
                
 

 

18 Kruidenrijke akker 
 
Introductie 
Kruidenrijke akkers bieden broedgelegenheid en voedsel aan akkervogels. De akker bestaat uit een mengsel van 
graan en akkerkruiden. Granen worden bij voorkeur ruim gezaaid, zodat er ruimte is voor kruiden in de ondergroei. 
Dit biedt mogelijkheden voor akkervogels, insecten en muizen. Een akker waarvan de stoppel in de winter blijft 
staan biedt voedsel en dekking. 

 
Beheereisen 

 Pakket a: Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat vanaf 15 mei tot 15 juli uit granen (geen maïs) en 
kruiden (ingezaaid of spontaan). 

 Pakket f: Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat vanaf 15 mei tot 15 juli uit een rustgewas, 
stikstofbindend gewas of productief kruidenrijk grasland. 
 

Aanvullende beheervoorschriften 
 Alleen bemesting met graasdiermest is toegestaan. 
 Geen insecticiden en geen chemische onkruidbestrijding gedurende het seizoen. Chemische 

onkruidbestrijding enkel pleksgewijs mogelijk conform het Protocol gebruik herbiciden open akkerland. Dit 
geldt voor beide beheerpakketten. 

 Mechanische onkruidbestrijding (eggen) is toegestaan. 
 Pakket a wordt minimaal 3 teeltseizoenen achter elkaar toegepast.  
 Pakket f bestaat uit een rustgewas, stikstofbindend gewas of productief kruidenrijk grasland (zie info). 
 Onderzaai van het graangewas gedurende periode van 3 jaar)met grassen en/of klavers is niet toegestaan. 

 
Beheerpakketten en beheervergoedingen 
 

18. Kruidenrijke akker Vergoeding per 
hectare per jaar 

  Klei/veen Zand 
18a Kruidenrijke akker - graan  €  2.121,-   €  1.840,-  
18f Kruidenrijke akker - anders dan graan  €     108,-   €     108,-  

 
 

 
 
 



                
 

 

Lijst rustgewassen  
 

664 Raapzaad  1037 Peterselie  

237 Rogge  247 Blauwmaanzaad  

3519 Sorghum  799 Rode klaver  

233 Winter tarwe  3524 Witte klaver  

234 Zomer tarwe  516 Miscanthus  

381 Teff  382 Spelt  

314 Triticale  1022 Quinoa  

3736 Vezelvlas  2652 Overige granen 

 
 
Lijst  stikstofbindende gewassen 
 

242 Bonen, bruine  -    Linzen  

853 Bonen, tuin- (droog te oogsten) (geen 
consumptie)  

800 Rolklaver  

854 Bonen, tuin- (groen te oogsten)  801 Esparcette  

311 Bonen, veld- (onder andere duiven-, paarden-
, wierbonen)  

803 Voederwikke  

308 Erwten (droog te oogsten)  3500 Klaver, Alexandrijnse  

244 Erwten, groene/gele, groen te oogsten  3511 Klaver, incarnaat  

241 Kapucijners (en grauwe erwten)  3515 Klaver, Perzische  

663 Lupinen, niet bittere 804 Klaverzaad  

258 Luzerne  426 Overige groenbemesters, vlinderbloemige 

665 Sojabonen  2748 Peule, zaden en opkweekmateriaal  

2747 Peulen, productie  2752 Pronkbonen, zaden en opkweekmateriaal  

2751 Pronkbonen, productie  2780 Stamsperziebonen (= stamslabonen, zaden en 
opkweekmateriaal  

2779 Stamsperziebonen (=stamslabonen), 
productie  

2781 Stoksnijbonen en stokslabonen, productie  

799 Rode klaver  2782 Stoksnijbonen en stokslabonen, zaden en 
opkweekmateriaal  

3524 Witte klaver  802 Wikke, bonte 

 
 
Productief kruidenrijk grasland 
 
Overal op het perceel zijn ten minste 8 soorten vlinderbloemigen en/of kruiden aanwezig en de 
bedekking van de kruiden is 25%.  

 


