
 

Pakket 16 Vogelakker  

Beschrijving  
Een vogelakker is een volveldse, (liefst meerjarige) maatregel die bestaat uit een afwisseling van: 
- stroken met een meerjarig eiwitgewas, bijvoorkeur Luzerne of anders grasklaver 
- stroken natuurbraak ingezaaid met een mengsel van grassen, granen en kruiden. 
Aanvullend kan een strook graan toegevoegd worden.  
 
Vogelakkers zijn bedoeld voor muizenetende roofvogels en uilen, maar ook broedende 
veldleeuweriken en overwinterende akkervogels worden door Vogelakkers aangetrokken. 
Het aandeel luzerne of grasklaver in de vogelakker bedraagt ongeveer 60% van de oppervlakte, het 
aandeel natuurbraak 40%. De stroken met luzerne of grasklaver worden 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 de veldleeuwerik. Graan- en braakstroken kunnen 
fungeren als wintervoedsel voor vogels en worden dus niet geoogst of gemaaid.  
Om goed te functioneren moeten vogelakkers meerdere jaren op dezelfde plek liggen, zodat de 
muizenpopulatie zich kan opbouwen. Een vogelakker moet na een paar jaar vernieuwd of verplaatst 
worden.  
 
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 van 1 juni tot 31 december uit tenminste 

een braakstrook en een eiwitgewas. Aanvullend kan als derde onderdeel een strook graan 
worden toegevoegd.  
o Braak; inzaaien met een kruidenrijk mengsel (zie voorwaarden voor mengsel onderaan dit 

pakket).  
o Eiwitgewas; luzerne, rode klaver of witte klaver.  
o Graan; granen (niet zijnde maïs of graanstoppel).  

Aanvullende beheervoorschriften  
• Vogelakkers liggen bij voorkeur 3-4 jaar op één plek en worden daarna verplaatst, om voldoende 

kwaliteit in het gewas te houden.  
• De eiwitgewassen en natuurbraak worden in stroken naast elkaar geteeld. Eventueel kan een 

deel van de braakstroken hoofdzakelijk uit graan bestaan als wintervoedsel 
• De eiwitgewassen worden jaarlijks minimaal 1, maximaal 3 of 4 keer gemaaid en afgevoerd. 

Maaien vindt te allen tijde plaats in overleg met de beheerregisseur en hangt onder meer af van 
de (broedende) (akker)vogels die zich in de beheereenheid bevinden.  

• De strook met natuurbraak/graan wordt ingezaaid met een meerjarige mengsel, passend bij de 
regio, maaien is niet nodig, hooguit probleemonkruiden pleksgewijs uitmaaien. / 50% van totale 
oppervlakte stroken natuurbraak dient jaarlijks te worden gemaaid en afgevoerd. Dit gebeurd in 
overleg met de beheerregisseur, waarbij rekening gehouden wordt met de aanwezige 
(akker)vogels. Toegestaan is om 1 strook in zijn geheel te maaien en daartegenover 1 strook 
laten staan. 

• 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 gras te verlaten. Vooraf 
aan het maaien wordt contact opgenomen met de beheerregisseur over eventueel broedende 
vogels.  

• Het gedeelte met eiwitgewassen mag in het geheel niet worden bemest. De braakstroken mogen 
voor het inzaaien worden bemest met ruige mest (max. 10 ton per hectare).  

• De beheereenheid wordt niet beweid.  
• De beheereenheid mag enkel bereden worden bij het uitvoeren van werkzaamheden aan de 

beheereenheid. De braakstroken (ingezaaid met kruidenmengsel) mogen niet bereden worden. 
Deze mogen enkel bereden worden bij in- of doorzaaien, bij bemesten (voorafgaand aan in-
/doorzaai) of bij aanleg.  

• Pakket 16a: Het graan blijft staan tot 15 maart van het volgende kalender jaar en dient daarna 
gemaaid en 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 gemaaid en ondergewerkt of afgevoerd te worden, waarna het 
wintergraan tussen 1 oktober en 1 december gezaaid dient te worden.  
 

Criteria vogelakker  
1. Maximaal 60% eiwitgewas en minimaal 40% braak inzaaien met gevarieerd zaadmengsel*. Een 

beheerder kan in overleg met beheerregisseur en NFW zelf voor een zaadmengsel kiezen. Een 
zaadmengsel wat de NFW adviseert is ‘Noords Wildakker mengsel’ 
(https://www.graszaaddirect.nl/lord-wildakker-mengsel.html). 

2. Eiwitgewas en braak worden in stroken naast elkaar gelegd en ook strooksgewijs beheerd.  
Toegevoegd na overleg met beheerders en beheerregisseur 
 

Pakketten  
a) Vogelakker  

 

Vergoeding  

16  Vogelakker  Vergoeding per jaar  Per eenheid  
a  Vogelakker  € 3500,00  /hectare  

 

https://www.graszaaddirect.nl/lord-wildakker-mengsel.html

