
Infoblad  
Leefgebied Open akkerlandschap op klei 
 
Agrarisch streekcollectief aan zet 
Vanaf 1 januari 2016 is  een nieuw subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer in werking 
getreden. De kern van het nieuwe stelsel is een collectieve streekgerichte benadering om het agrarisch 
natuur- en landschapsbeheer daar toe te passen waar dit het meest kansrijk is en waar de grootste 
deelnamebereidheid bij grondeigenaren is. 
De overheid maakt dan geen afspraken meer met individuele grondbezitters, maar met agrarische collectieven. 
De collectieven zijn eindbegunstigde in het stelsel en daarmee eindverantwoordelijk. Zij staan dichter bij de 
praktijk van “de boer” en sluiten contracten met deelnemers voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer af. 
Het Collectief is ook verantwoordelijk voor de betalingen en de controles. Er zijn drie Brabantse Collectieven: 
West-, Midden- en Oost-Brabant. De collectieven zijn opgericht door de Agrarische Natuurverenigingen in 
Brabant. 
In dit infoblad van de drie collectieven treft u informatie aan over de mogelijkheden voor agrarisch 
natuurbeheer in het leefgebied ‘Open akkerlandschap op klei’. Er zijn ook infobladen over de andere vijf 
leefgebieden. 

 
Open akkerlandschap op klei 
Tot dit leefgebied behoren in Brabant de polders op de 
zeekleigronden en rivierkleigronden met overwegend 
akkerbouw. Het zijn gebieden met een open polders die 
omzoomd zijn met (boom)dijken.  
Deze gebieden zijn belangrijk voor vogelsoorten zoals 
veldleeuwerik, gele kwikstaart, patrijs en graspieper. 
Soorten die allemaal wel een steuntje in de rug kunnen 
hebben omdat het aantal broedparen van deze soorten zeer 
sterk is achteruitgegaan. 

 
Veldleeuwerik, gele kwikstaart en patrijs als 
boegbeeld 
De twee meest kenmerkende soorten voor dit leefgebied zijn 
de veldleeuwerik, gele kwikstaart en patrijs. Als je 
maatregelen voor deze soorten neemt, zoals de aanleg van akkerranden, profiteren daar ook veel andere 
soorten van. 

Agrarisch natuur- en landschapsbeheer 



    

  
Maatregelen agrarisch natuurbeheer 
De afgelopen jaren is in Brabant in samenwerking met akkerbouwers veel onderzoek gedaan naar geschikte 
maatregelen voor akkervogels, ondermeer in het kader van het Interregproject Solabio waaraan diverse 
akkerbouwers uit onze provincie hebben deelgenomen. Uit dit onderzoek komt naar voren dat randen met een 
gefaseerde inrichting en gefaseerd beheer (duo- en trioranden) het beste voor akkervogels zijn. Door die 
fasering is er gedurende een groot deel van het jaar een geschikte plek om te broeden en om eten te zoeken.  

 
De patrijs heeft akkerranden nodig  waar ze in kan broeden en randen waar de patrijs in zomer en winter 
voedsel kan vinden. Voor wintervoedsel zijn graankruidenranden of wintervoedselveldjes die in de winter 
blijven staan zeer belangrijk. Met name akkerranden langs iets ruigere dijken zijn waardevol voor de patrijs. 
De veldleeuwerik moet het meer hebben van akkerranden in het open veld zonder verstoring van wegen en 
opgaande beplanting. Om te broeden heeft de veldleeuwerik een voorkeur voor korte begroeiing (jong graan 
of kort gras). 
Voor dit leefgebied zijn een aantal beheerpakketten opengesteld waarvoor een 4-jarig beheercontract met de 
collectieven afgesloten kan worden. In tabel 1 zijn de beheerpakketten met de jaarlijkse beheervergoedingen 
opgenomen. 

Tabel 1: Opengestelde beheerpakketten in leefgebied Open akkerlandschap op klei 

Naam beheerpakket Jaarlijkse vergoeding per eenheid 

Graankruidenrand of wintervoedselakker € 2150,82/hectare 

Kruidenrijke akker (3 van de 4 jaar graan € 1416,29/hectare 

Veldleeuwerikenrand € 2353,00/hectare 

Patrijzenrand € 2192,00/hectare 

Kievitenrand € 2192,00/hectare 

Vogelakker € 2150,82/hectare 

Natuurvriendelijke oever € 2531,79/hectare 

Rietzoom en klein rietperceel €  0,56 per meter (< 5 meter) of € 803,97 per ha (>5 meter) 

Kruidenrijke graslandrand klasse A € 1062,87/hectare 

Kruidenrijk grasland met rustperiode (als rand) Bijdrage afhankelijk van rustperiode 

. Meer informatie over de beheerpakketten, beheervergoedingen, het afsluiten van een 
beheercontract en de gegevens van onze gebiedsmedewerkers kunt u vinden op de gezamenlijke 

website van de drie collectieven. 
 

http://anbbrabant.nl 
 

Voor gratis advies neem contact op met onze gebiedsmedewerkers/gebiedscoördinatoren van de 
ANV’s die actief zijn in uw gebied.  

 
Aan dit infoblad kunnen geen rechten aan worden ontleend. 
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