
Hoe ziet de avond eruit?

• Welkom  (Marjon Krol)

• Korte intro Brabants Bodem en BBM (Andrea Almasi)

• Invullen nul-scan 

• gegevens kringloopwijzer en vragen (Harm de Kleynen)

• gegevens groene indicatoren en vragen (Carlo Braat)

• Maatregelen en punten en vragen (Dorieke Goodijk)

• Afsluiting (Marjon)



Andrea Almasi 

Februari / maart 2020

Praktijkproject Brabantse 
Biodiversiteitsmonitor 

Melkveehouderij in het van Gogh NP



3



Ambitie Brabants Bodem

een nieuw perspectief 
ontwikkelen voor agrarisch 

ondernemers die bijdragen aan de 
kwaliteit van natuur en landschap 

in Van Gogh NP.
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Brabants Bodem Partners: Ministerie van 

LNV • ZLTO • Brabants Landschap • 

Brabantse Milieufederatie • Provincie 

Noord-Brabant • Waterschap De 

Dommel • Brabant Water • Rabobank • 

Gemeente Tilburg • Collectief ANB 

Midden-Brabant • Van Gogh Nationaal 

Park i.o. 
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Indicatoren
Waterkwaliteit

Bodemkwaliteit

Klimaatrobuust

Biodiversiteit

Kringlooplandbouw

Score indicator heeft invloed op:

Verbeteringen
vanuit meerdere kanten
(blijvend) belonen

Stikstofbodem overschot



Integrale set indicatoren
1.Blijvend grasland
2.Eiwit van eigen land 
3.N-bodemoverschot
4.Klimaat (CO2eq/kg melk)
5.Ammoniak uitstoot
6.Agrarisch Natuurbeheer %
7.Kruidenrijk grasland %
8.Groen-blauwe dooradering %
9.Gewasbeschermingsmiddelen
10.N uit kunstmest
11.P-bodemoverschot
12.Weidegang
13.Eiwit in rantsoen

Blauwe opgave
Stikstof opgave
Landschap



Indicatoren vertaald naar punten & euro’s



Invullen nulscan

• In 2020 door melkveehouders ingevuld (vergoeding €180)

• 2021-2022 en 2023 automatisch uitgelezen en deelnemers ontvangen 
vergoeding



* Beloningsregeling BBM gefinancierd door: LNV, Waterschappen de 
Dommel, Aa en Maas en Brabantse Delta, Provincie Noord- Brabant

Punten op basis van prestaties 
KPI’s deelnemer

3 jarige beloningsregeling BBM*

300-1499 1€ per punt

1500-1999 1€ per punt
+ bonus €2.000,-

>2000 1€ per punt
+ bonus €2.500,-



Succes = verwaardingsmodel op lange termijn!



BBM beloning van prestaties

• Partijen Brabants Bodem
• Gesprekken met externe partijen waaronder Agrifirm Rabobank 

en Friesland Campina, 
• werkgroep verdienmodellen Deltaplan, stichting 

biodiversiteitsmonitor, LIFE IP project

• Vanuit aanvullende projecten Brabants Bodem 



Brabants Bodem





Nieuwsbrief Biodiversiteitsmonitor

• Beloningen vanuit partijen Brabants Bodem

• Beloning vanuit externe partijen

• Interessante subsidiemogelijkheden en bijeenkomsten

• Algehele voortgang project 



Harm de Kleynen
Bedrijfsadviseur ZLTO

06 29 52 02 92
harm.de.Kleynen@zlto.nl



Gegevens 

Kringloopwijzer

Cijfers 2020

• Gecombineerde opgave

• Kringloopwijzer 



Totale oppervlakte percelen en melkproductie

Oppervlakte nodig ivm % groen indicatoren, 
zoals (agrarisch) natuurbeheer en kruidenrijk 
grasland

• Bedrijfsportret van u  bedrijf

• Blz 2 



• Dashboard Milieu & Klimaat

https://mijnkringloopwijzer.nl/

https://mijnkringloopwijzer.nl/


• Dashboard Milieu & Klimaat



• Uitdraai PDF

• Milieu & klimaat

• Blz 4



• Of Uitdraai PDF

• Milieu & klimaat

• Blz 4



P-bodemoverschot

• Resultaatkengetallen KLW

• Blz 5 



Weidegang

• Bedrijfsportret van u  bedrijf

• Blz 2 



Eiwit in totale  Rantsoen
• Vee- Resultaat rantsoen

• Blz 12



Blijvend grasland



% Eiwit van eigen land

Verbeteren via: 

• Eiwit eigen land om hoog door: hogere productie, aanpassing bouwplan, etc

• Betere benutting eigen geteeld eiwit icm minder aankoop van eiwit



Stikstofbodemoverschot

Verbeteren via:

• Bemesting optimaliseren

• Productie voedergewassen verhogen



Ammoniakuitstoot per ha

Verbeteren via:

• Benutting eiwit in het rantsoen verhogen

• Aanpassen stalsysteem

• Bemesting optimaliseren, 

• Meer uren weidegang.



Broeikasgassen

Verbeteren via:

Benutting RE in rantsoen verhogen

Aandeel krachtvoer verlagen

Andere soort krachtvoer



CO2 equivalenten

• 1 kg CO2=1 CO2 equivalent

• 1 kg methaan=34 CO2 equivalent

• 1 kg lachgas=298 CO2 equivalent



Uitvoering beloningsregeling praktijkproject 
Brabantse Biodiversiteitsmonitor 

Melkveehouderij



3 Brabantse collectieven 

• Coöperaties met ledenraad of algemene 
ledenvergadering

• Collectief ANB West-Brabant

• Collectief ANB Midden-Brabant

• Collectief ANB Oost-Brabant

• In 2015 opgericht door ANV’s

• Zie website www.anbbrabant.nl

http://www.anbbrabant.nl/


Collectief ANLB (ha) Water 
(ha)

Totaal
(ha)

Collectief ANB West-Brabant 934 797 1731

Collectief ANB Midden-Brabant 384 431 815

Collectief ANB Oost-Brabant 2192 173 2365

Totaal 4911





Uitvoering BBM 
door Collectieven 
ANB Midden- en 
West-Brabant

Verzamelen en verwerken aanvraagformulieren 200 

deelnemers (aanvragen voor 1 juli indienen bij 

collectieven)

Indienen subsidieaanvraag voor 200 deelnemers 

voor 3 jaar (half augustus)

Subsidiebeschikking: deelnemersovereenkomst 

wordt definitief

Uitbetalen deelnemers (3 jaar)

Versturen aanvraagformulier naar 200 deelnemers 

(25 maart)

Collectieven brengen samen met 

deelnemers de groene indicatoren in 

beeld en tekenen deze in scan-office in

Versturen overeenkomsten naar deelnemers



Integrale set indicatoren



Groene indicatoren

Beheerpakketten 
ANLB

Beheerpakketten 
Stika

Gecombineerde 
opgave

BBM-pakketten

Intekenen groene indicatoren in scan-office 
(Machtiging bij RVO ‘mijn percelen raadplegen’)

% groene indicatoren doorgeven aan deelnemer

Goedkeuring intekening door deelnemer



% kruidenrijk grasland

• Beheerpakketten kruidenrijk grasland en botanisch 
wei- en hooiland: wegingsfactor 1

• Pacht en inscharing op natuurgronden met 
gewascode: 100% Grasland natuurlijk. Hoofdfunctie 
landbouw: wegingsfactor 1



Voorbeeld % kruidenrijk grasland

• Bedrijfsoppervlakte: 40 hectare

• 10 hectare natuurgrasland (wf 1,0)

• % kruidenrijk grasland= 25%



% (agrarisch)natuurbeheer

• Beheerpakketten ANLB op grasland en bouwland met diverse 
wegingsfactoren

• Productief kruidenrijk grasland: wf 0,4

• Pacht en inscharing op natuurgronden met gewascode 100% 
Grasland natuurlijk. Hoofdfunctie landbouw: wf 1



% groenblauwe dooradering

• Landschapselementen (houtwal, (knot)bomenrij, 
poel,…..) met wegingsfactor (wf 5)

• Randen op grasland en bouwland met diverse 
wegingsfactoren (wf 0,96- 1,61)   



Voorbeeld % groenblauwe dooradering

• Bedrijfsoppervlakte: 40 hectare

• 1 km arb-rand van 4 meter breed =0,4 ha : wf 0,96 telt 
voor 0,384 ha mee

• 0,5 hectare houtwal (wf 5,0): telt voor 2,5 ha mee

• % groenblauwe dooradering= 7%



Onze gebiedsmedewerkers 

• Ernst Verwer (West Brabant)

• Rinus van Koulil (Zundert, Rucphen en Etten-Leur)

• Emiel Anssems (Tilburg, Heusden, Den Bosch e.o. )

• Toon Jansen (Boxtel, Meijerijstad e.o.)

• Peter Kerkhofs (Eindhoven e.o.)

• Martien Vinken (Oost-Brabant en omgeving Cranendonck)

• Nelis Klaasen (ondersteuning)



Voor vragen en meer informatie: bbm@anbbrabant.nl

Bedankt voor uw aandacht

mailto:bbm@anbbrabant.nl


Dorieke Goodijk

Maatregelen en punten



Maatregelen
tabel



Maatregelentabel

→Hulp bij verbetering op de scores voor de 13 indicatoren

→Van belang om te onderbouwen dat je ‘investeringen’ doet

→Op basis van wetenschappelijk rapport

• Eenmalig invullen

• Ook als je het al doet/hebt: bijvoorbeeld blijvend grasland of 
weidegang

• Zie het breed: randenbeheer langs andere teelten telt ook mee, 
perceel deels niet maaien ivm weidevogels ook



Puntenscore



Puntenscore berekenen 2020

→Voor de nulmeting (2020) zelf invullen

→Voor 55 melkveehouders geautomatiseerd – testjaar 2020

→Vanaf 2021 geautomatiseerd voor alle deelnemers via Van Aken 
(VAA Data Works)



Machtiging veehouder

Provincie
ANONIEM!
- (Totaal)scores BBM
- Beloning per jaar
- Communicatie

KringloopWijzer

Database 
Collectieven

JoinData Van Aken (VAA)
• Inlezen cijfers
• BBM score per 

veehouder
• BBM score totaal
• Correctheidanalyse

Veehouder 
- Score BBM
- Beloning

Collectieven

Contact indien 
vragen over scores

Puntenscore berekenen 2021-2023



Totaalscore en prognose

→2020 wordt vanzelf ingevuld (nav scores onderdeel C)

→Vul de scores zo realistisch mogelijk in

→Zie bijlage 1 (2e tabblad) voor scores & punten



Prognose 2021-2023

→<300 punten: let op groene indicatoren!

→>1500 punten: bonus €2000

→>2000 punten: bonus €2500

Ook andere initiatieven

om te belonen voor scores

op de BBM



Nog even de procedure
• Uiterlijk 1 juli 2021 aanvraag indienen bij de Collectieven

• Met deze de informatie van deze avond zelf aan de slag gaan

• Q&A toegestuurd en link naar opgenomen webinar.

• Bij vragen over de Kringloopwijzer: helpdesk ZLTO (Evy Kras)

• Bij vragen over de groene indicatoren: helpdesk Collectieven

• Bij vragen over de maatregelen: helpdesk Dorieke Goodijk

• Rond mei 2022 worden automatisch scores bepaald over 2021 en volgt de 
eerste beloning. Idem in 2023 en 2024.



Vragen
Invullen KringloopWijzer: ZLTO Helpdesk via: 

Evy Kras T: 06-21517487 E: evy.kras@zlto.nl

‘Groene indicatoren’: Agrarische Collectieven - bbm@anbbrabant.nl

Maatregelen en prognose:

Dorieke T: 06-30564553 E: info@koningboer.nl

mailto:evy.kras@zlto.nl
mailto:bbm@anbbrabant.nl
mailto:info@koningboer.nl

