NATUURBEDRIJF AKKERWAARD
Bijlage 2 GEBIEDSREGELING
Doel: regionale versterking tussen landbouw en natuur, waarbij wederzijdse voordelen zijn
te behalen. Hierbij valt te denken aan een betere leefomgeving voor vogels, maar ook
functionele agrobiodiversiteit en beter begrip van de burger voor de landbouw.
Financiering: stichting Natuurbedrijf Akkerwaard heeft geen winstoogmerk. De
gerealiseerde winst wordt ingezet voor lokale regelingen.
Nieuwe Natuur: het project Pioniernatuur van ANV Akkerwaard Flevoland wordt verder
uitgerold: naast de huidige Vogelakker komt er in 2018 een tweede, de Gruttoakker bij. Die
activiteiten zijn ondergebracht in het Natuurbedrijf. Een essentieel onderdeel van
Pioniernatuur is dat de boeren in de omgeving hun steentje bijdragen. Het gaat om minimaal
10% maatregelen in relatie tot het oppervlakte van Pioniernatuur. Dit willen we mede
realiseren d.m.v. de gebiedsregeling.
Maatregelen: er zijn maatregelen gezocht die passen bij de bedrijfsvoering, maar ook van
waarde zijn voor het eigen bedrijf, de natuur of omgeving.
Naast het aanhaken bij de kernkavels met agrarisch natuurbeheer zijn maatregelen gericht
op het versterken van de biodiversiteit in het algemeen. Tevens is er aandacht voor het
versterken van de kringlooplandbouw door de promotie van de teelt van eiwitgewassen.
Maatregel
Kruidenrijke akkerrand (19)

Tarwestoppel onbewerkt de
winter door (14)
Graan laten staan (15a)
Vanggewas de winter laten
staan (15d)
Rustperiode bij grasland (1)

Kruidenrijk grasland (5)
Ruige mest (7)
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Basiseisen
Minimaal 9 meter breed,
meerjarig, berijden beperkt
toegestaan
Tot 1 februari of 15 maart.
Woelen is toegestaan

Vergoeding (per ha)
€ 2.024,30

Tot 15 maart
Tot 1 februari of 15 maart.
Klepelen mag.
Uitgesteld maaien,
minimaal tot 1 juni,
eventueel met voorweiden
Extensief grasland laat
maaien, niet voor 15 juni
Toepassen op kruidenrijk
grasland of grasland met
rustperiode

€ 2.024,30
€ 200 of € 400

€ 160 of € 240

Van € 219.04 tot € 519.76

€ 1.000,43
€ 92,48

NATUURBEDRIJF AKKERWAARD
Aangepast bermbeheer
(101)
Erf (102)
Struweel / drachtplanten
bijen (103)
Teelt eiwitgewas (104)

Teelt zomergraan (105)

Niet bemesten en deels
inzaaien met kruidenrijk
mengsel
Nog nader uit te werken
Aanplant op erf of perceel

€ 300 / zaaizaad

Teelt van veldboon,
sorghum of soja

Zaaizaad met een
maximum van € 1.000 per
perceel
€ 200 met een maximum
van € 1.000 per perceel

Teelt van tarwe, haver,
gerst met een lagere
zaaidichtheid (70% van
optimale) en geen gebruik
insecticiden

Arbeid / materiaal
Arbeid / materiaal

Voorwaarden deelname: minimaal één jaar lid van ANV Akkerwaard Flevoland.
Verdeling budget: ieder lid van Akkerwaard krijgt de gelegenheid om kenbaar te maken met
welke maatregelen hij/zij mee wil doen. Bij de verdeling van het budget zal er rekening
gehouden worden met de locatie van de uit te voeren maatregelen. Maatregelen die (bijna)
aansluiten bij een kernkavel van Akkerwaard of bij een soortgelijke kavel (met een open
karakter) van bijvoorbeeld Flevolandschap zijn kansrijker voor goedkeuring, echter een deel
van het budget zal besteed worden voor de algemene versterking van de biodiversiteit en de
bevordering van de kringlooplandbouw en dus onafhankelijk van de ligging zijn.
Uitvoering en controle: Natuurbedrijf Akkerwaard is voor de uitvoering van de regeling
voornemens gebruik te maken van de werkorganisatie van het Flevolands Agrarisch
Collectief (FAC). Dit geldt ook voor de controle in het veld. Het FAC beschikt over een
deskundige schouwcommissie.
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NATUURBEDRIJF AKKERWAARD
Overzicht pakketten
Pakketnaam
Grasland met rustperiode

nr variant

Beschrijving

1 a

rust van 1 april tot 1 juni

b

rust van 1 april tot 8 juni

c

rust van 1 april tot 15 juni

l

rust van 1 mei tot 15 juni,
voorweiden

m

rust van 8 mei tot 22 juni,
voorweiden

Kruidenrijk grasland

5 a

rust van 1 april tot 15 juni

Ruige mest

7 a

ruige mest

Stoppelland

14 a
d

Wintervoedselakker

15 a1
a2
d1
d2

Kruidenrijke akkerrand

19 c
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winterstoppel tot 15 maart
winterstoppel tot 1 februari
wintervoedselakker van 1 juni
tot 1 maart
wintervoedselakker van 1 juni
tot 15 maart
vanggewas van 1 oktober tot 1
februari
vanggewas van 1 oktober tot
15 maart
9 m breed

Tarief / ha
geen bewerking en beweiding in
rustperiode
geen bewerking en beweiding in
rustperiode
geen bewerking en beweiding in
rustperiode
geen bewerking en beweiding in
rustperiode,
alleen voorweiden voor 1 mei
geen bewerking en beweiding in
rustperiode,
alleen voorweiden voor 1 mei
geen bewerking en beweiding in
rustperiode,
= extensief grasland met diverse
kruiden
alleen mogelijk samen met pakket
1 en 5,
buiten de rustperiode, maar
tussen 1 februari en 1 september,
tussen 10 en 20 ton/ ha
graanstoppel onbewerkt laten
liggen, woelen mag
graanstoppel onbewerkt laten
liggen, woelen mag

€ 266,71
€ 388,72
€ 519,76

€ 219,04

€ 219,04

€ 1.000,43

€ 92,48
€ 240,00
€ 160,00

graan laten staan

€ 1.821,87

graan laten staan
vanggewas langer laten staan,
klepelen mag
vanggewas langer laten staan,
klepelen mag
meerjarig, beperkt berijden
toegestaan

€ 2.024,30
€ 200,00
€ 400,00
€ 2.024,30

d

12 m breed

€ 2.024,30

e

15 m breed

€ 2.024,30

f

18 m breed

€ 2.024,30

