
                
 

16 Meerjarige vogelakker 
 
Introductie 
Vogelakkers zijn bedoeld voor muizenetende roofvogels en uilen, maar ook broedende veldleeuweriken en 
overwinterende akkervogels worden door vogelakkers aangetrokken. 
Om goed te functioneren moeten vogelakkers meerdere jaren op dezelfde plek liggen, zodat de muizenpopulatie 
zich kan opbouwen. Een vogelakker moet na een paar jaar vernieuwd of verplaatst worden. Voor het laatste jaar 
kan pakketvariant b gebruikt worden, zodat in het najaar de grond bewerkt kan worden. 

 
Toe te passen gebieden / locaties 

• Zie tabel op website (KLIK HIER) 
 

Beheereisen  

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

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

 
Aanvullende beheervoorschriften  

• Het gewas en de natuurstroken worden in stroken naast elkaar geteeld in de verhouding 75% gewas en  
25% natuurbraakstroken waarbij de natuurbraakstroken gemiddeld minimaal 12 en maximaal 18 meter 
breed zijn.  

• Invulling natuurbraakstroken: 
- De natuurbraakstroken liggen ‘in’ het perceel en worden ingezaaid met door het collectief 

voorgeschreven zaadmengsels. 
- De natuurstroken mogen alleen gemaaid worden in de periode 1 maart tot 1 april. Buiten deze periode 

is maaien alleen toegestaan na goedkeuring van het collectief.  
- Aan het begin van het derde en vierde groeiseizoen van de beheereenheid wordt telkens 50% van de 

oppervlakte natuurbraakstroken opnieuw ingezaaid met door het collectief voorgeschreven 
zaadmengsels. 

- 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. 

• Het ‘gewas’ kan ingevuld worden door de volgende gewassen met bijbehorende beheervoorschriften: 
- Luzerne of rode klaver: 2-4 maal maaien: 1e maaibeurt na 1 juni  en 2e maaibeurt na 15 juli. 

Bemesting met graasdiermest is toegestaan binnen 5 dagen na een maaibeurt. Andere vormen van 
dierlijke mest en kunstmest zijn niet toegestaan. 

- Productief kruidenrijk grasland: : 2-4 maal maaien: 1e maaibeurt na 1 juni  en 2e maaibeurt na 15 juli. 
Bemesting met graasdiermest is toegestaan binnen 5 dagen na een maaibeurt. Andere vormen van 
dierlijke mest en kunstmest zijn niet toegestaan. 

https://anbbrabant.nl/beheer-afsluiten/beheerpakketten-en-vergoedingen/agrarisch-waterbeheer/waterschap-de-dommel/


                
 

- Zomergranen: Gebruik van herbiciden volgens protocol gebruik herbiciden open akkerland; bewust 
gebruik van herbiciden is toegestaan in dit pakket, zodat er graan geoogst kan worden, en zodat het 
past binnen een gangbaar bouwplan.  

- Wintergranen: Gebruik van herbiciden volgens protocol gebruik herbiciden open akkerland; bewust 
gebruik van herbiciden is toegestaan in dit pakket, zodat er graan geoogst kan worden, en zodat het 
past binnen een gangbaar bouwplan. Inzaaihoeveelheid van maximaal 190 zaden per m2, oftewel 76 
kg/ha, Inzaai op regels met een afstand van minimaal 19 cm.  

• Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het 'Protocol gebruik herbiciden open akkerland' bij 

agrarisch natuurbeheer.  

 
Beheerpakketten en beheervergoedingen  
 

16. Vogelakker Vergoeding per 
hectare per jaar 

  Klei/veen Zand 

16a Vogelakker, meerjarig  €  2.605,-   €  1.971,-  

16b Vogelakker, meerjarig – laatste jaar  €  2.605,-   €  1.971,-  
 
 
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%.  

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

