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Beheerpakket ANLb 2023 

 

15 Wintervoedselakker 
 

Beschrijving 

Een wintervoedselakker is een perceel of deel daarvan waar granen en eventueel andere 

zaaddragende planten (bijvoorbeeld bladrammenas) worden gezaaid maar niet worden 

geoogst of ondergeploegd, maar tot het eind van de winter blijven staan. Ze vormen in de 

herfst en winter een rijke voedselbron voor vogels en bieden dekking. Belangrijk is dat er op 

tijd gezaaid wordt, zodat de planten tot zaadzetting komen. Vogels komen in grote aantallen 

op deze wintervoedselveldjes af. Niet alleen zaadetende soorten (zoals de patrijs, geelgors, 

vink, kneu, keep, groenling), maar ook roofvogels (zoals sperwer, torenvalk, buizerd, blauwe 

kiekendief, ransuil, velduil en soms reigers zoals blauwe reiger en grote zilverreiger) die hier 

muizen en zangvogels vangen. 

 

Afbakening 
• De beheereenheid bestaat uit bouwland 

• De beheereenheid is minimaal 9 meter breed en heeft een minimale oppervlakte van 
0,30 ha en een maximale oppervlakte van 2 ha. 

• Cumulatie met andere pakketten is niet mogelijk 

• De beheereenheid moet gelegen zijn op of grenzen aan landbouwgrond 
 

Beheereisen  
• Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 oktober tot 15 maart uit zomergraan, 

wintergraan, bladrammenas of een combinatie van deze gewassen.  
 

Aanvullend beheervoorschriften 

• Het hoofdbestanddeel van wintervoedselakkers zijn granen die in de winter en het 

vroege voorjaar voor dekking en voedsel zorgen. Voedsel bestaat hoofdzakelijk uit 

graankorrels en andere zaden. Kruiden worden slechts ingezaaid wanneer die een 

bijdrage aan het wintervoedsel leveren en het graan niet verdringen, spontaan 

opgekomen kruiden passen goed in dit pakket 

• De beheereenheid dient jaarlijks voor 1 juni te worden ingezaaid met een door ELAN 
samengesteld mengsel met een gangbare zaaidichtheid. Hierbij wordt rekening 
gehouden met eventueel aanwezige broedvogels. 

• Gedurende de aanwezigheid van het wintervoedsel wordt een rustperiode 
aangehouden.  

• Bewerkingen zijn alleen toegestaan in overleg met het collectief. 

• Bemesting (buiten de rustperiode) is toegestaan, omdat dit de zaadzetting en 
daarmee het ecologische functioneren van dit beheerpakket ondersteunt. 

• Het beheer wordt te allen tijde tot de einddatum in het opvolgende beheerjaar 

uitgevoerd. Dit staat los van de looptijd die op de beheerovereenkomst vermeld staat.  
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• Pleksgewijze mechanische of chemische onkruidbestrijding is enkel toegestaan bij 
haarden van akkerdistel, ridderzuring, haagwinde, heermoes, kleefkruid, kweek, 
melganzevoet of Japanse duizendknoop.  

• Volleveldse chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het ‘Chemische 

onkruidbestrijding is enkel toegestaan conform het ‘Protocol gebruik herbiciden open 

akkerland’ bij agrarisch natuurbeheer 

• De beheereenheid mag enkel bereden worden bij het uitvoeren van werkzaamheden 

aan de beheereenheid.  

• De beheereenheid is vrij van slootafval en wordt niet als wendakker gebruikt.  

• Het zaaizaad wordt besteld door ELAN en de kosten hiervan worden in mindering 
gebracht op de beheervergoeding. 

 

Pakketvarianten + beheervergoeding 

15b  Wintervoedselakker 1 oktober tot 15 maart.  €2.121,00 / ha 

 

Adviezen/aandachtspunten 

• Zorg ervoor dat er voor 1 juni gezaaid wordt, zodat het gewas tot bloei en zaadzetting 
kan komen.  

• Maak gebruik van een vals zaaibed tegen overmatige groei van onkruiden. 

• Ook onkruiden kunnen zorgen voor veel zaden. Overleg daarom met het collectief of 
pleksgewijze onkruidbestrijding wenselijk/nodig is. 

• Een wintervoedselakker kan in de tijd afgewisseld worden met een groenbemester of 
vanggewas om zo de onkruiddruk te verminderen. Dan kan het beheerpakket op een 
andere locatie worden ingezet. 

• Ligging: voor zaadetende vogels is opgaande begroeiing en struikgewas langs of op 

korte afstand van de wintervoedselakker van meerwaarde, omdat bomen voor 

beschutting tegen predatie zorgen. Ook in open gebied heeft de wintervoedselakker 

meerwaarde. 
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