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Notenteelt de wet –en regelgeving  Contact: ton.baltissen@cropeye.com  

Notenbomen in bedrijfssystemen 

Bij de teelt van notenbomen geldt bepaalde wet- en regelgeving, waar u als ondernemer rekening 

mee dient te houden, namelijk GLB en mestwetgeving. Een paar belangrijke punten worden in 

deze factsheet vermeld. Let wel dat wet- en regelgeving aan veranderingen onderhevig is. Voor de 

meest actuele stand van zaken kunt terecht op de website van de RVO (www.rvo.nl).  

Europese regelgeving: 

LANDBOUWPERCELEN MET LANDSCHAPSELEMENTEN EN BOMEN verordening 640/2014 artikel 9 

lid 3 

Constatering van arealen wanneer een landbouwperceel landschapselementen en bomen bevat 

Een landbouwperceel met geïsoleerde bomen wordt als subsidiabel areaal aangemerkt indien aan de 

volgende voorwaarden is voldaan: 

a) de landbouwactiviteiten kunnen worden verricht op een wijze die vergelijkbaar is met de 

landbouwactiviteiten op in hetzelfde gebied gelegen percelen zonder bomen,  

en 

b) het aantal bomen per hectare komt niet uit boven een bepaalde maximumdichtheid. 

De in de eerste alinea, onder b), bedoelde maximumdichtheid wordt door de lidstaten gedefinieerd en 

gemeld op basis van traditionele teeltpraktijken, natuurlijke omstandigheden en milieuredenen. De 

maximumdichtheid mag niet meer bedragen dan 100 bomen per hectare. Deze bovengrens geldt 

echter niet voor de maatregelen van de artikelen 28 en 30 van Verordening (EU) nr. 1305/2013. 

Dit artikel is niet van toepassing op geïsoleerde fruitbomen die geregeld een oogst opleveren noch op 

begraasbare geïsoleerde bomen op blijvend grasland noch op blijvend grasland met geïsoleerde 

landschapselementen en bomen wanneer de betrokken lidstaat heeft besloten een in artikel 10 

bedoeld pro-ratasysteem toe te passen. 

Nationale regelgeving: 

Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB 

Artikel 2.2. 

De maximumdichtheid, bedoeld in artikel 9, derde lid, van Verordening (EU) nr. 640/2014 is 50 bomen 

per hectare. 

Dit artikel heeft geen betrekking op fruitbomen en dus ook niet notenbomen. De grens van 50 

bomen per ha geldt niet voor notenbomen. 

 

 

mailto:ton.baltissen@cropeye.com


 

                 

Contact:Ton.baltissen@cropeye.com 

 

Uitleg wet- en regelgeving 

Wanneer notenbomen worden aangeplant kan de landcover veranderen afhankelijk van de 

plantaantallen. Bij (volvelds) beplantingen met notenbomen spreken we dus van een landcover 

wijziging. In het kader van GLB is noten een blijvende teelt en geen bouwland. Landcovers zijn 

grasland, bouwland en blijvende teelt. 

Het veranderen van de landcover kan van invloed zijn op de verhouding 80 – 20% grasland-bouwland 

en daarmee raakt het direct het al dan niet in aanmerking komen voor de derogatie.  

Overgang of minder intensieve beplantingen 

Van belang is welke teelt de dominante teelt is indien er mengteelten staan (zoals gras en 

notenbomen). Dat betekent dat doel van de teelt in de tijd kan veranderen. Een graslandperceel met 

60 walnoten kan nog lang als landcover grasland aangemerkt worden. Heeft men 100 walnoten dan 

zal de landcover grasland t.z.t. (na 15 jaar?) veranderen in blijvende teelt. 

Conclusie: de teelt van notenbomen, bestemd voor de notenproductie, is een subsidiabele teelt in 

het kader van de directe inkomenssteun (GLB). 

Bufferstroken 2.0. (innovatieve plantsystemen langs waterwegen of erven met notenbomen) 

Binnen het GLB kennen we bufferstroken, stroken die in te zetten zijn voor de 5% ecologisch 

aandachtsgebied (EA). Deze bufferstroken dienen niet verward te worden met de bufferstroken 2.0. 

Op stroken die worden ingezet ten behoeve van de 5% EA verplichting, mag geen productie plaats 

vinden.  

Bufferstrook kan tellen als ecologisch aandachtsgebied, maar mag dan dus geen productie geven. 

Voor percelen met notenbomen zou men dan hagen kunnen neer zetten met bestuivers en 

stimuleren biologische bestrijders. En de eerste jaren geven notenbomen ook geen productie. 

Mest wet en regelgeving 

In de meststoffenwet kennen we het onderscheid tussen grasland en bouwland. Notenbomen vallen 

onder bouwland en hebben ook een stikstofgebruiksnorm. Het gras onder deze bomen is 

ondergeschikt aan de notenteelt. Verspreid geplante bomen geldt als solitair is grasland. Van belang 

is dat je grasbeheer kunt blijven doen. 

Alleen voor hoogstamboomgaarden (ANLB) kent het mestbeleid een uitzondering, voorwaarden 

hierbij zijn o.a. minder dan 50 bomen per hectare, het grasland kan bemest worden met een 

injecteur, het grasland is ook bestemd als voedergewas dat we het voor het mestbeleid zien als 

grasland, ook voor de derogatienorm. (momenteel heeft Nederland geen derogatie). 

Samenvattend: 

In het kader van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, directe betalingen, zijn notenbomen een 

subsidiabel gewas en wordt de teelt gezien als een blijvende teelt. In het GLB kennen we een drietal 

‘landcovers, de blijvende teelt is daar één van. De anderen zijn blijvend grasland en bouwland.  



 

                 

Contact:Ton.baltissen@cropeye.com 

Percelen met notenbomen of stroken met notenbomen, kunnen worden opgegeven met de 

gewascode 2645.  

Notenbomen zijn fruitbomen en voor fruitbomen geldt de voorwaarde van 50 bomen per hectare 

niet. Voorwaarde voor de subsidiabiliteit is dat de notenbomen geregeld een oogst opleveren.  

Mest: Blijvende teelten vallen onder bouwland voor de derogatie verhouding. 

Wet natuurbescherming 

Deze wet beschermt bepaalde boomsoorten door te eisen dat er na vellen/kappen herplant moet 

plaatsvinden. Notenbomen worden geschaard onder fruitbomen (het zijn vruchtdragende bomen), 

waarvoor geen herplantplicht geldt. 

Mijn Percelen 

Het intekenen van stroken vergt veel werk in mijn percelen. Aan een oplossing wordt gewerkt. 

CropEye heeft deze factsheet met grote zorgvuldigheid en naar beste weten samengesteld. 

CropEye aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die het gevolg is van handelingen 

en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie. 

 

 


