
Gewassenlijst behorende bij verdringingsreeks waterschap Vechtstromen

GRAS EN MAIS (categorie 4)                                                                                                                                                                                               

eerste groep niet meer beregend bij inwerkingstelling verdringingsreeks

Engels raaigras

Grasland, blijvend

Grasland, natuurlijk. Areaal met natuurbeheertype overwegend voor landbouwactiviteiten-GLB gebruikt

Grasland, natuurlijk. Hoofdfunctie landbouw.

Grasland, natuurlijk. Hoofdfunctie natuur.

Grasland, tijdelijk

Italiaans raaigras

Miscanthus (olifantsgras)

Rand, grenzend aan blijvend grasland of een blijvende teelt, hoofdzakelijk bestaand uit blijvend gras

Rand, grenzend aan blijvend grasland of een blijvende teelt, hoofdzakelijk bestaand uit tijdelijk gras

Rand, grenzend aan bouwland, hoofdzakelijk bestaand uit blijvend gras

Rand, grenzend aan bouwland, hoofdzakelijk bestaand uit tijdelijk gras

Rand, liggend op bouwland en direct grenzend aan bos. Geen landbouwproductie.

Rietzwenkgras, anders dan voor industriegras

Soedangras/Sorghum

Westerwolds raaigras

Mais, corncob mix

Mais, energie-

Mais, korrel-

Mais, snij-

Mais, suiker-

REGULIERE TEELTEN (categorie 4)                                                                                                                                                                                      

tweede groep niet meer beregend bij inwerkingstelling verdringingsreeks

Rand, grenzend aan blijvend grasland of blijvende teelt, hoofdzakelijk bestaand uit ander gewas dan gras

Rand, grenzend aan bouwland, hoofdzakelijk bestaand uit een ander gewas dan gras. (EA: beheer)

Rand, grenzend aan bouwland, hoofdzakelijk bestaand uit een ander gewas dan gras. (EA: onbeheerd)

Aardappelen, bestrijdingsmaatregel AM

Aardappelen, consumptie

Aardappelen, poot NAK

Aardappelen, poot TBM

Aardappelen, zetmeel

Agrarisch natuurmengsel

Bieten, suiker-

Bieten, voeder-

Bladrammenas

Blauwmaanzaad

Bonen, bruine-

Bonen, tuin- (droog te oogsten) (geen consumptie)

Bonen, tuin- (groen te oogsten)

Bonen, veld- (onder andere duiven-, paarden-, wierbonen)

Bos (SBL-regeling)

Bos (set aside regeling)

Bos zonder herplantplicht

Bos, blijvend, met herplantplicht



Bramen

Bufferstrook, rand (inclusief eventuele oevervegetatie)

Cichorei

Erwten (droog te oogsten)

Erwten, groene/gele (groen te oogsten)

Franse boekweit

Gele mosterd

Gerst, winter-

Gerst, zomer-

Haver

Hennep, vezel-

Japanse haver

Kapucijners (en grauwe erwten)

Klaver, Alexandrijnse

Klaver, rode

Klaver, witte

Koolraap, productie

Koolrabi, productie

Koolzaad, winter (incl. boterzaad)

Koolzaad, zomer (incl. boterzaad)

Lupinen, niet bittere

Luzerne

Natuurterreinen (incl. heide)

Onbeteelde grond vanwege een teeltverbod/ontheffing

Overige akkerbouwgewassen

Overige granen

Overige groenbemesters, niet-vlinderbloemige-

Overige groenbemesters, vlinderbloemige-

Paksoi, productie

Pastinaak, productie

Raapstelen, productie

Rogge (geen snijrogge)

Rolklaver

Schorseneren; productie

Sloot, grenzend aan beheerde akkerrand

Sojabonen

Stamsperziebonen (=stamslabonen), productie

Stoksnijbonen en stokslabonen, productie

Stoksnijbonen en stokslabonen, zaden en opkweekmateriaal

Tarwe, winter-

Tarwe, zomer-

Teff

Tijdelijk onbeteelde grond, anders dan voor publieke werken

Tijdelijk onbeteelde grond, i.v.m. publieke werken

Triticale

Uien, poot- en plant- (incl. sjalotten)

Uien, zaai-

Vlas, vezel-

Wikke, voeder-

Wilgenhakhout



Zonnebloemen

Graszaad

KAPITAALINTENSIEVE TEELT (categorie 3)                                                                                                                                                                       

derde groep niet meer beregend bij inwerkingstelling verdringingsreeks

Appelen. Aangeplant lopende seizoen.

Appelen. Aangeplant voorafgaande aan lopende seizoen.

Aardbeien op stellingen, productie

Aardbeien open grond, productie

Aardbeien open grond, vermeerdering

Aardperen

Andijvie, productie

Angelica, productie

Angelica, zaden en opkweekmateriaal

Asperges, oppervlakte die nog geen productie oplevert

Asperges, oppervlakte die productie oplevert

Bessen, blauwe

Bessen, rode

Bladkool

Bloemkool, zomer, productie

Bloemzaden open grond

Boerenkool, productie

Bos- en haagplanten, open grond,

Bos- en haagplanten, pot- en containerveld,

Bospeen, productie

Broccoli, productie

Buxus, open grond,

Buxus, pot- en containerveld,

Chinese kool, productie

Courgette, productie

Cranberry

Echinacea (zonnehoed), productie

Ericaceae (Zoals erica, calluna, rododendron, azalea), open grond,

Frambozen

Gladiool, bloembollen en - knollen

Graszoden

Kersen, zoet

Kerstbomen

Knoflook

Knolselderij, productie

Knolvenkel/venkel, productie

Kroten/rode bieten, productie

Kruiden, productie

Laanbomen/parkbomen, onderstammen, open grond,

Laanbomen/parkbomen, opzetters, open grond,

Laanbomen/parkbomen, opzetters, pot- en containerveld,

Laanbomen/parkbomen, spillen, open grond,

Lavas (Maggiplant), productie

Lelie, bloembollen en -knollen

Lelie, overige bloemkwekerijgewassen



Narcis, bloembollen en -knollen

Notenbomen

Overig kleinfruit (zoals kruisbessen, kiwi's)

Overige bloemen, bloembollen en -knollen

Overige bloemen, droogbloemen

Overige bloemen, overige bloemkwekerijgewassen

Overige niet genoemde bladgewassen, productie

Overige niet genoemde groenten, productie

Overige niet genoemde groenten, zaden en opkweekmateriaal

Overige pit- en steenvruchten (zoals perziken, tafeldruiven)

Peren. Aangeplant voorafgaande aan lopende seizoen.

Peulen, productie

Pioenroos, bloembollen en -knollen

Pioenroos, overige bloemkwekerijgewassen

Pioenroos, vermeerdering

Pompoen, productie

Pompoen, zaden en opkweekmateriaal

Prei, winter, productie

Prei, zomer, productie

Pruimen

Rabarber, zaden en opkweekmateriaal

Rodekool, productie

Rozenstruiken (incl, zaailingen en onderstammen), open grond,

Rozenstruiken (incl, zaailingen en onderstammen), pot- en containerveld,

Savooiekool, productie

Sierconiferen, open grond,

Sierconiferen, pot- en containerveld,

Sierheesters en klimplanten, open grond,

Sierheesters en klimplanten, pot- en containerveld,

Sierheesters en klimplanten, pot- en containerveld,

Sla; overig, productie

Snijgroen

Spelt

Spinazie, productie

Spitskool, productie

Spruitkool/spruitjes, productie

Tagetes erecta (Afrikaantje)

Tagetes patula (Afrikaantje)

Trek- en besheesters, open grond,

Tulp, bloembollen en -knollen

Valeriaan, productie

Valeriaan, zaden en opkweekmateriaal

Vaste planten, open grond,

Vaste planten, pot- en containerteelt,

Vruchtbomen, overig, open grond,

Waspeen, productie

Wijndruiven

Winterpeen, productie

Witte kool, productie


