De kievit als boegbeeld voor
vergroening van de melkveehouderij
Resultaten van de GLB-pilot in vogelvlucht
In 2023 gaat het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) van start, waarbij
vergroening een grotere rol gaat krijgen in de vorm van de zogeheten ‘ecoregeling’. Binnen deze
ecoregeling krijgen agrariërs een financiële vergoeding als ze specifieke maatregelen nemen die
gericht zijn op groene doelen, zoals biodiversiteit, landschap of klimaat. Om te verkennen hoe
dit in de praktijk vorm kan krijgen en aanbevelingen te kunnen doen voor het nieuwe GLB, heeft
Collectief Noordwest Overijssel tussen 2019 en 2021 hier in de praktijk mee geëxperimenteerd
met de GLB-pilot “De kievit als boegbeeld voor vergroening van de melkveehouderij”.

Wat hebben
we gedaan:
In de pilot zijn
diverse producten
ontwikkeld en hebben
verschillende onderzoeken
plaatsgevonden, waaronder:

› Het ontwikkelen van breed toepasbare,
laagdrempelige en effectieve maatregelen
voor de kievit. De maatregelen zijn door
52 deelnemers in vier verschillende
pilotgebieden getest in de praktijk. De
deelnemers hadden hierbij de keuze uit
vijf zogeheten ‘kievitpakketten’, in de
vorm van onbemeste randen al dan niet
gecombineerd met het uitrijden van ruige
mest en/of het realiseren van drassige
omstandigheden.

› Het testen van de maatregelen op inpasbaarheid in de bedrijfsvoering, effectiviteit
voor de kievit en controleerbaarheid. Het
agrarisch areaal dat onder de pilot viel,
was 1593 hectare. De inpasbaarheid in de
bedrijfsvoering is getoetst en geëvalueerd
middels bedrijfsplannen, verdiepingssessies en enquêtes. Vrijwilligers hebben het
gebruik van de maatregelen door de kievit
onderzocht. Daarnaast is gezocht naar een
controlesystematiek vanuit de lucht.
› Door het organiseren van workshops,
informatiebijeenkomsten en
keukentafelgesprekken is gezocht naar
een passende rol voor het Collectief, die
zorgt voor een efficiënte uitvoering van de
regeling met een optimaal resultaat voor
de kievit en overige biodiversiteit.

Wat hebben we geleerd?
Gedurende de pilot hebben we veel geleerd en veel
mooie resultaten behaald samen met alle betrokkenen.
De belangrijkste geleerde lessen zijn hieronder weergegeven:

› De maatregelen uit de pilot waren voor
de meeste deelnemers goed inpasbaar
en goed uitvoerbaar. Ook lijken de
maatregelen effectief, zo werd regelmatig
waargenomen dat kieviten hier gebruik
van maakten. Met name het randenbeheer
is goed inpasbaar binnen het nieuwe GLB.
De randen zijn bovendien ook zeer goed
vanuit de lucht waarneembaar en kunnen
naar alle waarschijnlijkheid gecontroleerd
worden met satellietbeelden. Het is
daardoor niet noodzakelijk dat deelnemers
de randen vooraf op kaart intekenen,
wat de administratieve druk voor boeren
beperkt.
› Het aanreiken van de juiste kennis in
workshops, informatiebijeenkomsten
en persoonlijke gesprekken heeft sterk
bijgedragen aan een effectieve uitvoering
van de maatregelen, de motivatie
van de boeren en het toewerken naar
een gezamenlijk doel. Hierdoor werd
bijvoorbeeld een samenhangend
netwerk aan randen gerealiseerd in de
pilotgebieden. Collectieven kunnen binnen
de ecoregeling dan ook een belangrijke
adviserende rol spelen en hiermee
regionaal maatwerk leveren, wat sterk
bijdraagt aan de effectiviteit.

› In drie van de vier pilotgebieden
lag al beheer in de vorm van ANLb
(subsidiestelsel voor Agrarisch Natuuren Landschapsbeheer). Vaak bleek het
mogelijk om de pilot-maatregelen zodanig
te situeren dat deze het ANLb versterken,
waarmee ze gezamenlijk onderdeel
uitmaken van het gerealiseerde netwerk.
Beide pijlers van het GLB kunnen dus
prima naast elkaar bestaan en elkaar zelfs
versterken. In gebieden waar boeren nog
geen ervaring hebben opgedaan met het
ANLb, is het verstrekken van informatie
over de uitvoering van maatregelen extra
belangrijk.

De pilot in cijfers
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•
•

52 deelnemers
4 deelgebieden
72 hectare aan randen
121 hectare ruige mest
2,7 hectare drassige delen
21 bijeenkomsten

•
•
•
•
•
•
•
•

3 excursies
4 workshops
5 persberichten
1 informatiefilm
38 keukentafelgesprekken
12 bedrijfsplannen
4 deelgebiedsplannen
11 vrijwilligers

Meer informatie?
Voor meer informatie kunt u kijken op:
https://www.collectiefnoordwestoverijssel.nl/glb-pilot.
Hier kunt u onder andere een korte film en de eindrapportage bekijken.
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