Alvorens tot inschrijving over te gaan verzoeken wij u volledige kennis te nemen van deze
bijlagen (Algemene voorwaarden en Bijzondere Pachtvoorwaarden) en van de Inschrijfvoorwaarden verpachting,
versie juli 2019
Bijzondere voorwaarden pachtpakket “Pacht Algemeen” 2020
1. Indien de pachter na het einde van de pacht nog werkzaamheden aan of op het
pachtobject dient te verrichten, zoals oogsten of sloten schonen, dient pachter aan
verpachter om schriftelijke toestemming te hebben verzocht en verkregen. De uitvoering
van deze werkzaamheden brengt niet met zich mee dat er sprake is van een voortzetting
van de pachtovereenkomst. Het gaat enkel om incidenteel nog te verrichten
werkzaamheden;
2. De grond dient gebruikt te worden voor grasland of akkerbouw. Het is niet toegestaan
om bollen, lelies, aardbeien, prei, aardappels, asperges te verbouwen of bomen te planten
(geen boomteelt);
3. Het gebruik van glyfosaat houdende middelen (bijvoorbeeld Roudup) op groenbemester
in maisland is niet toegestaan;
4. Het scheuren van grasland is slechts toegestaan voor herinzaai;
5. De bij het pachtobject behorende of omliggende landschapselementen (sloten, poelen,
solitaire bomen en rijen van bomen en/of struiken op of binnen de perceelsgrens)
worden in stand gehouden, het is niet toegestaan deze te verwijderen of te beschadigen.
6. De pachter zal gedurende de pachtperiode jaarlijks vóór 1 juli de meest recente
Gecombineerde Opgave van het RVO toesturen.
Optioneel:
 Akkerrandenbeheer
Op het gepachte dient door de pachter evenwijdig aan de weg/fietspad/waterloop een
rand van minimaal 6 meter breed met een 1 of meerjarige bloemen- en/of
kruidenmengsel ingezaaid en beheerd te worden. Het is niet toegestaan om chemische
bestrijdingsmiddelen te gebruiken op de akkerranden. De oppervlakte van de akkerrand
telt niet mee in de berekening van de pachtprijs.


Gewasresten en wortels
De pachter dient na de oogst de gewasresten (zoals stengels, stoppels, bladeren, wortels
en kaf) op het veld achter te laten. Voor grasland betekent dit geen graslandvernieuwing,
ook niet bij herinzaai. Deze optie telt mee als € 50.- p/ha bij de bieding van de pachtprijs.



Deelname weidevogelbescherming
De pachter is gedurende de pachtperiode verplicht deel te nemen aan
weidevogelbescherming. Deelname verloopt via de WVG De Duinboeren. Deze optie
telt mee als € 50.- p/ha bij de bieding van de pachtprijs.

