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Inleiding  
 

Dit document bevat een overzicht en de beschrijvingen van de beheerpakketten waarvan ANLb-
deelnemers in Flevoland gebruik van kunnen maken in beheerjaar 2020. Het is de Flevolandse 
selectie uit de landelijke beheerpakketten, die getoetst zijn op ecologische effectiviteit, EU-
conformiteit en nationale voorschriften door de Commissie Beheerpakketten & Tarieven van 
BoerenNatuur.nl en vervolgens goedgekeurd door Provincies en de Adviesgroep Groene en 
Blauwe Diensten. Deze selectie is gebaseerd op een goede inpasbaarheid in de Flevolandse 
bedrijfsvoering en de doelen in het Flevolandse Natuurbeleidsplan. Daarbij is van belang dat in 
elk van de gebieden met ANLb (=cluster) de beheereenheden ten opzichte van elkaar niet te 
geïsoleerd liggen en dat er rekening mee wordt gehouden dat minstens 20% van de beheerde 
oppervlakte een winterfunctie heeft. 

Op basis van voortschrijdend inzicht wordt de specifiek Flevolandse invulling jaarlijks aangepast 

binnen de kaders van de contracten die met deelnemers zijn gesloten. 

Na een korte introductie van de opbouw van de beheerpakketten en de gehanteerde tarieven, 

worden de beschikbare pakketten in detail beschreven. 

 

Opbouw van de beheerpakketten  
 

De beschrijvingen van de pakketten zijn opgebouwd uit de volgende onderdelen:  

1.Beheereisen  

Dit zijn de beheermaatregelen en –voorschriften die opgenomen zijn in de Koppeltabel en 

waarop de beheervergoeding is gebaseerd. Dit zijn de maatregelen waarop de NVWA in 

opdracht van RVO.nl (EU-controle en verificatie) zal controleren. Achter elke beheereis staat 

tussen []-haken een nummer. Dit nummer verwijst naar het nummer van de beheeractiviteit in 

de Koppeltabel (opgenomen als bijlage). Bij veel beheerpakketten is een periode genoemd ‘x 

tot y’. De begindatum valt binnen de beheereis, de ‘tot’-datum valt buiten de beheereis. 

 

2.Aanvullende beheervoorschriften 

Dit zijn voorschriften aanvullend aan de beheereisen en die vooral een verdere detaillering en 

invulling van de beheereisen zijn. Deze aanvullende voorschriften zijn van belang om 

daadwerkelijk natuurkwaliteit c.q. behoud van doelsoorten te realiseren. Het collectief zal 

toezien dat deze voorschriften, naast de beheereisen, door de deelnemers worden nageleefd  

 

3. Pakketten 

Voor diverse pakketten zijn meerdere varianten ontwikkeld. Deze staan beschreven onder het 

kopje ‘Pakketten’. In een enkel geval worden hierbij ook eisen vermeld, die voor die variant 

gesteld worden aan het beheer. Deze eisen vallen onder de ‘beheereisen’ en worden 

steekproefsgewijs door de NVWA gecontroleerd. 

 

4 Flevoland, invulling beheerplan (IN BLAUW) 

Voor Flevoland zijn diverse maatwerkpakketten ontwikkeld, die uiteindelijk als variant in een 

bestaand pakket zijn opgenomen. Hiermee wordt doorgegaan als daar behoefte aan is. 
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Daarnaast zijn er omwille van het behalen de doelen c.q. verhogen van de kans daarop 

aanvullende voorschriften beschreven. Dit kan voortkomen uit het Natuurbeheerplan van de 

provincie, maar kan ook een resultante zijn van een ecologische toets, dan wel afstemming met 

de financier. 

5. Meldingen 

Bij een aantal pakketten en/of pakketvarianten moet op tijd een melding gedaan bij RVO.nl. 

Het gaat om het melden van de ingangsdatum van bepaalde activiteit en/of het melden van de 

datum waarop het beheer uitgevoerd is. Een ingangsdatum van een rustperiode moet in de 

regel uiterlijk 5 werkdagen voorafgaand aan de ingangsdatum via SCAN-GIS bij RVO.nl gemeld 

worden. 

 

Overzicht beheerpakketten ANLb 2020 

 

Pakketnaam Nr Pakketvariant Tarief/ha 

Grasland met  1 a rust van 1 april tot 1 juni  €    333,39  

rustperiode         b rust van 1 april tot 8 juni €    485,90 

  c rust van 1 april tot 15 juni €    649,70 

  l rust van1 mei tot 15 juni, voorweiden €    273,80 

  m rust van 8 mei tot 22 juni, voorweiden €    273,80 

Plas-dras 3 c  15 februari - 15 juni € 2.403,37 

Legselbeheer 4 a  legselbeheer op grasland (per nest) max € 126,- 

  c legselbeheer op bouwland (per nest) max € 126,- 

Kruidenrijk grasland 5 a  1april - 15 juni € 1.250,54 

Ruige mest 7 a  ruige mest €    115,60 

Stoppelland 14 a winterstoppel tot 15 mrt €    300,00  

  d winterstoppel tot 1 feb €    200,00  

Wintervoedselakker 15  a1 wintervoedselakker 1 juni - 1 maart € 2.277,34  

  a2 wintervoedselakker 1 juni - 15 maart € 2.530,38  

  d1 vanggewas 1 okt-1 feb (oud 2016-18) €    250,00 

  d2 vanggewas 1 okt-15mrt (oud 2016-18) €    500,00 

  d3 vanggewas 1 okt-1 feb (nieuw v.a.2019) €    200,00 

  d5 vanggewas 1 aug  - 1 feb €    400,00 

  d6 vanggewas 1 aug - 15 mrt €    520,00 

Vogelakker 16  a vogelakker € 1.932,00 

  b meerjarige vogelakker € 2.530,38  

  c zomervogelakker  € 1.932,00 

Kruidenrijke  19 c 9 m breed € 2.530,38  

akkerrand  d  12 m breed € 2.530,38  

  e 

f  

15 m breed 

18 m breed 

€ 2.530,38  

€ 2530,38  

Vogelgraan 40 a Vogelgraan met stoppel-klei € 1.340,39  
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Cumulatie en Grondgebruik 
 

Cumulatie is het ‘stapelen’ van pakketten. In de meeste gevallen is dit niet toegestaan, 

vanwege ontoelaatbare staatssteun. Er zijn echter uitzonderingen. In onderstaande tabel wordt 

in de tweede kolom aangegeven welke cumulatiemogelijkheden er zijn. In de derde kolom 

wordt aangegeven op welk(e) terreintype(n) het pakket toegepast kan worden.  

 

Pakket Cumulatiemogelijkheden Grondgebruik 
1 Cumulatie toegestaan met 7 

en/of 8 

Grasland 
3 Cumulatie niet toegestaan Grasland 
4a, d-h Cumulatie toegestaan met 8 Grasland  
4 b, i, j Cumulatie niet toegestaan Bouwland 
4c Cumulatie toegestaan met 15d Bouwland 
7 Alleen toegestaan in combinatie 

met 1, 5, 6, en/of 8 

Grasland 
8 Cumulatie toegestaan met 

1,2,4(a, d-h), 5,6,7,13,30, 31 

en/of 32, 41 

Grasland  
14 Cumulatie niet toegestaan Bouwland 
15 a-c Cumulatie niet toegestaan Bouwland 
15d Cumulatie toegestaan met 4c Bouwland 
16 Cumulatie niet toegestaan Bouwland 
19 Cumulatie niet toegestaan  Bouwland 
40 Cumulatie niet toegestaan Bouwland 

 

 

 

Protocol Chemische Bestrijding 
Het protocol gebruik ‘herbiciden in pakketten open akkerland’ kunt u inzien op de website van 

het collectief: 

www.flevolandsagrarischcollectief.nl , menu-items:  

ANLB  VOORWAARDEN 

 

 

 

 

NB!: gekleurde tekst in een beschrijving betekent: 

 

Tekst in rood: betreft landelijke wijziging ten opzichte van 2019 

 

Tekst in blauw: specifiek voor Flevoland beschreven aspecten 

 

  

http://www.flevolandsagrarischcollectief.nl/
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Beschrijving per beheerpakket  
1 Grasland met rustperiode 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten Koppeltabel) 

• Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y (zie beschreven onder 

pakketten) [1] 

• Pakket l ,m Het grasland wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid [3] 

Aanvullende beheervoorschriften  

→ In de rustperiode vinden op het ANLb-perceel geen bewerkingen plaats 

→ Beweiding is in de rustperiode niet toegestaan  

→ Grasland met een rustperiode in de vorm van randen is toegestaan in kleinschalige gebieden 

en in gebieden die gericht zijn op waterdoelen (droge respectievelijk natte dooradering, of 

waterkwaliteitsdoelen). Deze randen moeten minimaal 2 meter breed zijn. 

Pakketten 

De rustperiode betreft de periode: 

a) 1 april tot1 1 juni 

b) 1 april tot 8 juni 

c) 1 april tot 15 juni 

→ 1 mei tot 15 juni; het gras wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid 

→ 8 mei tot 22 juni; het gras wordt vanaf 1 maart en voor de rustperiode niet gemaaid 

 

 

 

3 Plas-dras 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in Koppeltabel) 

• Het grasland is geïnundeerd (volledig drassig). De inundatieperiode loopt van datum x tot datum y 

(zie beschreven onder pakketten) [4] 

 

Aanvullende beheervoorschriften  

→ De beheereenheid is jaarlijks geïnundeerd. 

→ Pakket a t/m d: Op minimaal 60% van het oppervlak van het perceel is de laag water tussen 

de 5 en 20 cm diep 

 

 

Pakketten 

De inundatieperiode betreft de volgende periode: 

→ Van 15 februari tot 15 juni 

 

 

  

 
1 De einddatum (‘tot’-datum) valt buiten de beheereis. Zie ook pagina 8. Dat geldt voor alle pakketten in dit overzicht 



 

5 
 

Beheerjaar 2020  FAC-versie 4.3   19 december 2019 

4 Legselbeheer 
 

Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in Koppeltabel) 

• Pakket a, b, c, d, e, f, g, h, i en j: Er wordt aantoonbaar gezocht naar nesten. Gevonden 

nesten zijn geregistreerd (bijvoorbeeld op stalkaart of via geo informatie). Voor specifieke 

soorten kan nestgelegenheid worden geplaatst. 

• Pakket a: Gevonden nesten en/of kuikens worden beschermd en gevrijwaard van alle 

landbouwkundige bewerkingen, tenminste via enclaves van minimaal 50 m2 (alleen op 

grasland) of via het plaatsen van nestbeschermers. 

• Pakket c Gevonden nesten en/of kuikens worden beschermd en gevrijwaard van alle 

landbouwkundige bewerkingen of beschermd via het plaatsen van nestbeschermers. 

 

De beschrijving van de beheereisen hierboven geeft de verschillende onderdelen voor 

beheeractiviteit [5] weer, gespecificeerd naar de verschillende pakketvarianten. 

 

Aanvullende beheervoorschriften  

→ In de rustperiode zijn bewerkingen en beweiding niet toegestaan 

→ Pakket a, c-h: De beheereenheid wordt tijdens het broedseizoen één of meerdere malen 

afgezocht op aanwezige legsels. Gevonden legsels worden gemarkeerd, geregistreerd, en 

gemeld bij het Collectief. 

→ Pakket a: Een nestenclave heeft een straal van minimaal 3,5 meter. 

→ Pakket c: Indien een perceel bouwland met nesten wordt bewerkt, dan wordt het nest 

gespaard door het tijdelijk te verplaatsen, of door middel van een nestbeschermer, of door 

om het nest heen te werken.  

 

 

Pakketten 

→ Legselbeheer op grasland  

→ Legselbeheer op bouwland 

 

 

Meldingen 

→ Melding nestenclaves(4a): eenmalige (gebundelde) melding bij RvO.nl van aanvangsdatum 

nestenclaves dan wel nestbescherming 
 
Flevoland, invulling beheerplan:   

→ Per cluster worden de nestgegevens doorgegeven aan het bureau van het Collectief. 
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5 Kruidenrijk grasland 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in Koppeltabel) 

• Pakketten a t/m g, j en k: er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y 

(zie beschreven onder pakketten) [1] 

• Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de oppervlakte [7] 

• Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd [17] 

• Minimaal a (zie beschreven onder pakketten) verschillende indicatorsoorten uit lijst b zijn in 

transect aanwezig in de periode 1 april tot 1 oktober (groeiseizoen) [19] 

 

Aanvullende beheervoorschriften  

→ In de rustperiode vinden op de oppervlakte geen bewerkingen plaats  

→ Het grasland mag niet worden gescheurd en/of gefreesd  

→ Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan, m.u.v. pleksgewijze bestrijding van haarden 

van bijv. Akkerdistel, Ridderzuring, Jacobskruiskruid en Brandnetel.  

→ Uitsluitend bemesting met vaste mest toegestaan buiten de rustperiode (pakket a t/m g, j,k). 

Bemesting is in het geheel niet toegestaan in het geval van pakket h en i.  

→ Pakketten a t/m c: Het gewas wordt jaarlijks voor 1 augustus afgevoerd door middel van 

maaien en afvoeren. Tweede / derde keer maaien en afvoeren is toegestaan.  

→ Bij pakketten a t/m g, j en k: Bewerkingen en beweiding zijn in de rustperiode niet toegestaan  

 

Pakketten 

a) Kruidenrijk grasland met rustperiode van 1 april tot 15 juni, 4 verschillende indicatorsoorten. 

 

7  Ruige mest 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in Koppeltabel) 

→ Bemesting met ruige stalmest is verplicht [6] 

Aanvullende beheervoorschriften 

→ Op de beheereenheid wordt in een kalenderjaar ten minste 10 en maximaal 20 ton ruige stalmest 

per hectare uitgereden.  

→ De ruige stalmest wordt in één keer tussen 1 februari en de begindatum van de rustperiode van het 

betreffende agrarische beheerpakket, óf vanaf de dag volgend op de einddatum van de rustperiode 

van het betreffende agrarische beheerpakket tot 1 september opgebracht, waarbij per beheerjaar 

slechts één melding gedaan mag worden. 

→ Van het uitrijden van de ruige stalmest wordt binnen twee weken na dat uitrijden melding gedaan in 

het administratiesysteem van het Collectief. De melding gaat vergezeld van een kaart met een 

topografische ondergrond waarop de beheereenheid is, dan wel beheereenheden zijn, aangegeven 

waarop de ruige stalmest is uitgereden. 

→ Dit pakket kan alleen in combinatie met een ander beheerpakket worden afgesloten (zie ook 

cumulatietabel) 

Pakketten 

a) Ruige mest 

Meldingen 

→ melding uitgevoerd beheer per perceel bij RVO.nl binnen 14 kalenderdagen na uitrijden  

https://www.bij12.nl/assets/Lijsten-indicatorsoorten-Catalogus-GBD-v2.pdf
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14 Stoppelland 
 

Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in Koppeltabel) 

• Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van datum x tot datum y uit gewas a of meerdere 

gewassen b of gewasresten c (zie beschreven onder pakketten). [9] 

 

 

Aanvullende beheervoorschriften 

→ Gedurende de aanwezigheid van de stoppels of gewasresten wordt een rustperiode 

aangehouden. Bewerkingen in de oppervlakte en bemesting zijn alleen toegestaan in overleg 

met het collectief 

→ Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het 'Protocol gebruik herbiciden 

open akkerland' bij agrarisch natuurbeheer. 

 

Pakketten 

a) Winterstoppel: graanstoppel als gewasrest van 1 november tot 15 maart van het volgende jaar 

d) Winterstoppel: graanstoppel als gewasrest van 1 november tot 1 februari van het volgende jaar  

 

 
Flevoland, invulling beheerplan: 

Aanvullende (beheer)voorschriften voor de pakketten a en d: 

→ T.b.v. de veldleeuwerik: sterke voorkeur voor open veld, dus niet langs wegen en hoog 
opgaande elementen zoals bos. 
 

https://intranet.boerennatuur.nl/producten/protocol-gebruik-herbiciden-open-akkerland/
https://intranet.boerennatuur.nl/producten/protocol-gebruik-herbiciden-open-akkerland/
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15 Wintervoedselakker 
 

Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in Koppeltabel) 

• 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. [9] 

• Pakket d: Minimaal 90 % van de oppervlakte bestaat van datum x tot datum y (zie beschreven 

onder pakketten) uit een geschikt vanggewas of uit gewasresten van een geschikt vanggewas. 

[9] 

 

Aanvullende beheervoorschriften 

→ Gedurende de aanwezigheid van het wintervoedsel wordt een rustperiode aangehouden. 

Bewerkingen in de oppervlakte en bemesting zijn alleen toegestaan in overleg met het 

collectief 

→ 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. 

→ Variant d: alleen vanggewas klepelen als er zaad gezet is en alleen als doelsoorten op de 

bodem foerageren. 

→ Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het ‘Protocol gebruik herbiciden 

open akkerland’ 

→ Collectief stelt een lijst op van geschikte vanggewassen op basis van de lijst ‘De vanggewassen 

uit de Pijler 1 lijst van de ecologische aandachtsgebieden’, staan onderaan de tabel in bijlage 

4 SVNL: activiteitentabel 2020 (De link verwijst nog naar de tabel van 2019, die van 2020 

moet nog worden aangepast.) 

 

Pakketten 

a) Wintervoedselakker 1 juni tot 1 maart 

d) Wintervoedselakker 1 oktober tot 1 februari 

 

Flevoland, invulling beheerplan met varianten: 

o a1 Zomergraan van 1 juni – 1 maart 
o a2: Zomergraan van 1 juni – 15 maart 
o d1 = Vanggewas van 1 okt – 1 feb (oude regeling t/m 2018) 
o d2 = Vanggewas van 1 okt – 15 maart (oude regeling t/m 2018) 
o d3 = Vanggewas van 1 okt- 1 februari (nieuw 2019) 
o d5 = Vanggewas van 1 augustus – 1 februari (nieuw 2019) 
o d6 = Vanggewas van 1 augustus – 15 maart (nieuw 2019) 

 
Aanvullende (beheer)voorschriften pakket d: 

→ De beheereenheid is minimaal 25 meter breed en 2 hectare groot. 

https://intranet.boerennatuur.nl/producten/?s=protocol+herbiciden
https://intranet.boerennatuur.nl/producten/?s=protocol+herbiciden
https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2019/04/Bijlage-4-SVNL-2019.pdf
https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2019/04/Bijlage-4-SVNL-2019.pdf


 

9 
 

Beheerjaar 2020  FAC-versie 4.3   19 december 2019 

→ Inzaai met een mengsel van meerdere soorten, waarvan minimaal 3 uit genoemde Pijler 1-lijst 
(zie voetnoot hieronder 2). Een gras/klaver mengsel bevat minimaal 2 soorten, die niet tot 
grasachtigen behoren.  

→ Enige zaadvorming wordt nagestreefd = liefst voor 1 augustus zaaien. 

→ Zaaidatum vanggewas direct na zaaien doorgeven is vereist om voor vergoeding in 
aanmerking te komen. 

 
* In rood de wijzigingen ten opzichte van 2019  

 
2 (de tabel in bijlage 4 SVNL: activiteitentabel 2019  Mogelijke vanggewassen bij beheercode 15d: Bladrammanas 

(3504), Gele mosterd (428), Sarepta mosterd/Caliente (3517),Bladkool (3502), Engels raaigras (3506),Italiaans 
raaigras (3512), Westerwolds raaigras (3513), Rietzwenkgras, industriegras (3805), Rietzwenkgras, anders dan voor 
industriegras (3807), Soedangras/Sorghum (3519), Facelia (3508), Spurrie (3520), Japanse haver (670), Wikke, 
bonte (802), Wikke, voeder (803), Klaver, Alexandrijnse (3500), Klaver, Perzische (3515), Klaver, Rode (799), Klaver, 
Witte (3524), Bladraap (3503), Deder (3505), Ethiopische mosterd (3507), Franse boekweit (3510), Klaver, 
incarnaat (3511), Lupine (663), Niger (3514), Seradelle (3518), Stoppelknollen (3521), Festulolium (3509), Vezelvlas 
(3736), Zwaardherik (669), Beemdlangbloem (3501), Veldbeemdgras (3523), Timothee (3522), Erwten, 
groene/gele, groen te oogsten (244), Raketblad (671), Afrikaantje(hoog)/Tagetes erecta (346), Afrikaantje/Tagetes 
patula (347), Erwten (droog te oogsten) (308), Zonnebloem (515) 

https://www.bij12.nl/assets/Bijlage-4-SVNL-Activiteitentabel-2018.pdf
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16 Vogelakker 
 

Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in Koppeltabel) 

• Pakket a: Minimaal 90 % van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 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 [9] 

• Pakket b en c: Minimaal 90 % van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 15 november uit één 

van de volgende gewassen of teelten: granen (niet zijnde maïs of graanstoppel), ingezaaide 

kruiden, eiwitgewassen (luzerne, rode klaver), groene braak, bladrammenas, gras of een 

combinatie van deze [9] 

 

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 gebruik herbiciden 

open akkerland' 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 en c: 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 en c: De oppervlakte mag alleen worden bemest op het gedeelte met eiwitgewassen, en 

wel binnen 2 dagen na een maaibeurt. Als er bemest wordt is alleen rundermest toegestaan. Andere 

vormen van dierlijke mest en kunstmest zijn niet toegestaan. 

→ Pakket a wordt van 1 juni tot 31 december niet beweid 

→ Pakket b en c worden van 1 juni tot 15 november niet beweid 

 

Pakketten 

a) Vogelakker 

b) Meerjarige vogelakker 

c) Zomervogelakker 

 

Flevoland, invulling beheerplan: 

Het doel van de vogelakker is het bieden van broedgelegenheid in voorjaar en zomer en  voedsel 

in het hele jaar. 

→ De basis daarvoor is een eiwitgewas: luzerne op klei of rode klaver op zand, met stroken 

natuurbraakmengsel en/of granen.  

https://intranet.boerennatuur.nl/producten/?s=protocol+herbiciden
https://intranet.boerennatuur.nl/producten/?s=protocol+herbiciden
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→ Uitgaande van een maaibreedte van de luzerne van 9 meter is een praktische indeling: 

o Aan alle zijden (kopakkers, zijkanten) een breedte van 18 meter aanhouden 

o op de lange zijde starten met een natuurbraakmengsel van 9 meter 

o dan 18 meter luzerne gevolgd door een graanmengsel van 9 meter 

o dan weer luzerne, natuurbraakmengsel, luzerne, graan, luzerne, etc.  

o Dit betekent dat het aandeel luzerne ca 75% zal zijn. 

→ Het natuurbraakmengsel bevat grassen en kruiden die bedoeld zijn als zomervoedsel. 

→ De eventuele stroken met graan bestaan voornamelijk uit zomergraan, dat tot 15 maart blijft 

staan en dient als wintervoedsel. Als geen afzonderlijke graanstroken worden aangelegd, 

wordt zomergraan opgenomen in het natuurbraakmengsel.  

→ Als de veldleeuwerik de doelsoort is dan worden de stroken graan bij voorkeur vervangen 

door het pakket ‘stoppelland’ (zie pakket 14a). 

→ Het eiwitgewas kan volgens gangbare praktijk geoogst worden. Als de veldleeuwerik 

doelsoort is dan geldt: 

o eerste keer maaien vanaf 25 mei, want dan zijn de eerste jongen van de veldleeuwerik 

waarschijnlijk vliegvlug (controleer dat vooraf) 

o minimaal 7 weken (50 dagen) tussen de maaibeurten, want de periode om een nest 

leeuwerikjes groot te brengen (van leggen 1ste ei tot vliegvlug) is 6 weken. 

→ Natuurbraakstroken: bij de tweede maaibeurt van de luzerne of klaver kan eenderde van 

iedere strook meegemaaid worden (en dus ook mee verkocht worden met de luzerne). Bij de 

derde maaibeurt kan weer eenderde meegemaaid en afgevoerd (!) worden. Er moet altijd 

iets bloeiends staan in het groeiseizoen en minstens eenderde gaat “ruig” de winter in. 

→ De duur is 3 tot 4 jaar, dus daarna verplaatsen. Eerder verplaatsen kan ook, maar dan is inzaai 

in de nazomer gewenst en bij éénjarige luzerne noodzakelijk.  

→ Er is een sterke voorkeur voor eenheden groter dan 5 hectare. Deze kunnen gaan fungeren 

als kerngebieden. 

Aanvullend (beheer)voorschrift t.b.v. de veldleeuwerik:  

→ sterke voorkeur voor open veld, dus niet langs wegen en hoog opgaande elementen zoals 

bos.  
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19 Kruidenrijke akkerranden 
 

Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in Koppeltabel) 

→ Pakket a t/m g: Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 15 augustus 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. [9]  

Aanvullende beheervoorschriften 

→ Het Collectief stelt een beheerplan op, waarin o.a. de gekozen akkerrandvariant en het 

bijbehorend beheer in relatie tot het doel worden onderbouwd met gebruikmaking van de 

Soortenfiches. In het beheerplan wordt aangegeven en onderbouwd welke opbouw de rand 

heeft (aandeel kruiden, braak, graan e.d.), hoe vaak en wanneer de rand gemaaid wordt, en 

hoe vaak en wanneer de rand eventueel kan worden geploegd en her ingezaaid.  

→ Als er een kruidenmengsel wordt ingezaaid, wordt in het beheerplan (zie vorig punt) bepaald 

welke zaaimengsels en welke zaaidichtheden gebruikt mogen worden.  

→ Pakket a t/m g: Eenjarige randen en meerjarige randen die niet in het najaar vernieuwd 

worden, blijven minstens tot 1 september staan. 

→ Pakket a t/m g: Bij vernieuwing van een meerjarige rand in het najaar wordt er tussen 15 

augustus en 15 oktober gezaaid 

→ Pakket a t/m g: De oppervlakte mag in de periode van 15 augustus tot 15 april geploegd 

worden, afhankelijk van het beheerplan en bovenstaande punten. 

→ Daar waar ploegen is toegestaan, mag ook een andere diepe grondbewerking worden 

toegepast.  

→ Bij maaiwerkzaamheden wordt het maaisel binnen een maand afgevoerd, tenzij in het 

beheerplan gegronde redenen zijn aangevoerd om dit niet te doen. 

→ Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het Protocol gebruik herbiciden 

open akkerland bij agrarisch natuurbeheer 

→ Bemesting van de beheereenheid is niet toegestaan, tenzij het gaat om een rand van 

tenminste 9 meter breed (pakket c, d, e of f) waarin kruiden of granen zijn ingezaaid. In dat 

geval is een bemesting met vaste mest toegestaan, indien dit passend is binnen het 

beheerplan (zie eerste punt).  

→ Pakketten a t/m g wordt niet beweid van 1 juni tot 15 augustus 

 

 

Pakketten 

→ De beheereenheid is een rand van minimaal 9 meter breed. 

→ De beheereenheid is een rand van minimaal 12 meter breed.  

→ De beheereenheid is een rand van minimaal 15 meter breed. 

→ De beheereenheid is een rand van minimaal 18 meter breed.  

 

  

https://intranet.boerennatuur.nl/producten/?s=protocol+herbiciden
https://intranet.boerennatuur.nl/producten/?s=protocol+herbiciden


 

13 
 

Beheerjaar 2020  FAC-versie 4.3   19 december 2019 

40 Vogelgraan 
 

Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in Koppeltabel) 

→ Pakket a:  Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 15 december uit gewas 

graan (geen mais) of gezaaide kruiden of gewasrest graanstoppel (geen mais), of een 

combinatie van deze [9]. 

Aanvullende beheervoorschriften 

→ Inzaaihoeveelheid van maximaal 190 zaden per m2; 

→ Inzaai op regels met een afstand van minimaal 19 cm; 

→ Voorafgaand aan de inzaai wordt geen kerende grondbewerking uitgevoerd; 

→ Gebruik van herbiciden volgens protocol gebruik herbiciden open akkerland; bewust gebruik 

van herbiciden is toegestaan in dit pakket, zodat er graan geoogst kan worden, en zodat het 

past binnen een gangbaar bouwplan.  

→ Mechanische onkruidbestrijding is niet toegestaan na inzaaien. 

→ Gebruik van insecticiden is niet toegestaan; 

→ Gebruik van sleepslang bij het uitrijden van drijfmest is niet toegestaan 

→ Beheereenheid mag niet worden beweid. 

→ Grondbewerking na de oogst van graan: Oplichten van de grond (om waterbergend vermogen 

te vergroten) is toegestaan, dusdanig dat de stoppel in stand blijft. 

→ Pakket a: de graanstoppel blijft tot 15 maart in jaar x+1 staan. 

→ Pakket a: Kan meerdere jaren achtereen op één perceel liggen 

 

Pakketten: 

a) Vogelgraan met stoppel 

 
Aanvullend Flevolands (beheer)voorschrift:  

→ T.b.v. de veldleeuwerik sterke voorkeur voor open veld, dus niet langs wegen en hoog 

opgaande elementen zoals bos.  

https://intranet.boerennatuur.nl/producten/?s=protocol+herbiciden
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Bijlage: Omschrijving [nummers] uit Koppeltabel 
 

1 Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum x tot datum y. 

3 Het grasland wordt vanaf 1 maart en vóór de rustperiode niet gemaaid. 

4 Het grasland is geïnundeerd (volledig drassig). De inundatieperiode loopt van datum x tot datum y. 

5 Er wordt aantoonbaar gezocht naar nesten. Gevonden nesten en/of kuikens worden beschermd en 

gevrijwaard van alle landbouwkundige bewerkingen,  tenminste via enclaves van minimaal a m2 

(alleen op grasland) danwel via een rustperiode van datum x tot datum y, waarbij de vrijwaring 

duurt tenminste 14 kalenderdagen duurt, of via het plaatsen van nestbeschermers Gevonden 

nesten zijn geregistreerd (bijv op stalkaart of via geo informatie).  Voor specifieke soorten kan 

nestgelegenheid worden geplaatst. 

6 Bemesting met ruige stalmest is verplicht. 

7 Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max 10 % van de oppervlakte. 

9 minimaal f% van de oppervlakte bestaat van datum x tot datum y uit gewas a of meerdere gewassen 

b of gewasresten c. 

11 Er wordt gevrijwaard voor beschadiging door vee van datum x tot datum y 

17 Het gewas wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd. 

18 Door een tijdelijke, plaatselijke voorziening is het oppervlaktewaterpeil van datum x tot datum y 

minimaal a cm hoger dan eerste volgende watergang. 

19 Minimaal a verschillende indicatorsoorten uit lijst b zijn in transect aanwezig in de periode x tot y  

 


