
     
 

 
16b Vogelakker  

 

  
 
Beheereisen en aanvullende beheervoorschriften  
 
Beheereisen  

• De beheereenheid bestaat tussen 1 juni en 31 december uit een eiwitgewas (luzerne of rode klaver) en het 
door het collectief  samengestelde natuurbraakmengsel.  

• Het eiwitgewas (luzerne of rode klaver)  wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd.  
• De beheereenheid wordt niet beweid.  

 
Aanvullende beheervoorschriften  

• Het eiwitgewas (luzerne of rode klaver) en de natuurbraak  worden in stroken naast elkaar geteeld in de 
verhouding 75% staat tot 25% waarbij strook natuurbraak minimaal 9 en maximaal 12  meter breed is. 

• Het eiwitgewas kan 2-4 maal per gemaaid en afgevoerd worden. Voor de eerste twee maaibeurten gelden 
de volgende data: 1e maaibeurt na 25 mei en 2e na 15 juli . 

• De beheereenheid mag alleen worden bemest op het gedeelte met eiwitgewassen, en wel binnen 2 dagen 
na een maaibeurt. Als er bemest wordt is alleen rundermest toegestaan. Andere vormen van dierlijke mest 
en kunstmest zijn niet toegestaan.  

• Maai bij de derde maaibeurt maximaal de helft van de natuurbraakstroken mee. Maai dan vooral plekken 
waar ongewenste onkruiden de kop opsteken. 

• In het derde of vierde jaar dient de gehele beheereenheid tussen 1 september en 15 mei in het daarop 
volgend kalenderjaar te worden geploegd en opnieuw ingezaaid met een eiwitgewas en het 
natuurbraakmengsel. Van het derde of vierde jaar kan in overleg met het collectief worden afgeweken. De 
vogelakker kan eventueel ook in overleg met collectief verplaatst worden naar andere geschikte locatie 
binnen leefgebied. 

• Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het ‘Protocol Chemische bestrijding bij agrarisch 
natuurbeheer’. 
 

 



     
 

 
Beheerpakketten en beheervergoedingen 
 

Nr. Naam pakket Eenheid 

 Beheervergoeding 

deelnemer per 

eenheid/per jaar  

16 Vogelakker     

b meerjarig klei hectare €   2.150,82  

b meerjarig zand hectare €   1.710,75  

 

Natuurbraakstroken meerjarige vogelakker 

Mengsel % van de oppervlakte 
Meerjarige natuurbraakstrook 25% 
Eiwitgewassen 75% 

Mengsel van zomergranen en kruiden op ZAND- EN KLEIGRONDEN 

Zaaihoeveelheid: 5 gr/m2 = 50 kg/ha 
Norm landbouw 150  – 200 kg ha 

Samenstelling mengsel 
Granen Wet. naam Percentage 
Zomertarwe (korte soort) Triticum 55% 
Zomerhaver Avena Sativa 9% 
      
Grassen     
Roodzwenkgras Festuca rubra 4% 
Beemdlangbloem Festuca pratensis 1% 
Westerwolds raaigras   4% 
Fioringras   2% 
Timothee Phleum pratense 2% 
      
Vlinderbloemingen     
Luzerne Medicage sativa 2% 
Rode klaver (wild) Trifolium pratense 3% 
Erwt   3% 
Zomerwikken Vicia sativa 2% 
Veldboon   2% 
      
Kruiden     
Margriet (wild) Leucanthemum vulgare 1,5% 
Boekweit Fagopyrum esculentum 3,0% 
Vlas Linum usitatissimum 4% 
Zomerkarwij Carum carvi   2% 
Gewoon duizendblad (wild) Achillea millefolium 1% 


