
                
 

 

44  Keverbank 
 
Introductie 
Een keverbank is een verhoogde strook akkerland begroeid met ruige grassen en kruiden. Deze strook ligt een 
halve meter hoger dan de omliggende grond en is drie meter breed. Door de verhoogde ligging is een keverbank 
warmer en droger dan het omringende akkerland, waardoor insecten zoals loopkevers zich er thuis voelen. 
Insecten kunnen er ook prima overwinteren. Voor akkervogels zoals de patrijs biedt een keverbank warmte, 
dekking, insecten als voedsel voor kuikens en een veilige plek om te nestelen. 
Keverbanken bieden de patrijs en andere akkervogels in de lente en zomer voedsel, schuilplaatsen en 
nestgelegenheid. In de herfst en winter vinden ze er dekking. Keverbanken zijn ook nuttig voor natuurlijke 
plaagbestrijding. In de lente trekken loopkevers en spinnen vanuit de keverbank het naastgelegen gewas in en 
vreten daar grote aantallen bladluizen, slakken en andere plagen. 
Een smalle strook met kale grond (1-3 m breed) en hooguit wat schaarse spontane vegetatie aan de zonzijde 
warmt snel in de zomer, huisvest insecten, trekt vogels als veldleeuwerik, patrijs en gele kwikstaart aan. 

 

 
 

 
 
Beheereisen 

• Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 15 augustus uit ingezaaide, meerjarige kruiden en 
groene braak. 

• Geen gebruik van chemische onkruidbestrijding op min 90 % van de oppervlakte. 

 



                
 

 

Aanvullende beheervoorschriften 

• De beheereenheid heeft een breedte van 6-9 meter en bestaat uit 2 stroken: keverbank en braakstrook 

• Keverbank 
- 50% van de beheereenheid bestaat uit een verhoogde strook grond (keverbank), begroeid met een 

gewas bestaande uit grassen en kruiden en 50% bestaat uit een strook met groene braak. 
- In het eerste jaar dient de grond vanuit twee richtingen op geploegd te worden, zodat een ‘keverbank’ 

ontstaat van zo’n 0,4 meter hoog (na inklinken) en 3 meter breed. 
- De keverbank wordt in het eerste jaar voor 1 mei  ingezaaid met een door het Collectief  

voorgeschreven zaadmengsel. 
- In het eerste jaar na het zaaien wordt de keverbank één of twee keer gemaaid, het maaisel wordt 

afgevoerd. Na het eerste jaar wordt de keverbank niet meer gemaaid. 

• Braakstrook 
- Een strook van 3 meter wordt jaarlijks geploegd of andere diepe grondbewerking en blijft braak liggen 

(groene braak). De braakstrook mag bewerkt worden met cultivator of schoffelmachine zodat de 
braakstrook overwegend bestaat uit zwarte braak. 

• De beheereenheid wordt niet bemest en beweid. 

• Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het Protocol gebruik herbiciden open akkerland bij 
agrarisch natuurbeheer. Probleemonkruiden mogen alleen pleksgewijs (op maximaal 10% van het perceel 
of de rand) chemisch worden bestreden, dit geldt voor haarden van Akkerdistel, Ridderzuring, Brandnetel 
en Jacobskruiskruid. 

• In goed overleg tussen deelnemer en het Collectief kunnen activiteiten bijgesteld worden. Dit gebeurt op 
basis van nieuwe inzichten ten aanzien van het ecologisch doelbereik die gedurende de beheerperiode 
opgedaan worden door zowel deelnemer als het Collectief. 
 

Beheerpakket en beheervergoeding 
 

44. Keverbank Vergoeding per 
hectare per jaar 

  Klei/veen Zand 

44a Keverbank  €  3.543,-   €  2.844,-  
 
 

https://www.boerennatuur.nl/wp-content/uploads/2020/10/protocol_gebruik_herbiciden_in_pakketten_open_akkerland.docx

