Overzicht eco-activiteiten van belang voor Midden-Delfland e.o. (versie juni 2022)
Voor de laatste inhoudelijke versie en het volledige overzicht van eco-activiteiten kijkt u hier.
H02. Stikstofbindend gewas
• De landbouwer teelt een gewas of combinatie van gewassen uit de gewassenlijst
‘stikstofbindende gewassen’ als hoofdteelt, waarbij in de periode van 15 mei tot 15 juli de
oppervlakte van het betreffende perceel gedurende ten minste twee weken voor minimaal
90% uit het/de aangegeven stikstofbindende gewas(sen) bestaat.
H04. Langjarig grasland
• De landbouwer teelt blijvend grasland (= minimaal vijf jaar onafgebroken grasland) op het
perceel, waarbij in de gehele periode van 1 januari tot en met 31 december de oppervlakte
van het perceel voor minimaal 90% bestaat uit grasland; en
• Op het perceel is vanaf 1 januari 2023 uitsluitend lichte grondbewerking toegepast; en
• Volveldse chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan; uitsluitend pleksgewijze
chemische onkruidbestrijding is toegestaan, op maximaal 10% van het oppervlakte.
H05. Grasland met kruiden
• De landbouwer teelt gras op het perceel, waarbij er geen sprake is van een monocultuur
productief grasland, en van 1 april tot 1 oktober minimaal 25% van de bedekking uit duidelijk
zichtbare kruiden en vlinderbloemigen bestaat. Gras, kruiden en vlinderbloemigen zijn
gelijkmatig verdeeld over het perceel.
• Inzaaien van een kruidenmengsel met een bedekking van minimaal 25% is toegestaan.
• Deze activiteit is niet toegestaan op een bufferstrook.
H09. Gras/klaver
• Van 1 april tot 1 oktober bestaat minimaal 25% van het perceel uit gras en minimaal 25%
uit klaver, waarbij in de periode van 1 april tot 1 oktober de oppervlakte van het betreffende
perceel voor minimaal 90% uit grasklaver bestaat. Gras en klaver zijn gelijkmatig verdeeld
over het perceel.
H11. Bufferstrook met kruiden langs grasland
• De landbouwer beheert een kruidenrijke beheerde bufferstrook die minimaal drie meter
breed is, en minimaal een meter breder is dan de verplichte bufferstrook [GLMC 4] en deels
samenvalt; en
• Deze activiteit is niet toegestaan waar vanuit het 7e APN een bufferstrook van vijf meter
verplicht is; en

• De kruidenrijke bufferstrook ligt langs een perceel met grasland en langs een
watervoerende sloot (niet zijnde een droge sloot); en
• Er wordt niet gebruik gemaakt van chemische onkruidbestrijding, bemesting, of
gewasbeschermingsmiddelen op de bufferstrook; en
• Van 1 april tot 1 oktober bestaat minimaal 25% van de bedekking uit duidelijk zichtbare
kruiden en vlinderbloemigen. Gras, kruiden en vlinderbloemigen zijn gelijkmatig verdeeld
over de bufferstrook.
• Maaien en beweiden is toegestaan.
B01. Onderzaai vanggewas
• De landbouwer teelt een vanggewas uit de gewassenlijst ‘onderzaai vanggewas’, als
onderzaai in combinatie met de hoofdteelt, zodat dit leidt tot zichtbare bodembedekking
direct na de oogst van de hoofdteelt, dat wil zeggen dat tot ten minste 1 december de
oppervlakte van het betreffende perceel voor minimaal 80% uit het aangegeven vanggewas
bestaat; en
• De hoofdteelt en de onderzaai zijn verschillende gewassen.
B02. Groenbedekking
• De landbouwer teelt een vanggewas uit de gewassenlijst ‘groenbedekking’, waarbij
gedurende de gehele periode van 1 januari tot 1 maart de oppervlakte van het betreffende
perceel voor minimaal 80% uit het aangegeven vanggewas bestaat; en
• Volveldse chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan; uitsluitend pleksgewijze
chemische onkruidbestrijding is toegestaan, op maximaal 10% van het oppervlakte; en
• De groenbedekking wordt mechanisch ondergewerkt, zonder doodspuiten of branden van
onkruid.
T01. Biologische bestrijding
• Op contractbasis aan biologische bestrijding doen. Controle op basis van gegevens
uitwisselen met contractant.
V01. Verlengde weidegang (1500 uur)
• De landbouwer neemt het gehele jaar deel aan een door de minister goedgekeurd
certificeringssysteem, voor het hele jaar, voor categorie 1 [waarschijnlijk vergelijkbare opzet
als certificaat voor 720 uur van Stichting Weidegang]; en
• De activiteit vindt plaats op grasland.
1. Melkkoeien. Melkgevende koeien, niet zijnde jongvee.
2. Minimaal 1500 uur weiden per jaar.
3. Weiden in het voorjaar, zomer en begin van herfst.

V02. Verlengde weidegang (3000 uur)
• De landbouwer neemt het gehele jaar deel aan een door de minister goedgekeurd
certificeringssysteem, voor het hele jaar, voor categorie 2 [waarschijnlijk vergelijkbare opzet
als certificaat voor 720 uur van Stichting Weidegang]; en
• De activiteit vindt plaats op grasland.
1. Melkkoeien. Melkgevende koeien, niet zijnde jongvee.
2. Minimaal 3000 uur weiden per jaar.
3. Weiden in het voorjaar, zomer en begin van de herfst waarvan het grootste deel dag en
nacht.
N01. Houtig element (heg, haag, struweel)
• Een houtig element (te weten heg, haag, struweel, windhaag of windsingel) is in stand
gehouden van 1 januari tot en met 31 december; en
• De verschijningsvorm is in stand gehouden; en
• Er wordt niet gesnoeid in de vogelbroedperiode.
N02. Houtig element (overige houtige elementen)
• Een houtig element (te weten overige houtige elementen) is in stand gehouden van 1
januari tot en met 31 december.
N03. Groene braak
• De landbouwer teel een gewas uit de gewassenlijst ‘groene braak’ als hoofdteelt op een
niet-productieve akker of akkerrand, die minimaal drie meter breed is; en
• In de periode van 15 maart tot 15 november bestaat de oppervlakte gedurende tenminste
twee maanden voor minimaal 80% uit het aangegeven gewas; en
• Er wordt niet gebruik gemaakt van chemische onkruidbestrijding, bemesting, of
gewasbeschermingsmiddelen op het perceel; en
• Beweiden en/of oogsten is niet toegestaan; en
• Deze activiteit is niet toegestaan op een bufferstrook.
N04. Bufferstrook met kruiden langs bouwland
• De landbouwer beheert een kruidenrijke beheerde bufferstrook die minimaal drie meter
breed is, en minimaal een meter breder is dan de verplichte bufferstrook [GLMC 4] en
mogelijk deels samenvalt; en
• Deze activiteit is niet toegestaan waar vanuit het 7e APN een bufferstrook van vijf meter
verplicht is; en
• De bufferstrook ligt op bouwland (met uitzondering van tijdelijk grasland) en langs een
watervoerende sloot (niet zijnde een droge sloot); en

• Er wordt niet gebruik gemaakt van chemische onkruidbestrijding, bemesting, of
gewasbeschermingsmiddelen op de bufferstrook; en
• Beweiden en/of oogsten is niet toegestaan; en
• Van 1 april tot 1 oktober bestaat minimaal 25% van de bedekking uit duidelijk zichtbare
kruiden en vlinderbloemigen. Gras, kruiden en vlinderbloemigen zijn gelijkmatig verdeeld
over de bufferstrook.
D01. Biologische bedrijf (SKAL)
• Het bedrijf is SKAL-gecertificeerd of in omschakeling; en
• Indien het bedrijf deels biologisch is, geldt deze activiteit (punten + waarde) voor de
biologische hectares van het bedrijf.

