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De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) heeft een Excel-tabel opgesteld 
waarin u kunt zien welke gewascodes mogelijk zijn binnen het door u afgesloten 
beheerpakket. De volledige tabel kunt u downloaden op de website van RVO.  
 
Hieronder is het advies van CMO voor het gebruik van gewascodes weergegeven bij de 
verschillende beheerpakketten. Let wel: u kunt aan dit advies geen rechten ontlenen, ook is 
CMO niet aansprakelijk voor eventuele consequenties op basis van dit advies. 
  
Pakketcode Omschrijving pakket Gewascode 

A01 Grasland met rustperiode 265, 266 
A03 Plas-dras 265, 266,  

A04a Nestbescherming op grasland 265, 266 

A04b Rustperiode op bouwland gewascode van het akkergewas 
A05 Kruidenrijk grasland 265, 266, 331 
A06 Extensief beweid grasland 265, 266 
A13 Botanisch weiland/hooiland  265, 266, 331 
A15 Wintervoedselakker gewascode van het akkergewas 

A18 Kruidenrijke akker 

233, 234, 235, 236, 237, 238 (of gewascode van 
akkergewas als er 1 jaar een ander gewas 

geteeld mag worden volgens de voorwaarden) 
A19  Kruidenrijke akkerrand  2652 of 1926 

A39 
Bodemverbetering grasland met 
ruige mest 265, 266 

A41 Verschralen voedselrijk grasland 265, 266 
L09 Poel en Historische wateren 2620 
L10 Natuurvriendelijke oever 2634 
L11 Rietzoom en klein rietperceel 2633 
L20 Hakhoutbeheer (houtwal, singel) 2621 
L21 Knotbomenrij 2643 
L22 Knip- en scheerheg 2624 
L23 Struweelhaag 2625 
L24 Struweelrand 2629 
L25 Knotboom (op landbouwgrond) 2644 
L26 Half- en hoogstamboomgaard 2628 
L27 Hakhoutbosje 2630 
L29 Bossingel en bosje 2642 

 
 



 

 
Gewascode voor graslanden binnen ANLb 
Er ontstaan nogal eens misverstanden over welke gewascode geldt voor graslanden met 
beheer. Agrariërs moeten in de Gecombineerde Opgave de gewascode gebruiken die het 
beste aansluit op de feitelijke situatie.  
 
Voor grasland zijn er verschillende gewascodes die u kunt opgeven. Welke gewascodes u 
opgeeft, hangt af van een aantal zaken: 

• Hoeveel jaar er achter elkaar grasland staat; 
• Hoeveel droge stof opbrengst er per jaar van 1 hectare komt én; 
• Of er wel of geen landbouwactiviteiten op het perceel plaatsvinden. 

Het gaat om de volgende gewascodes: 

• Grasland, tijdelijk (266) 
• Grasland, blijvend (265) 
• Grasland natuurlijk, hoofdfunctie landbouw (331) 

In 2019 is door RVO.nl een duidelijk schema gemaakt voor grasland. Daarin is te zien welke 
gewascode er gebruikt moet worden. Normaal gesproken gebruikt u voor grasland onder 
agrarisch natuurbeheer de gewascodes 265 (blijvend grasland), 266 (tijdelijk grasland) of 331 
(natuurlijk grasland, hoofdfunctie landbouw). Deze laatste code geldt alleen als de opbrengst 
onder de 5 ton droge stof komt. Het grasland telt ook dan nog steeds mee voor 
toeslagrechten, derogatie en mestplaatsing. 
 
Gebruiksruimte mest in 2022 
Gronden met beheerpakketten onder de ANLb-regeling gelden als landbouwgrond en tellen 
mee in de gebruiksruimte mest en GLB-rechten. Dit geldt voor de A-pakketten (Agrarisch). 
De L-pakketten (Landschap) tellen niet mee voor gebruiksruimte mest en als grond voor 
verzilveren van GLB-rechten. 
 



 

** Landbouwactiviteit: met uitvoering van landbouwactiviteiten bedoelt RVO.nl: 
• het telen van een akkerbouwgewas of een meerjarige teelt,  
• de grond laten begrazen of maaien en oogsten van bijvoorbeeld gras voor veevoer.  
• het inzetten van grond als Ecologisch aandachtsgebied en groenbemester in kader van de 

randvoorwaarden.  


