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16 Vogelakker 

 
 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in Koppeltabel) 

• Pakket a: Minimaal 90 % van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 31 december uit één van 
de volgende gewassen : granen (niet zijnde maïs of graanstoppel), ingezaaide kruiden, 
eiwitgewassen (luzerne, rode klaver), groene braak, bladrammenas, gras of een combinatie 
van deze [9] 

• Pakket b en c: Minimaal 90 % van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 15 november uit één 
van de volgende gewassen of teelten: granen (niet zijnde maïs of graanstoppel), ingezaaide 
kruiden, eiwitgewassen (luzerne, rode klaver), groene braak, bladrammenas, gras of een 
combinatie van deze [9] 

 
 
Aanvullende beheervoorschriften 

→ Van het niet beteelde gedeelte (braak) wordt jaarlijks maximaal 50 % gemaaid, en wel na 1 
augustus. 

→ Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het 'Protocol gebruik herbiciden 
open akkerland' bij agrarisch natuurbeheer 

→ Pakket a: Het graan blijft staan tot 15 maart van het volgende kalender jaar en dient daarna 
geklepeld of gemaaid en daarna ondergewerkt of afgevoerd te worden in het geval dat er 
een zomergraan wordt gezaaid. Wordt er opvolgend een wintergraan gezaaid dan dient het 
graan tot 1 juli van het volgende kalender jaar te blijven staan en dient daarna geklepeld of 
gemaaid en daarna ondergewerkt of afgevoerd te worden, waarna het wintergraan tussen 1 
oktober en 1 december gezaaid dient te worden. 

→ Pakket a en c: De eiwitgewassen worden jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd. 

→ De gedeeltes met eiwitgewassen, braak en graan worden in stroken naast elkaar geteeld.  

→ Het graan wordt in gangbare dichtheden gezaaid in de gangbare periode en mag niet worden 
geoogst 
 

Pakketten 
a) Vogelakker 

b) Meerjarige vogelakker 
 
 
Aanvullende beheervoorschriften en criteria Agrarisch Collectief Waadrâne voor vogelakker 

→ Voor het uitvoeren van werkzaamheden in de beheereenheid dient beheerder contact op te 
nemen met de teller van de cluster waar beheereenheid deel van uit maakt. De teller 
controleert op aanwezigheid van doelsoorten en overlegt met beheerder over het verloop van 
het maairegime. 

→ Voor aanvang van pakket a en b is het gebruik van glyfosaat niet toegestaan. 

→ Na afloop van pakket a en b is het gebruik van glyfosaat tot 31 december niet toegestaan. 

→ Pakket a en b: De oppervlakte mag alleen buiten het broedseizoen (15 april tot 15 augustus) 
worden bemest op het gedeelte met eiwitgewassen, en wel binnen 2 dagen na een 
maaibeurt. Als er bemest wordt is alleen ruige stalmest toegestaan. Andere vormen van 
dierlijke mest en kunstmest zijn niet toegestaan. 

→ Pakket a en b worden van 1 april tot 1 november niet beweid 

→ Pakket a en b mogen uitsluitend worden beweid tussen 1 november en 1 april met schapen, 
met een maximum van 8 schapen per hectare. (Let op: een lam is gelijk aan een schaap) 
 

https://intranet.boerennatuur.nl/producten/?s=protocol+herbiciden
https://intranet.boerennatuur.nl/producten/?s=protocol+herbiciden
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De aanwezigheid van insecten in de vogelakker hangt nauw samen met de bloeitijd van de ingezaaide 
mengsels. Is er dus sprake van een eenzijdig samengestelde vogelakker, dan komen er weliswaar veel 
insecten voor, maar slechts gedurende een korte periode. Hoe gevarieerder het mengsel is en hoe 
meer gespreid, des te groter is het insectenvolk. Bovendien: als akkerranden enkele jaren met rust 
gelaten worden, gaan ze meer en meer een functie vervullen in het voortplantingsproces.  
Criteria voor de in te zaaien zaadmengsels: 
• langdurige aanwezigheid van bloeiende planten 
• veelzijdige samenstelling 
• structuurverschillen (hoog, laag, dicht, open) 
• minimale bewerking (begunstigt voortplanting) 
 
Criteria vogelakker 
1 Maximaal 60% eiwitgewas en 40% braak, braak inzaaien met gevarieerd zaaimengsel (zie 

criteria hierboven). 
2 Eiwitgewas en braak worden in stroken naast elkaar gelegd en ook strooksgewijs beheerd. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* In rood de wijzigingen ten opzichte van 2020 


