Pakket 16 Vogelakker
Beschrijving
Een vogelakker is een volveldse, meerjarige maatregel en bestaat uit een afwisseling
van stroken met een meerjarig groenvoedergewas (rode klaver (zandgrond) of luzerne
(kleigrond)). En stroken natuurbraak (ingezaaid met een mengsel van grassen, granen en kruiden).
Vogelakkers dienen ’s zomers en ’s winters als foerageergebied voor akkervogels in open
akkergebieden. Daarnaast dienen vogelakkers ook als broedhabitat voor bijvoorbeeld veldleeuwerik
en gele kwikstaart. Vogelakkers zijn met name bedoeld voor muizenetende roofvogels en uilen,
broedende veldleeuweriken en overwinterende akkervogels.
Afbakening
• De beheereenheid bestaat uit bouwland.
• De vogelakker kan enkel ingezet worden als blokperceel, niet als rand.
• Cumulatie met andere pakketten is niet mogelijk.
• De beheereenheid moet gelegen zijn op of grenzen aan landbouwgrond.
Beheereisen
• Pakket a: Minimaal 90 % van de oppervlakte bestaat tussen 1 juni en 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
• Van het niet beteelde gedeelte (braak) wordt jaarlijks maximaal 50 % gemaaid, en wel na 1
augustus.
• Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het Protocol Chemische bestrijding bij
agrarisch natuurbeheer
• Pakket a: Het graan blijft staan tot 15 maart van het volgende kalender jaar en dient daarna
geklepeld of gemaaid en daarna ondergewerkt of afgevoerd te worden in het geval dat er een
zomergraan wordt gezaaid. Wordt er opvolgend een wintergraan gezaaid dan dient het graan tot
1 juli van het volgende kalender jaar te blijven staan en dient daarna geklepeld of gemaaid en
daarna ondergewerkt of afgevoerd te worden, waarna het wintergraan tussen 1 oktober en 1
december gezaaid dient te worden.
• Pakket a: De eiwitgewassen worden jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd.
• De gedeeltes met eiwitgewassen, braak en graan worden in stroken naast elkaar geteeld.
• Het graan wordt in gangbare dichtheden gezaaid in de gangbare periode en mag niet worden
geoogst
• Pakket a: De oppervlakte mag alleen worden bemest op het gedeelte met eiwitgewassen, en wel
binnen 7 dagen na een maaibeurt. Als er bemest wordt is alleen dierlijke mest toegestaan.
Kunstmest is niet toegestaan.
• De beheereenheid wordt niet beweid.
• De beheereenheid mag enkel bereden worden bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de
beheereenheid.
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