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Beheerpakket ANLb 2023 

16 Vogelakker 
 

Beschrijving 

Een vogelakker is een volveldse meerjarige maatregel die bestaat uit een afwisseling van 

stroken met een meerjarig eiwitgewas (bij voorkeur luzerne of grasklaver) en stroken 

ingezaaid met een mengsel van grassen, granen en kruiden. Het aandeel eiwitgewas in de 

vogelakker bedraagt ongeveer 2/3 van de oppervlakte, het aandeel met granen en kruiden 

ongeveer 1/3. De stroken met eiwitgewassen worden jaarlijks maximaal 3 à 4 keer gemaaid 

en kunnen worden benut als groenvoer in de veehouderij. Bij het maaibeheer wordt rekening 

gehouden met de broedcyclus van akkervogels en bij voorkeur wordt er gefaseerd gemaaid. 

 

Vogelakkers zijn bedoeld voor vogels die er broeden, zoals veldleeuwerik en gele kwikstaart, 

maar ook voor muizenetende roofvogels en uilen. Omdat de vogelakkers ook in de winter 

aanwezig zijn profiteren  Om goed te functioneren moeten vogelakkers meerdere jaren op 

dezelfde plek liggen, zodat de muizenpopulatie zich kan opbouwen en er stabiliteit in de 

bodem en vegetatie onstaat, voor bijvoorbeeld insectenpopulaties. Een vogelakker moet na 

een paar jaar vernieuwd of verplaatst worden, al dan niet gedeeltelijk. 

 

Afbakening 
• De beheereenheid bestaat uit bouwland. 

• De vogelakker kan enkel ingezet worden als perceel, niet als rand. 
• Cumulatie met andere pakketten is niet mogelijk. 

 

Beheereisen  
• Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 31 december uit één van 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 

• 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. 

• De granen/kruiden en eiwitgewassen worden in stroken naast elkaar geteeld in de 

verhouding van resp. 1/3 - 2/3. 

• Vogelakkers liggen bij voorkeur 3-4 jaar op één plek en kunnen daarna verplaatst 

worden. 

• De eiwitgewassen worden minimaal 1, maximaal 3 of 4 keer per jaar gemaaid en 

afgevoerd. De maaidata worden afgestemd op de (broedende) vogels. Voor 
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veldleeuwerik moet de eerste maaibeurt na 1 juni plaatsvinden en minimaal 45 dagen 

tussen de maaibeurten aanhouden.  

• Maaiwerkzaamheden vinden altijd bij daglicht plaats en niet ’s nachts.  

• Bij het maaien wordt van binnen naar buiten gemaaid om eventueel aanwezige fauna 

de gelegenheid te bieden het perceel via de dekking van het nog staande gewas te 

verlaten. 

• Van de stroken granen/kruiden wordt na 1 augustus 1/3 van de strook gemaaid. Bij 

de volgende maaibeurt wordt een andere 1/3 van de strook gemaaid. De laatste 1/3 

gaat ongemaaid de winter in en wordt in het daaropvolgende jaar na 1 augustus 

gemaaid. 

• Probleemkruiden in de stroken granen/kruiden mogen buiten het broedseizoen 

pleksgewijs worden uitgemaaid. 

• Pleksgewijze mechanische of chemische onkruidbestrijding is enkel toegestaan bij 

haarden van akkerdistel, ridderzuring, haagwinde, heermoes, kleefkruid, kweek, 

melganzevoet of Japanse duizendknoop. 

• 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 stroken met granen en kruiden  mogen niet bereden 

worden in het broedseizoen. Deze mogen enkel bereden worden bij aanleg, bij in- of 

doorzaaien en/of bemesten (voorafgaand aan in-/doorzaai) of bij 

maaiwerkzaamheden 

• Alleen de stroken met eiwitgewassen mogen bemest worden, en wel binnen 2 dagen 

na een maaibeurt. Als er bemest wordt is alleen rundermest toegestaan. Andere 

vormen van dierlijke mest en kunstmest zijn niet toegestaan. 

• Beweiding van de beheereenheid is niet toegestaan. 

• Slootmaaisel minimaal 48 uur en maximaal 7 dagen laten liggen op de insteek van de 
sloot. Vervolgens afvoeren. 

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

Pakketvarianten + beheervergoeding 

16b)  Vogelakker, meerjarig.   €3.746,32 / ha 

Adviezen/aandachtspunten 

• Ligging van de vogelakker: in de open ruimte, niet te dicht bij de boerderij of andere 

bebouwing in verband met verstoring. 

• Het maaien van de eiwitstroken gebeurt bij voorkeur gefaseerd, d.w.z. de stroken 

worden niet in één keer in het geheel gemaaid, om zo lang mogelijk te voorzien in 

bloeiende eiwitgewassen (luzerne en klavers) die een uitermate geschikte bron van 

voedsel voor insecten vormen. 
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