Bijlage 1: Beheereisen- en aanvullende beheervoorschriften

Beheerpakketten Leefgebied Open akker
Pakket 15 Wintervoedselakker
Beschrijving
Wintervoedselakkers zijn belangrijk voor in Nederland overwinterende vogels. Deze akkers bestaan
voor het grootste gedeelte uit granen en kruiden die niet worden geoogst en ondergeploegd tot het
volgende jaar. De zaden blijven daardoor op de akker en zijn een belangrijke voedselbron voor
overwinterende akkervogels. De wintervoedselakker trekt ook muizen aan en daarmee roofvogels en
uilen. In de zomer trekt de wintervoedselakker vele insecten aan die een voedselbron vormen voor
vogels. De wintervoedselakker zorgt gedurende het jaar voor een hoge biodiversiteit.
Afbakening
• De beheereenheid bestaat uit bouwland
• Binnen het collectief is roulatie mogelijk
• 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
Beheereisen
• Pakket a, b en c: Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van datum x tot datum y (zie
beschreven onder pakketten) uit zomergraan, wintergraan, bladrammenas of een combinatie
van deze gewassen.
• Pakket d: Minimaal 90 % van de beheereenheid bestaat van datum x tot datum y (zie
beschreven onder pakketten) uit een geschikt vanggewas.
Aanvullende beheervoorschriften
• In de rustperiode vinden in de oppervlakte geen bewerkingen plaats en wordt er niet beweid
• Bemesting van de beheereenheid is niet toegestaan tijdens de rustperiode.
• Wintergraan kan niet twee jaar achtereen op hetzelfde perceel worden geteeld. Men dient
op een ander perceel verder te gaan.
• De beheereenheid dient jaarlijks tussen 16 maart en 30 april (pakket a) of tussen 1 juni en 1.
oktober (pakketten b en c) te worden ingezaaid met een gangbare zaaidichtheid, voor zover
het zomergraan of bladrammenas betreft. Wanneer gekozen wordt voor een combinatie van
gewassen, dienen deze in stroken naast elkaar geteeld te worden
• 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 mogelijk conform het Protocol Chemische bestrijding
bij agrarisch natuurbeheer
• De beheereenheid mag enkel bereden worden bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de
beheereenheid.
Pakketten
a) Wintervoedselakker 1 juni – 1 maart
b) Wintervoedselakker 1 oktober – 15 maart
c) Wintervoedselakker 1 oktober – 1 augustus
d) Wintervoedselakker 1 oktober – 1 februari
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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.
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.
Pakketten
a) Vogelakker
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Pakket 19 Kruidenrijke akkerranden
Beschrijving
Kruidenakkerranden zijn randen die ingezaaid worden met granen en kruiden. Voor de kruidenrijke
akkerrand zijn weinig bewerkingen nodig (inzaaien en maaien). Ze kunnen dienen als broed- en
schuilgebied en daarnaast wordt de kruidenrijke akkerrand door vogels ook gebruikt als
foerageergebied. Niet alleen vogels maken gebruik van kruidenrijke akkerranden, ook zoogdieren,
insecten, reptielen en amfibieën gebruiken de akkerranden als voedselbron en schuilgelegenheid.
Afbakening
• De beheereenheid bestaat uit bouwland.
• De kruidenrijke akkerrand kan enkel als rand ingezet worden, niet als blokperceel.
• De rand is minimaal 6 meter en maximaal 12 meter breed.
• Cumulatie met andere pakketten is niet mogelijk
Beheereisen
• Pakket a t/m c: Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 1 september uit één
van de volgende gewassen of teelten: gras, granen (niet zijnde maïs of graanstoppel),
ingezaaide kruiden, eiwitgewassen (luzerne, rode klaver), groene braak of een combinatie
van deze.
Aanvullende beheervoorschriften
• De oppervlakte mag in de periode van 1 september tot 15 april geploegd worden, afhankelijk
van het beheerplan (zie eerste punt).
• 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 mogelijk conform het Protocol Chemische bestrijding bij
agrarisch natuurbeheer
• Daar waar ploegen is toegestaan, mag ook een andere diepe grondbewerking worden toegepast.
• Bemesting van de beheereenheid is niet toegestaan.
• Beweiding van de beheereenheid is niet toegestaan.
• De beheereenheid mag enkel bereden worden bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de
beheereenheid.
Pakketten
a) De beheereenheid is een rand van minimaal 6 meter breed.
b) De beheereenheid is een rand van minimaal 9 meter breed.
c) De beheereenheid is een rand van minimaal 12 meter breed.

