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OPZET

• Uitgangspunten Aanvalsplan Grutto

• Mogelijke verdienmodellen

• Rekenmodel 3D Agroadvies



SPEERPUNTEN AANVALSPLAN

• Kerngebieden van voldoende schaal en kwaliteit

• Robuust verdienmodel

• Koppelkansen: “Bijvangst”

• Uitrol via 3 “golven”



KERNGEBIEDEN 

• gebieden van voldoende schaal

• Ca. 1000 ha (netto) 

• ‘kansrijke’ gebieden met hoofdrol Fryslân

• Ook andere weidevogels

• Hoog waterpeil

• Zwaar agrarisch beheer/koppeling reservaten

• Actief predatorenbeheer



CRITERIA (INDIVIDUEEL)

 Minimaal 1 ha plas dras volvelds per 100 ha gedurende het gehele broedseizoen met kruidenrijk grasland 
aangrenzend ook in juli en augustus (periode vogel gestuurd in afstemming met gebiedsregisseur). Bij minder 
dan 100 ha een halve ha volvelds plas dras gedurende het gehele broedseizoen met kruidenrijk grasland 
aangrenzend ook in juli en augustus (periode vogel gestuurd in afstemming met gebiedsregisseur. 

 50% hoog oppervlaktewaterpeil variërend van 0- 40 beneden maaiveld (15 februari-1 juli,) bv via de 
greppel/slootplasdras (aanvullend) bij zowel veen als klei; aanpassing periode is mogelijk in overleg met de 
mozaïekregisseur. 

 Minimaal 20% van de percelen worden tijden het broedsseizoen beweid met melkvee en/of jongvee; 
Vogelgericht beweiden op advies van de mozaïekregisseur. Voor- en naweiden,  in afstemming met 
mozaïek/beheersregisseur.

 Minimaal 30% van de percelen zijn kruidenrijk met inheemse kruiden en latere of tragere grassen = grassenmix 
als basis, idealiter “graskruidenmix+ of bloemrijk grasland. Of er wordt toegegroeid naar kruidenrijk grasland 
via verschralingsbeheer (via niet bemesten en hoger waterpeil).

 Op minimaal 50% van de percelen is een rustperiode tijdens het broedseizoen aanwezig (15 maart- 1 juli) 
aanpassing periode is mogelijk in overleg met de mozaïekregisseur. 

 Bemesting vaste mest en/of vaste fractie voor percelen met kruidenrijk grasland en uitgesteld maaibeheer. 
Geen kunstmest voor deze percelen. Voorjaar “minimale bemesting”. 



CRITERIA (GEBIED)

 Minimaal 1000 hectare (netto) optimaal ingericht, bruto 2000 ha; Daarvan kan worden afgeweken (meer/minder) wanneer dit wordt 
onderbouwd op basis van ecologisch criteria.

 Mix van gebieden volledig ingericht voor weidevogelbeheer en gebieden met landbouwkundige opbrengst; Kern 200/500 ha optimale 
weidevogelgebieden, hetzij natuur of agrarisch (met langjarige afspraken en zware beheerpakketten) dient bij de start (jaar 1) aanwezig te 
zijn.

 Beheerde groepen van percelen niet verder dan 300 m uiteen, geen barrières, zoals autowegen en spoorlijnen. Hierbij dient vanaf de start 
rekening te worden gehouden. 

 Minimaal 1 ha plas dras per 100 ha gedurende het broedseizoen met kruidenrijk grasland aangrenzend. Dus voor kansgebied 1000 ha, 
minimaal 10 ha plasdras.

 Oppervlaktewaterpeil tussen de 0- 40 min mv voor het kansgebied voor de periode 15 februari-1 juli met de volgende streefpeilen:

o veen 0 -25 cm –mv 

o klei-op-veen 0 -35 cm –mv 

o klei 0 -40 cm -mv  

Kijk daarbij naar gebiedsspecifieke omstandigheden zoals reliëf. Vogelgestuurd in afstemming met de mozaïekregisseur. Hoog waterpeil 
kan ook deels gerealiseerd worden met greppelplasdras. 

 Voor gehele kansgebied 50% kruidenrijk grasland met inheemse kruiden en latere en tragere grassen.

 Minimaal 20% van de percelen worden tijden het broedsseizoen beweid met melkvee en/of jongvee; Vogelgericht beweiden op advies 
van de mozaïekregisseur. Voor- en naweiden,  in afstemming met mozaïek/beheersregisseur.

 Bemesting vaste mest en/of vaste fractie of vergelijkbaar (compost e.d.) voor percelen met kruidenrijk grasland en uitgesteld maaibeheer. 
Geen kunstmest voor deze percelen. Voorjaar “lichte bemesting (maximaal 5-10 ton per ha)”.



provincie gebied

1 FR Aldeboarn  De Deelen

2 FR Idzegea e.o.

3 FR Baarderadiel e.o.

4 FR Kollumer Grien

5 ZH Krimpenerwaard

6 ZH Alblasserwaard

7 ZH de Kaag

8 NH Amstelland

9 NH Zeevang

10 UT Eemland

11 UT De Venen (Groot Mijdrecht, Groot Kockengen)

12 OV Mastenbroekpolder/Ijsseldelta

OV veenweide Wieden-Weeribben

OV Lierder- en Molenbroek

13 Gld Arkenheem

GR Gorecht gebied

GR Reitdiepdal I (noord en paddepoel)

GR Reitdiepdal II

GEBIEDEN EERSTE GOLF



VERDIENMODEL KANSGEBIEDEN

• Vrijwillig, maatwerk per boer, realistisch, robuust, stapeling

• Inzet op continuïteit

Langjarige afspraken (> 15 jaar)

• Juiste veebezetting

Extensivering, lagere kosten

• Opvang inkomstenderving

ANlB/nieuwe GLB, Waterschapslasten, CO2, natuurpact, stikstof, afwaardering, pacht

• Hoger melkgeld (plan Crone)

• vrijwillige verhoging door zuivelverwerkers 

• collectieve opslag bij inkoop door detailhandel



Fictief voorbeeld



BEHEERVERGOEDING

2022: 3 miljoen -> 1,55 Fryslan

2023 – 2027: 62,5 miljoen

Inrichting: 1 miljoen/gebied



(PREMIE)REGELINGEN
Analyse CLM:

• Planet Proof

• Duurzame Zuivel

• Agrarisch natuurbeheer

• Biologische landbouw

• Beter leven

• Weideweelde

• Rabobank

Conclusie:  de meeste regelingen 
passen bij AG. Zijn aantal blokkades 



CO2 verdienmodel

Analyse FMF

- Veenweide (valuta voor veen)

- Blijvend grasland

Conclusie:  

- Opbrengst veenweide 300 – 500 euro/ha

- Blijvend grasland 150 euro/ha

- Discussie over “additionaliteit”

- Uitwerking op gebiedsniveau nodig

Boer VvV Grasland Methaan Totaal

1: groot, intensief, klei x € 173,55 € 70,28 € 243,83

2: klein, extensief, klei x € 173,55 € 61,71 € 235,26

3: groot, extensief, klei/zand x € 146,86 € 59,05 € 205,91

4: groot, extensief, klei op veen € 657,06 € 173,55 € 72,73 € 903,34

Gemiddeld x € 166,88 € 65,94 x

Maximale opbrengsten



OVERIGE MOGELIJKE VERDIENMODELLEN

• Waterschapslasten - natuur

• Renteregeling (Rabobank)

• Pacht

• Afwaardering/grond

• Eenmalige investeringen

Wordt verder uitgewerkt oa in de kansgebieden



REKENTOOL
Analyse:

4 type boeren doorgerekend:

- veenweide/klei

- Intensief

- weidevogelboer

Conclusie:  

- Voor een toekomstbestendige bedrijfsvoering is 
stevige financiële impuls nodig. ANlB is niet 
voldoende

- Koppeling veenweide (CO2 credits) financieel 
zeer interessant



INKOMENSPOSITIE ONDER AANVALSPLAN GRUTTO

Stelling: ‘Zonder verdienmodel geen verandering’

Vraagstellingen: 

- Wat is de invloed van het aanvalsplan Grutto op het verdienmodel en het inkomen van de 
melkveehouder’? 

- Waar liggen de mogelijkheden om omschakeling financieel aantrekkelijk te maken?

Hoe uitgevoerd?

o 4 melkveebedrijven uit de praktijk doorgerekend

o Basis: jaarcijfers eigen boekhouding

o Gezamenlijk aan tafel met begrotingsprogramma en scherm

o Doorspreken ideeën en praktische voorwaarden AG

o Toewerken naar praktisch rekenprogramma



4 BEDRIJVEN

Representatieve bedrijven, regio Friesland

Omvang: Van ± 8 ton tot ruim 2 miljoen kg melk per jaar

Boeren: 

- open mind voor ontwikkelingen, diverse insteek (weidevogelliefhebber, 

HILO, LILO, allrounder)

- Actieve meedenkende houding in proces

- Stel dit is een maatregel, wat zou je dan doen? Wat betekent dat voor jouw 

bedrijfsvoering en kengetallen?

- Fictieve omvorming bedrijf, meerdere mogelijke plannen uitgewerkt

- In ‘gezamenlijkheid integraal en gedragen doorgerekend



SPREIDING IN BEDRIJVEN – ENKELE KENGETALLEN 

Hoogste Laagste

Ha gras 108 72

Ha mais 21 0 (3 bedrijven)

Kg melk / ha 21.400 10.300

Kg melk / koe 11.300 8.000

Financiering/kg melk 1,86 0,77

Marge totaal € 42.000 € 12.000



Aanpak doorrekening - plannen

• Verschillende plannen in beeld gebracht

• Plan 0 Voortzetting huidig bedrijf (uitgangspunten WEcR)

• Plan 1 Aanvalsplan Grutto met beheer vergoedingen

• Plan 2 Aanvalsplan Grutto met aanvullende verdienmodellen

• Extra Afwaardering grond als optie meeberekend



Bron  van inkomsten Waarde Discussie

Eenmalig / incidenteel (nog niet mee gerekend)

Omschakelsubsidie / 

investeringssubsidie

€ 1.200 per ‘gecontracteerde’ ha Ook ha’s die niet gecontracteerd 

zijn maar wel bijdrage aan 

totaalplaatje?

Afwaardering grond Eerst gerekend met 50% van € 

60.000 = € 30.000

Nog vaststellen o.b.v. 

opbrengstvermindering, 

mestbeleid en bewerking.

Voorwaarden? Aanvullende 

vergoedingen op die ha’s nog 

mogelijk? Nog geen budget.

Jaarlijks

Plan 1 = alleen beheer

Beheervergoeding per ha 

kruidenrijk

€ 1.400 per ha Ha’s genoemd in beheercontract

Beheervergoeding per ha 

uitgestelde maaidatum / 

mozaïek

€ 500 per ha Ha’s genoemd in beheercontract

Toeslag vaste mest € 150 per ha Hoeveel ha’s mogelijk

Toeslag hoog waterpeil € 200 per ha Hoeveel ha’s mogelijk

Plan 2 = aanvullende 

verdienmodellen

Toeslag op melkprijs 2 cent per kg Standpunt zuivelverwerker?

Verlaging rente% 0,5% Standpunt banken nog niet zeker

Verlaging waterschapslasten Naar €10 per ha Standpunt waterschappen?

GLB gelden Nog niet ingerekend EU beleid versus landelijk 

aanvullende keuzes?

Vergoeding CO2-opslag 

blijvend grasland (klei/zand)

Klei € 173 / ha

Zand € 93 / ha

Gerekend met € 150 / ha

Zie notitie Van Montfoort

Valuta voor Veen Veen € 300 - € 650 /ha

Gerekend met € 500 / ha in 

Friesland voor ha’s met Veen.

Afh van huidig peil + verlaging

Kosten nog inrekenen

Zie notitie Van Montfoort

€ 1.700

€ 650



Integraal

benaderen!

• Grondgebruik

• Indeling kruidenrijk – licht beheer / weiden – eiwitteelt, bemesting (kunstmest, drijfmest, vaste mest), waterpeil, 
opbrengst in kVEM / ha

• Veestapel

• Aantal koeien, jv-bezetting, productie per koe, weidegang, diergezondheid, fokkerij, ligcomfort en 
boxbedekking,stro-aankoop, mestmanagement, voeding (energie én EIWIT), kwaliteit en opname ruwvoer

• Bewerking

• Uitrijden van mest, voederwinning en inkuilmethoden (minder opraapwagen, méér balen i.v.m. bewaarbaarheid 
voer), arbeid

• Financiering & belasting

• Rente, aflossing, belastingdruk

-> Beoordeling:

MARGE -> wat blijft er over na betalen van alle verplichtingen? ‘Geld op de rekening’

BIRTO -> betalingscapaciteit in relatie tot obligo. ‘mate van in staat zijn financieringslasten te dragen’

Aanpak doorrekening - inhoud



Aanpak doorrekening - investeringen

Verkoop

- Fosfaatrechten N.B. Belastingdruk en afroming

- Deel veestapel

Investeringen

- Mestscheider, vaste mestopslag, kraan om te mengen, rand achter boxen, diverse stalaanpassingen

- Optie: potstal (eerst achterwege gelaten vanwege enorme investering)

- Plas-dras, aanleg poelen en meerdere pompen

- Systemen voor waterpeil regulatie

- Herinzaai kruiden, aanleg natuuroevers, aanschaf weidemateriaal (afrastering, hekken)

Omschakelsubsidie á € 1.200 per ha meegerekend



Balanceren op twee pijlers

1. Zuivel en vlees

- Markt (fluctuaties)

- Perspectief; visie op (middel)lange termijn

2. Beheervergoedingen

- Overheid (niveau, betrouwbaarheid)

- Perspectief; garanties op lange termijn?

Strakker beheer = minder 1. en meer 2. 

Juiste balans vinden voor inkomen en draagvlak.

Daarnaast nog extra mogelijk:

- Aanvullende bronnen van inkomen / vermindering van kosten

- ‘Nu nog vogel in de lucht’



Resultaten
MARGE Van Naar

Klaas 37.000 23.000

Piet 25.000 29.000

Jan 42.000 4.000

Irma 12.000 16.000

• Plan 1: voor 2 van de 4 financieel voordeel

• Plan 2: voor 3 van de 4 interessant

Discussie

- Resultaat bepalende parameters:

- Melkproductie / koe

- Productie van energie en eiwit van eigen land -> voerkosten en productie

Ha vergoedingen

Kruidenrijk € 1.700

Uitgestelde maaidatum €    650

Mozaïek beweiden €    650

Ruige mesttoeslag €    150

Hoog water €    200



Overwegingen en vervolg

- Zekerheid is naast € erg belangrijk

- Wantrouwen in beleid / overheden werkt remmend; hoe lang wordt vergoeding uitgekeerd?

- Afwaardering van grond rekent goed; verder uitdiepen

- Intrinsieke motivatie = voorwaarde

- Relatie met beeld van ‘landbouw in de toekomst’

- Verandering vraagt visie, plan, prikkel en vaardigheid 

Onderzoek gewenst op gebied van:

- Leren van nu (financieel) succesvolle weidevogelboeren! 

- Relatie beheervormen <-> opbrengst van bodem (kg ds en kwaliteit)

- Optimale bemesting van beheerland ten dienste van voeding

- Melk- en vleesproductie in relatie tot groot aandeel beheergras



Eigen situatie in beeld?

- Wens: dynamisch kunnen rekenen

- Rekenmodel in de maak / klaar

- Materie is vrij complex; vraagt specifieke 
kennis en vaardigheden 

- Succes!

Vergelijking scenario's Huidig Aanvalsplan Grutto

Scenario 0 Scenario 1

Grondpositie juridisch

Eigendom 49,0 49,0

Pacht 21,0 21,0

Erfpacht 5,0 5,0

Liberale pacht 7,0 7,0

Verhuur (neg invoeren) 0,0 0,0

Totaal 82,0 82,0

Grondgebruik kVEM/ha Beheer € / ha kVEM/ha

Grasland - productief 68,0 10.000 -€         28,5 10.000

Grasland - licht beheer 2,5 7.500 560€        25,0 7.500

Grasland - zwaar beheer 0,0 5.000 1.376€     25,0 5.000

Pacht natuurgrasland 0,0 3.500 0,0 3.500

Bouwland (snijmais) 8,0 15.000 -€         0,0 15.000

Totaal 78,5 818.750 78,5 597.500

Veestapel P-norm P-norm

Aantal koeien 144 44,2 130 42,0

Aantal pinken 37 21,9 33 21,9

Aantal kalveren 40 9,6 36 9,6

Fosfaatproductie 7.559 6.538

GVE / ha 2,2 2,0

Melkproductie

Totale melkproductie 1.326.000 1.105.000

Vet % 4,44% 4,50%

Eiwit % 3,62% 3,60%

Melkprijs (LT) 38,0€          38,1€             

Melkprijs toeslag -€            1,5€               

Jongveebezetting / vervanging 27% 27%

Opbrengsten melkvee Per kg Totaal Per koe Per kg Totaal

Melk 38,6            511.812    3.554       40,2               443.874    

Omzet vee 2,3 31.142      216          3,2 35.141      

Aanwas vee -0,2 -2.708      -19           0,0 -             

Omzet + aanwas vee 2,1              28.434      197          3,2                35.141      

Overige opbr variabel 0,6              8.124       56            0,2                2.210       

41,4            548.370    3.808       43,5               481.225    

Variabele kosten melkvee

Veevoer (excl. voorraadcorrectie) 11,3            150.294    1.044       15,9               176.201    

Diergezondheid 1,1              14.894      103          0,8                9.100       

Fokkerij en melkcontrole 0,8              10.832      75            0,7                7.800       

Overige veekosten 1,1              14.894      103          0,8                9.100       

Gewasbescherming en zaaizaad 0,2              2.708       34 -                -             

Meststoffen / per ha 0,8              10.832      138 0,8                8.512       

Mestafzet 0,3              4.062       28            -                -             

Energie en water 1,0              13.540      94            1,1                12.155      

Totaal variabel 16,7            222.056    1.542       20,2               222.868    

Saldo melkvee / koesaldo 24,6            326.314    2.304       23,4               258.357    

BTR 2,7              35.204      448 3,2                35.204      

Saldo nevenactiviteiten 0,7              9.478       0,9                9.478       

Extra inkomsten AG -              -             7,5                82.450      

Vaste kosten (uitgaven)

Betaalde arbeid 0,6              8.124       56            0,7                8.124       

Werk door derden 3,3              43.905      2,4                27.000      

Werktuigen - uitgaven 3,3              44.326      2,5                28.000      

Grond en gebouwen - uitgaven 3,0              39.266      3,6                39.266      

Fosfaatrechten - uitgaven 0,1              1.354       -                -             

Algemene kosten 1,9              25.726      2,3                25.726      

Totaal vast (uitgaven) 12,3            162.701    11,6               128.116    

Bruto geldstroom bedrijf 15,7 208.295 23,3 257.373



VRAGEN?

Voor meer informatie 

zie https://gruttoaanvalsplan.nl/


