
Blok:

Klasse A Waarde Maatregel Voorwaarden Aandachtspunten Gekozen Totaal aantal hectare
A 3 punten 

€150/ha

Alleen bemesten met vaste mest 100% 

van het pachtareaal

Pachter beperkt zich in zijn mestgebruik tot het gebruik van uitsluitend vaste mest op de totaal 

gepachte oppervlakte gedurende de looptijd van de pachtovereenkomst. Onder vaste mest 

wordt mest verstaan afkomstig uit dierlijke meststoffen die niet verpompbaar zijn (bijv. potstal of 

grupstal, danwel drijfmest gemengd met strooisel). Gebruik van mest/gier afkomstig van 

varkens op het gepachte is niet toegestaan.  

Pachter meldt wanneer mest uitgereden gaat 

worden.

A 3 punten 

€150/ha

Geen chemische bestrijdingsmiddelen Naast het verbod op glyfosaathoudende middelen (zoals Roundup), is het de pachter in zijn 

geheel niet toegestaan om gebruik te maken van chemische bestrijdingsmiddelen op het 

gepachte. Uitsluitend na afstemming met en voorafgaande schriftelijke goedkeuring van 

verpachter is onder voorwaarden pleksgewijze behandeling met chemische 

bestrijdingsmiddelen mogelijk.

Pachter meldt wanneer bestreden gaat worden.

A 3 punten 

€150/ha

Geen kunstmest, bladmeststoffen of 

digistaat

Pachter verplicht zich tot volledig uitsluiten van het gebruik van kunstmest of digistaat op het 

gepachte. Daarbij sluit de pachter aan bij de normen van Rijksoverheid/RVO.

A 3 punten 

€150/ha

Mestvrije zone i.c.m. bloemenrijke 

rand rondom 3 meter

Bij akkerbouwpercelen is pachter verplicht  tot het aanbrengen van een bloemenrijke akkerrand 

van minimaal 3 meter breed rondom het perceel gedurende de looptijd van de 

pachtovereenkomst. De zaadmengsels voor de bloemrijke akkerrand dienen aan te sluiten bij 

de gangbare beheerpakketten (bijvoorbeeld STILA). Mestgebruik, met uitsluiting van 

varkensgier/mest, is op het overige gedeelte van het gepachte toegestaan.

Bloemenrijke rand rondom gehele perceel.  

Mestvrije zone alleen langs waterwegen. Beide 

zones tellen mee in het pachtareaal. Alleen 

voor bredere akkerbouwpercelen met 

waterwegen: blokken 1, 8, 10, 14, 15, 21

A 3 punten 

€150/ha

Graanteelt Pachter verplicht zich tot de teelt van graan in 2 van de 3 pachtjaren. De teelt van de 

graansoort mais valt niet onder deze beheermaatregel.

Volledig pachtareaal

A 3 punten 

€150/ha

Gewasresten laten staan 

(stoppelvelden) en planten vanggewas 

Pachter verplicht zich tot volledig laten staan van gewasresten in de vorm van stoppelvelden. 

Daarbij plant pachter de vanggewassen door de restanten heen.

A 3 punten 

€150/ha

Certificaat Pachter kan schriftelijk aantonen dat de (onderneming van) pachter gedurende de pachtperiode 

beschikt over een algemeen aanvaard certificaat op het gebied van Duurzaam Landbouwen en 

de doelstellingen behorend bij dat certificaat volledig gerealiseerd zijn. Het gaat hierbij om de 

certificaten SKAL, On-the-way-to Planetproof en Weidemelk. 

A 3 punten 

€150/ha

Begrazen met schapen (max 2 GVE/ha) Begrazing met schapen op het gepachte is beperkt tot minimaal 1 GVE en maximaal 2 GVE per 

ha gedurende de looptijd van de pachtovereenkomst. Bij de berekening van het toegestane 

aantal GVE geldt: 1 schaap is 0,1 GVE en 1 lam tot 1 jaar is 0,05 GVE. Begrazing met schapen 

is jaarrond toegestaan waarbij voldoende schuilgelegenheid een voorwaarde is. In de periode 

tussen 1 september en 30 april vindt begrazing plaats voor de duur van minimaal 14 dagen. 

Begrazing vindt plaats op de totale oppervlakte van het gepachte. Pachter draagt er zorg voor 

dat er niet grondkaal wordt begraasd en rouleert begrazing over percelen waar mogelijk. 

Pachter draagt er zorg voor dat bast van bomen en struiken op het gepachte niet worden 

aangetast.

Niet voor akkerbouwpercelen. Pachter meldt 

wanneer de dieren op de percelen lopen. 

Zet een kruisje bij elke maatregel die wordt genomen
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Klasse B

B 2 punten 

€100/ha

Niet kerende grondbewerking Uitsluitend van toepassing op akkerbouwpercelen waarbij de volgende voorwaarden gelden: 

-de bodem wordt niet dieper dan 12 cm bewerkt; 

-indien mogelijk worden de gewasresten vermengd met de bodem;

-het aantal grondbewerkingen per jaar is gemaximeerd op 4.

Alleen voor akkerbouwpercelen. Op 

graspercelen helemaal niet bewerken. Pachter 

meldt wanneer grond bewerkt wordt.

B 2 punten 

€100/ha

Bloemrijke of kruidenrijke akkerrand Bij akkerbouwpercelen verplicht de pachter zich tot het aanbrengen van een 

bloemenrijke/kruidenrijke akkerrand van minimaal 3 meter breed rondom het perceel. De 

zaadmengsels voor de bloemrijke/kruidenrijke akkerrand dienen aan te sluiten bij de gangbare 

beheerpakketten (bijvoorbeeld STILA). Mestgebruik op het gepachte is toegestaan, met 

uitsluiting van varkensgier/mest.

Rondom gehele perceel. De 

kruidenrijke/bloemrijke rand telt mee in het 

pachtareaal. Alleen voor akkerbouwpercelen. 

Niet mogelijk op blokken 2, 4, 6, 16.

B 2 punten 

€100/ha

Mestvrije zone langs waterwegen 3 

meter

Bij percelen verplicht de pachter zich ertoe om een strook van minimaal 3 meter breed langs 

waterwegen, niet te bemesten. Mestgebruik op het overige deel van het gepachte is toegestaan, 

met uitsluiting van varkensgier/mest.

Langs waterwegen. De mestvrije zone telt mee 

in het pachtareaal. Alleen mogelijk op 

akkerbouwpercelen met waterwegen: blokken 1, 

4, 8, 10, 14, 15, 16, 21

B 2 punten 

€100/ha

Aanleg wintervoedselvelden/ 

vanggewas tot minimaal 1 februari

Bij akkerbouwpercelen verplicht pachter zich ertoe dat bij het telen van een vanggewas dit 

gewas nietwordt vernietigd voor 1 februari, of zoveel eerder als de pachtovereenkomst eindigt 

voor 1 februari.  

Vanggewassen

B 2 punten 

€100/ha

Begrazen met runderen (max 2 

GVE/ha)

Begrazing met runderen of paarden op het gepachte is beperkt tot 2 GVE per ha en geldt 

uitsluitend indien toegepast op het volledige pachtareaal. Bij de berekening van het toegestane 

aantal GVE gelden de volgende normen:

1 melkkoe (v.a. 450 kg) = 1 GVE

1 kalf (tot 1 jaar) = 0,25 GVE

1 pink (1-2 jaar) = 0,5 GVE

1 paard = 0,8 GVE 

De runderen of paarden op het gepachte, dienen in eigendom te zijn van de pachter. Begrazing 

met runderen of paarden is vanaf maart tot en met november toegestaan. Begrazing vindt 

plaats op de gehele oppervlakte van het gepachte. Pachter draagt er zorg voor dat bast van 

bomen en struiken op het gepachte niet worden aangetast.Aanvullend dient de pachter, in geval 

van een melkveehouderij, te beschikken over een Certificaat Weidegang.

Niet voor akkerbouwpercelen. Pachter meldt 

wanneer de dieren op de percelen lopen.

B 2 punten 

€100/ha

Begrazen met schapen (max 4 GVE/ha) Begrazing met schapen op het gepachte is beperkt tot minimaal 1 GVE en maximaal 4 GVE per 

ha. Bij de berekening van het toegestane aantal GVE geldt 1 schaap is 0,1 GVE en een lam tot 

1 jaar is 0,05 GVE.  

Begrazing met schapen is jaarrond toegestaan waarbij voldoende schuilgelegenheid een 

voorwaarde is. In de periode tussen 1 september en 30 april vindt begrazing plaats voor de duur 

van minimaal 14 dagen. Begrazing vindt plaats op de gehele oppervlakte van het gepachte. 

Pachter draagt er zorg voor dat er niet grondkaal wordt begraasd en rouleert over percelen waar 

mogelijk. Pachter draagt er zorg voor dat bast van bomen en struiken op het gepachte niet 

worden aangetast.

Niet voor akkerbouwpercelen. Pachter meldt 

wanneer de dieren op de percelen lopen.
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Klasse C

C 1 punt 

€50/ha

Inzaai en beheer van blijvend 

productief kruidenrijk grasland

Pachter verplicht zich tot de inzaai en instandhouding van productief kruidenrijk grasland op de 

gehele pachtoppervlakte. De zaadmengsels voor kruidenrijk grasland dienen aan te sluiten bij 

de gangbare beheerpakketten van de agrarische natuurcollectieven. Mestgebruik op het 

gepachte is toegestaan, met uitsluiting van varkensgier/mest. Pachter verplicht zich tot beheer 

en instandhouding van het gepachte conform Gewascode 265: Grasland, blijvend.

C 1 punt 

€50/ha

Bemonsteren van landbouwgrond, 

aansluiten bij open bodem index en/of 

Brabantse Biodiversiteitsmonitor

Pachter doet mee aan project open bodem index en/of Brabantse Biodiversiteitsmonitor en 

levert de gegevens aan aan de gemeente.

C 1 punt 

€50/ha

Begrazen met runderen (max 4 

GVE/ha)

Begrazing met runderen of paarden op het gepachte is beperkt tot 4 GVE per ha en geldt 

uitsluitend voor het volledige pachtareaal. Bij de berekening van het toegestane aantal GVE 

gelden de volgende normen:

1 melkkoe (v.a. 450 kg) = 1 GVE

1 kalf (tot 1 jaar) = 0,25 GVE

1 pink (1-2 jaar) = 0,5 GVE

1 paard = 0,8 GVE 

De runderen of paarden op het gepachte dienen in eigendom te zijn van de pachter. Begrazing 

met runderen of paarden is vanaf maart tot en met november toegestaan. Begrazing vindt 

plaats op de gehele oppervlakte van het gepachte. Pachter draagt er zorg voor dat bast van 

bomen en struiken op het gepachte niet worden aangetast.

Aanvullend dient de pachter, in geval van een melkveehouderij, te beschikken over een 

Certificaat Weidegang.

Niet voor akkerbouwpercelen. Pachter meldt 

wanneer de dieren op de percelen lopen.

punten

€/ha

€/ha

ha

€

Inschrijfprijs

Oppervlakte blok

Totale inschrijfprijs incl. bonus

Totaal aantal duurzaamheidspunten

Totale bonus
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