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Pakketvoorwaarden A15a Wintervoedselakker of  -rand 
Versie 2019 

 
Beschrijving 
Wintervoedselakkers zijn belangrijk voor in Nederland overwinterende vogels. Niet geoogste zaden 
dienen voor hen als voedsel.  

Afbeelding: wintervoedselrand met graan-kruidenmengsel 
 

Breedte Minimaal 9 meter. Bij voorkeur breder. 

Bemesting Ja, tussen 1 maart en 30 april 

Meetellen mestplaatsingsruimte Ja 

Inrichting  Inzaaien met verplicht mengsel 

Beheer Jaarlijks inzaaien met het graan-akkerfloramengsel en in de 
winter laten staan. 

Waardevol voor Patrijs en vele andere vogels 

Jaarlijkse beheervergoeding € 2064,79 per hectare wintervoedselrand 
€ 1500,- per hectare voor de grasstrook 

 
Beheereisen  

• Er wordt een rustperiode in acht genomen vanaf 15 mei tot en met 1 maart van het volgende 
kalenderjaar. 

• In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats. 

• Minimaal 90% van de beheereenheid bestaat van 15 mei tot 1 maart van het volgende 
kalenderjaar uit het verplichte graan-akkerfloramengsel. Het gewas blijft in deze periode op 
de akker staan.  

 
Aanvullende beheervoorschriften 

• Bemesting of andere bewerking van de beheereenheid is niet toegestaan tijdens de 
rustperiode.  

• De beheerseenheid bestaat uit twee stroken zijnde 3 meter gras langs een door het 
waterschap te maaien sloot. Het resterende deel van de rand, zijnde minimaal 6 meter, 
bestaat uit het verplichte graan-akkerfloramengsel. 

• De grasstrook: 
o Ligt direct langs de sloot. Is er geen sloot dan vervalt de grasstrook 
o bestaat uit Engels of Italiaans raaigras 
o wordt niet gemaaid. Behalve als het waterschap de sloot moet baggeren 

(ontvangstplicht) dan mag er gemaaid en afgevoerd worden. 
o De 3 meter grasstrook is door het Collectief ingetekend en zo opgenomen in het 

contract.  
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• De graanstrook: 
o Bestaat uit het verplichte mengsel. 
o Indien de onkruiddruk te hoog wordt, kan de rand verplaatst worden, dit moet 

gemeld worden aan het Collectief.  
o De graanstrook dient jaarlijks tussen 1 maart en 30 april te worden ingezaaid met het 

mengsel uit de tabel ‘Samenstelling verplicht graan-akkerfloramengsel’ in de 
voorgeschreven hoeveelheden. 

o Er wordt ingezaaid met bij voorkeur niet-ontsmet zaaizaad. 

• Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het Protocol Chemische bestrijding 
bij agrarisch natuurbeheer, gepubliceerd op de website van SCAN.  

• Het is verplicht om minimaal drie keer per jaar de vogels in de beheereenheid te tellen en de 
waarnemingen door te geven aan de eigen ANV. Vermeld hierbij duidelijk om welke 
beheereenheid het gaat en welke vogels zijn waargenomen. Tellen gebeurt eenmaal in de 
winter en tweemaal in het broedseizoen. 
 

 
 
Verplichte zaad mengsel 
 

Samenstelling verplicht graan-akkerfloramengsel  
  

    

Type Percentage 

Granen; zaaidichtheid: 115 kg/ha   

Zomertarwe 42.5% ongeveer 50 kg 

Gerst  42.5% ongeveer 50 kg/ha 

Luzerne 15 % ongeveer 15 kg ha 

Akkerflora; zaaidichtheid: 1 kg/ha   

Bolderik 25% 

Gele ganzenvoet 25% 

Gewone klaproos 20% 

Korenbloem 30% 

 
Men mag extra toevoegen:  

Zonnebloemen max 10 kg/ha 

Triticale 
Dan gerst verminderen met gelijke 
hoeveelheid max 20 kg/ha 

Rogge  
Indien men daarvoor geschikte 
(zand)grond heeft. Dan gerst 
verminderen met gelijke 
hoeveelheid max 25 kg/ha 

  


