
Bijlage bij GS-brief pachtprijzen provincie Zuid-Holland 2023 d.d. 1 november 2022 
(PZH-2022-816653913)
Uitleg pachtpakketten voor provinciale gronden met beheervoorwaarden

Beheercode1 Maatregelen 
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Graslandcode A (Botanische standweide 

zonder bemesting) 

Geen mest;

Niet maaien;

Verplichte beweiding met lage veedichtheid.

Graslandcode B (Weidevogelstandweide 

zonder bemesting) 

Geen mest;

Verplichte beweidingsperiode van 1 april – 30 juni met

lage veedichtheid; 

Na 1 juli maaien of beweiden.

Graslandcode C (Verschralingsbeheer 

zonder bemesting)   

Geen mest;

1ste snede na 1 juli;

Niet beweiden.

Graslandcode D (Uitgesteld maaien 

zonder bemesting) 

Geen mest;

Maaien na 1 juli;

Min. 6 weken na 1ste maaibeurt beweiden of maaien.

Graslandcode E (Voorweiden zonder 

bemesting) 

Geen mest;

Verplichte beweiding in april;

Beweiden of maaien na 1 juli.

Graslandcode F (Water en houtopstanden 

zonder bemesting) 

Geen mest;

Onderhoudsmaatregelen tbv instandhouding.  

Graslandcode G (Botanische standweide 

met beperkte bemesting) 

Max. 8 ton/ha/jaar ruige stalmest of 12 ton/ha/jaar

dunne mest;

Niet maaien; 

Verplichte beweiding met lage veedichtheid.

Graslandcode H (Weidevogelstandweide 

met beperkte bemesting) 

Max. 8 ton/ha/jaar ruige stalmest of 12 ton/ha/jaar

dunne mest;

Verplichte beweidingsperiode van 1 april – 30 juni met

lage veedichtheid; 

Na 1 juli maaien of beweiden.

Graslandcode I (Uitgesteld maaien met 

beperkte bemesting) 

Max. 8 ton/ha/jaar ruige stalmest of 12 ton/ha/jaar

dunne mest;

Maaien na 1 juli;

Min. 6 weken na 1ste maaibeurt beweiden of maaien.

Graslandcode J (Voorweiden met 

beperkte bemesting) 

Max.8 ton/ha/jaar ruige stalmest of 12 ton/ha/jaar

dunne mest;

Verplichte beweiding in april;

Beweiden of maaien na 1 juli.
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Akkerbouwcode A (Extensieve akker)  Max 15 ton/ha/jaar ruige stalmest;

Aan twee zijden akkerranden inzaaien (min. 6 m

breed);

Geen bemesting en gewasbeschermingsmiddelen in

de akkerranden;

Struweelvak van 10m2 in akkerrand;

Op perceel alleen gebruik van door Planet Proof

goedgekeurde herbiciden (max. 2x per jaar);

Verbod op insecticiden/fungiciden;

Luzerne/grasklaver maaidatum min. 1 juni;

Granen stoppel tot ten minste 31 maart.

Akkerbouwcode B (Wintervoedselveld) (Gehele) perceel wordt ingezaaid met kruidenmengsel

voor akkervogels;

Geen bemesting;

Geen gewasbeschermingsmiddelen.

Akkerbouwcode C (Veldleeuwerikenland)  Minimaal oppervlak 3 ha;

                                                
1
 Voor alle graslandcodes en akkerlandcodes geldt dat het gebruik van Glyfosaat verboden is.
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Dun inzaaien met zomergerst (afstand tussen rijen

25cm);

Geen gebruik van kunstmest, alleen ruige stalmest

(max. 15 ton/ha/jaar);

Verbod op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen;

Stoppel aanwezig tot ten minste 31 maart;

Eén akkerrand wordt ingezaaid met grassen en

kruiden;

Leeuwerikenvlakjes in het perceel (á 16m2, 2 vlakjes

per ha) blijven braak.

Akkerbouwcode D (Akker met

braaklegging)

(Gehele) perceel wordt ingezaaid met mengsel van

kruiden en grassen voor akkervogels;

Geen bemesting;

Verbod op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen;

Jaarlijks maaien en afvoeren, m.u.v. randen van 6m

breed aan twee zijdes.

Akkerbouwcode E (Keverbank)  10% van het oppervlakte Akkerbouw wordt ingericht

als keverbank (verhoging van bouwvoor van 50 cm);

Ten minste tweejarige maatregel;

Verbod op gebruik van gewasbeschermingsmiddelen;

Verbod op gebruik van (kunst)mest.


