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AANDACHTSPUNTEN BEHEER EN AANLEG VOGELAKKERS 

Het is weer tijd voor het inzaaien van braakstroken van de vogelakkers. De vogelakkers 

zijn primair bedoeld voor broedvogels. Het beheer van de vogelakkers inclusief alle 
bewerkingen moeten volledig in het teken staan van stimuleren en sparen van deze 
vogelsoorten. 

Daarom hieronder een aantal aandachtspunten bij de aanleg en het beheer van de 
vogelakker. 

De Beheereisen (voorwaarden waarop door NVWA wordt gecontroleerd) zijn aangepast 
in de nieuwste versie van het beheerpakket. De NVWA controleert vanaf 2018 niet meer 

of de vogelakker beweid wordt. Beweiding kan een mooie aanvulling op het beheer zijn 
(i.p.v. klepelen) maar mag dus niet plaatsvinden in het broedseizoen. De eis van 

beweiding/geen beweiding staat nu in de aanvullende beheervoorschriften en zal dus 
door het collectief gecontroleerd worden.  

Beweiding is alleen zinvol als het de boerenlandvogels niet verstoord en hun 

leefgebied in stand houdt. We hebben dit jaar een aantal voorbeelden gezien van 
beweiding op een vogelakker hoe het beslist niet moet. Daarom zijn met ingang van mei 
2019 de volgende aanvullende beheervoorschriften wat betreft beweiding van de 

vogelakker van kracht: 

• Beweiding is toegestaan van 1 november tot 1 april met maximaal 8 schapen per ha.  
Dit is inclusief de lammeren, lammeren tellen dus volwaardig mee.  

• Beweiding met andere landbouwhuisdieren is niet toegestaan. 

De vogelakker mag dus in een bepaalde periode beweid worden, onder strikte 

voorwaarden. Het collectief zal hierop toezien.  

 
 

 

 

 

 

 

Zorg ervoor dat een gewas op de vogelakker staat op 1 juni. Zaai dus op tijd in 
zodat er ook duidelijk een gewas staat. Bewaar voor de zekerheid de labels van het 
zaaizaad of de factuur van het zaaizaad dat gebruikt is. 

Het is van levensbelang voor de boerenlandvogels dat u voor u de eiwitstroken in 

de vogelakker gaat maaien overlegt met uw teller. Hij/zij weet de situatie op uw 

percelen en in samenspraak met hem of haar kunnen nesten en jongen beschermd 

worden. 
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Aanvullende criteria van Agrarisch Collectief Waadrâne: 

Agrarisch Collectief Waadrâne heeft voor pakket vogelakker een aantal aanvullende 
criteria opgesteld om een maximaal ecologisch effect te kunnen halen. 

Criteria voor de in te zaaien zaadmengsels: 

• langdurige aanwezigheid van bloeiende planten 

• veelzijdige samenstelling 

• structuurverschillen (hoog, laag, dicht, open) 

• minimale bewerking (begunstigt voortplanting) 

 

Criteria vogelakker 

1 Maximaal 60% eiwitgewas en 40% braak, braak inzaaien met gevarieerd zaaimengsel (zie  

 criteria hierboven). 

2 Eiwitgewas en braak worden in stroken naast elkaar gelegd en ook strooksgewijs beheerd. 

3 Mengsel voor de braakstroken wordt door collectief samengesteld. Zaaidichtheid wordt door  

  Collectief bepaald. 

4 Uitrijden van rundveemest mag niet gebeuren met sleepslang. 

 

Aanvullende werkwijze 

1 Voor het maaien van het eiwitgewas wordt door beheerder contact opgenomen met het  

  Collectief, een medewerker van het Collectief controleert op aanwezigheid van doelsoorten.  

  De medewerker van het Collectief overlegt met beheerder het verloop van het maairegime. 

 

Een aantal criteria zullen we nog even nader toelichten.  
Criteria 1 de verhouding 60% eiwitgewas en 40% braak is gekozen omdat uit proeven 
uitgevoerd door Werkgroep Grauwe Kiekendief, deze verhouding het meest gunstig 

bleek voor de doelsoort Veldleeuwerik. Zie ook de meegestuurde factsheet vogelakker 
van de vogelbescherming.  

Criteria 3: het collectief schrijft geen zaaimengsel voor, voor de braakstroken. Wel 
dienen de ingezaaide zaadmengsels te voldoen aan de criteria voor de in te zaaien 
zaadmengsels. Hiervoor is gekozen omdat er op deze wijze meer variatie komt in de 

braakstroken en we door middel van lerend beheren van elkaar kunnen leren wat het 
beste resultaat geeft. 
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Gewasbescherming is niet toegestaan.  
Dit houdt dus ook in dat er voor het inzaaien van een vogelakker geen glyfosaat (round 
up, panic free) mag worden gebruikt voor onkruidbestrijding. Ook na afloop van de 

meerjarige vogelakker mag deze niet worden doodgespoten met glyfosaat. Wil men dit 
wel doen wacht daar dan mee tot na 31 december, het beheerjaar loopt immers van 1 

januari tot 31 december.  
Bij calamiteiten (distels) mag wel (pleksgewijs) worden ingegrepen, hiervoor een 
protocol voorhanden dat ingevuld dient te worden. Neem hiervoor contact op met uw 

gebiedscoördinator. Wees hier erg terughoudend mee en gebruik geen cocktails en/of 
insecticiden. 

Inzaaien:  

Maak voor het inzaaien een aantal keer een vals zaaibed om 
onkruiddruk in een vroeg stadium al tegen te gaan. Zaai 

onder goede omstandigheden en rol het zaad eventueel aan. 
Omdat men verschillende soorten zaad gebruikt bestaat de 
kans dat er ontmenging plaatsvind. Controleer dit tijdens het  

zaaien. Gebruik de voorgeschreven hoeveelheid zaaizaad maar zeker niet meer. Dit in 
verband met de dichtheid van het latere gewas. Hoe opener het gewas hoe makkelijker 

het is voor vogels om in te broeden. 
 

Voor een maximaal ecologisch effect legt men bij voorkeur 

een braakstrook langs de sloot. Zodat er een natuurlijke 

overgang is van het perceel naar de sloot. Van deze overgang 

kunnen allerlei insecten, amfibieën, eendensoorten en kleine 

zangvogels profiteren, om te foerageren, te broeden en voort 

te planten. 

Klepel de slootkanten niet in het broedseizoen. Het lijkt dan misschien wel netjes, 

maar bij klepelen  wordt veel schade toegebracht, niet alleen aan nesten en jonge vogels 

maar ook aan het insectenleven. Verder is er in de geklepelde slootkant geen enkele 

beschutting meer. 

Voor vragen tijdens het seizoen kunt u altijd mailen met 

collectiefwaadrane@hotmail.com 

Veel succes met het beheer. 
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