
 

 

Pakketvoorwaarden 
A16a.38.02 Vogelakker met gewasstroken 

Versie 2023 
 
 
Beschrijving 
Vogelakkers zijn bedoeld voor muizenetende roofvogels en uilen, maar ook broedende 

veldleeuweriken en overwinterende akkervogels worden door vogelakkers aangetrokken. 

Vogelakkers kunnen deels geoogst worden. 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. 

 

 

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, gras of een combinatie van deze [9]. 

• 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, gras of een combinatie van deze [9]. 

 

Aanvullende beheervoorschriften 

• De beheereenheid is minimaal 2 ha en maximaal 5 ha groot. 

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

• Indien de beheereenheid langs een sloot ligt wordt direct langs de sloot pakket A19b 
‘kruidenrijke akkerrand op bufferstrook’ ingetekend. 

• Voor elke vogelakker wordt door Poldernatuur Zeeland in overleg met de deelnemer een 
invulling en inrichtingsplan opgemaakt. Dit plan dient gevolgd te worden. De invulling van een 
vogelakker kan per locatie verschillen, afhankelijk van de agrarische wensen en ecologische 
doelen. 

• De meerjarige vogelakker is een meerjarig pakket wat tot het eind van de looptijd van de 
beheerovereenkomst in stand gehouden dient te worden. De beheereenheid mag alleen 
bewerkt worden onder de volgende voorwaarden:   



 

 

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

voorgeschreven zaadmengsel. 
o 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. 
o Aan het begin van het derde en vierde groeiseizoen van de beheereenheid wordt telkens 

50% van de oppervlakte natuurstroken opnieuw ingezaaid met het door het collectief 
voorgeschreven zaadmengsel. 

o Probleemonkruiden mogen alleen pleksgewijs (op maximaal 10%) mechanisch of chemisch 
worden bestreden. 
 

• Invulling gewas: 
o Luzerne of rode klaver: 2-4 maal maaien: 1e maaibeurt na 1 juni en 2e maaibeurt na 15 juli 

(bij voorkeur 9 weken tussen de maaibeurten om veldleeuweriken te laten uitvliegen). Maai 
bij voorkeur overdag, bij droog weer, van binnen naar buiten en bij lage maaisnelheden. 
Insecten en andere dieren kunnen dan dekking zoeken in naastgelegen stroken. Bemesting 
met graasdiermest is toegestaan binnen 5 dagen na een maaibeurt. Andere vormen van 
dierlijke mest en kunstmest zijn niet toegestaan. 

o Productief kruidenrijk grasland: 2-4 maal maaien: 1e maaibeurt na 1 juni en 2e maaibeurt na 
15 juli (bij voorkeur 9 weken tussen de maaibeurten om veldleeuweriken te laten uitvliegen). 
Maai bij voorkeur overdag, bij droog weer, van binnen naar buiten en bij lage 
maaisnelheden. Insecten en andere dieren kunnen dan dekking zoeken in naastgelegen 
stroken. Bemesting met graasdiermest is toegestaan binnen 5 dagen na een maaibeurt. 
Andere vormen van dierlijke mest en kunstmest zijn niet toegestaan. 

o Zomergranen: 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 90 kg/ha. 

o Wintergranen: 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 90 kg/ha op regels met een afstand van minimaal 19 cm. 

• Afwijkingen zijn, bij uitzondering, alléén mogelijk in overleg met de veldmedewerker. 

• Het monitoringsplan (link) van Poldernatuur Zeeland dient uitgevoerd te worden. 

• De vogelakker mag niet bereden worden, anders dan voor de in dit beheerpakket genoemde 

beheer 

 

Advies 

• Een vogelakker kan de gehele periode op hetzelfde perceel liggen maar kan ook na 3-4 jaar 
verplaatst worden naar een ander perceel binnen hetzelfde cluster. Verplaatsing kan alleen na 
goedkeuring door het collectief. 

• In het laatste jaar kan pakketvariant b worden gebruikt, waardoor in het najaar het perceel 
klaargemaakt kan worden voor een nieuwe teelt of vernieuwing van de vogelakker. 

 

Vergoeding 

€ 2.500,00 per ha 
  



 

 

Verplicht zaadmengsel natuurstroken 

 

Samenstelling mengsel natuurstroken 

Soort   % kg/ha 

Landbouwgewassen (wintervoedsel - dekking) 

Triticale Triticale 25 1,75 

Oude rogge Secale multicaule 10 0,7 

Zomerhaver Avena sativa 10 0,7 

Zonnebloem Helianthus annuus 10 0,7 

Huttentut Camelina sativa 7 0,49 

Mergstamkool Brassica oleracea 4 0,28 

Boekweit Fagopyrum esculentum 4 0,28 

Gerst Raphanus sativus 4 0,28 

Meerjarige kruiden (nectar - zaden - dekking) 

Venkel Foeniculum vulgare 2 0,14 

Cichorei Cichorium intybus 2 0,14 

Koningskaars Verbascum thapsus 1 0,07 

Honingklaver Melilotus officinalis 1 0,07 

Grote kaardebol Dipsacus fullonum 1 0,07 

Luzerne Medicago sativa 3 0,21 

Smeerwortel Symphytum officinale 2 0,14 

Boerenwormkruid Tanacetum vulgare 1 0,07 

Duizendblad Achillea millefolium 1,5 0,105 

Knoopkruid Centaurea jacea 2 0,14 

Gewone margriet Leucanthemum vulgare 1 0,07 

Groot kaasjeskruid Malva sylvestris 1 0,07 

Avondkoekoeksbloem Silene latifolia 1 0,07 

Dagkoekoeksbloem Silene dioica 1 0,07 

Muskuskaasjeskruid Malva moschata 1 0,07 

Gewone rolklaver Lotus corniculatus  0,5 0,035 

Rode klaver Trifolium pratense 0,5 0,035 

Voederwikke Vicia sativa 0,5 0,035 

(eenjarige) Akkerflora 

Korenbloem (wild) Centaurea cyanus  1 0,07 

Gewone Klaproos (wild) Papaver rhoeas 1 0,07 

Gele ganzenbloem (wild) Chrysanthemum segetum 1 0,07 

  Totaal   7 kg/ha 

 

 

 

 
 


