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Binnen het leefgebied Open AKKER zijn er in het werkgebied van Collectief Midden Overijssel enkele 
kerngebieden aangewezen waar beheersubsidie mogelijk is. 

In onderstaand overzicht staan de verschillende beheerpakketten weergeven, waarna ze op de 
volgende pagina’s verder zijn uitgewerkt met de bijbehorende pakketeisen en aanvullende 
voorwaarden. 

 
Overzicht mogelijke pakketten: 

Pakketnaam Pakketvariant 

A04 Legselbeheer b Rustperiode op bouwland 

A14 Stoppelland a Winterstoppel 

A15 Wintervoedselakker a 1 juni – 1 maart, zand 
A16 Vogelakker b Meerjarige vogel akker, zand 

A19 Kruidenrijke akkerranden b 
c 

Braakstroken voor de kievit 
Minimaal 9 meter breed 

Overzicht beheerpakketten 
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Beschrijving 
Steeds meer kieviten broeden de laatste jaren op bouwland, echter vinden er tijdens het 
broedseizoen vele activiteiten plaats als ploegen, mesten, zaaien e.d. 
Om deze weidevogels te beschermen kan er gekozen worden voor het later bewerken van de 
landbouwpercelen. Hierdoor hebben kieviten die vroeg leggen de kans hun jongen groot te brengen. 
Bij bewerken van een bouwland met nesten en/of kuikens is het cruciaal dat de jonge kieviten een 
vluchtmogelijkheid hebben tijdens werkzaamheden op het bouwland. Dit kan door het aanleggen 
van braakstrokenpakket A19b: braakstrook kievit of in combinatie met het beweiden van 
naastgelegen percelen via pakketten A06: Extensief beweiden of A01l en A01q t/m t: Rustperiode 
met voorweiden. 

 

Beheereisen 

→ Er wordt een rustperiode in acht genomen van datum X tot datum Y (zie beschreven onder 
pakketvarianten) 

 
Aanvullende beheervoorschriften 

→ Er wordt een rustperiode in acht genomen van ten minste 15 maart tot en met 15 mei. In de 
rustperiode worden geen werkzaamheden uitgevoerd zoals zaaien, frezen, schoffelen en eggen. 

→ Tijdens de rustperiode worden er geen nesten gezocht en gemarkeerd 
→ Op percelen met nesten of kuikens wordt uitsluitend bij daglicht werkzaamheden verricht. 

→ Indien een perceel met aanwezige nesten wordt bewerkt, dan wordt het nest gespaard door het 

tijdelijk te verplaatsen, of door om het nest heen te werken. 

→ Indien er weidevogelkuikens op het perceel aanwezig zijn, worden 12 tot 24 uur voorafgaand aan de 

bewerking stokken met plastic zakken geplaatst om aanwezige kuikens te verjagen naar een ander 

perceel of de eventueel aanwezige braakstroken. In overleg met een hiertoe door het collectief 

aangewezen persoon kan een alternatieve kuikenvriendelijke werkwijze worden gekozen. 

 
 
 
 
 

Pakketvariant Vergoeding/ha 

A04b Rustperiode op bouwland 15 maart – 15 mei € 337 

 

A04b: Rustperiode op bouwland 
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A14 Stoppelland 
 
Beschrijving 
Het laten staan (en niet onderploegen) van graanstoppels kan van waarde zijn voor overwinterende en 
foeragerende vogels zoals bijvoorbeeld de Veldleeuwerik, maar ook voor patrijs is dit een gunstige 
maatregel. De oogstresten en achtergebleven zaden, maar vooral ook de onkruidvegetatie die tussen 
de stoppels kan ontstaan, zijn een belangrijke voedselbron voor hen. Bovendien is de structuur van het 
stoppelland aantrekkelijk voor deze soorten. 
 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten CGBD) 

• Er wordt een rustperiode in acht genomen van 1 november tot 15 maart [1] 

• Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 november tot 15 maart uit graanstoppel  [9] 
 
Aanvullende beheervoorschriften  

→ In de rustperiode vinden in de oppervlakte geen bewerkingen plaats en wordt er niet beweid. 

→ Bemesting van de beheereenheid is niet toegestaan in de rustperiode. 

→ Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het Protocol Chemische bestrijding bij 
agrarisch natuurbeheer  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Pakketvariant Vergoeding/ha 

A14a  Winterstoppel: rustperiode tussen  
 1 november en 15 maart van het volgende 
 jaar met graanstoppel als gewasrest 

 

€ 144 
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A15a Wintervoedselakker  
 
Inleiding 
Wintervoedselakkers zijn belangrijk voor in Nederland overwinterende vogels. De aanwezigheid van 
niet geoogste granen en zaaddragende akkerkruiden biedt voedselmogelijkheden aan zaadetende 
vogels als geelgors en ringmus, maar ook aan muizen. Hierdoor bieden deze terreinen ook 
overwinteringsmogelijkheden voor blauwe kiekendief en velduil. 
 
Afbakening 

• De beheereenheid is minimaal 9 meter breed en heeft een minimale oppervlakte van 0,3 ha 
en een maximale oppervlakte van 2 ha. 

• Roulatie is mogelijk binnen het bedrijf. 
 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in Koppeltabel) 

1. Er wordt een rustperiode in acht genomen van 15 mei tot 15 maart 
2. Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 15 mei tot 15 maart uit het door CMO voorgeschreven 

wintervoedselmengsel 
 
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. 

→ De beheereenheid dient jaarlijks tussen 16 maart en 30 april te worden ingezaaid met een 
door CMO samengesteld mengsel met een gangbare zaaidichtheid. 

→ Na inzaai blijft het gewas staan tot 15 maart van het volgende kalenderjaar 

→ Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het Protocol ‘Gebruik herbiciden in 
pakketten open akkerland’, welke is gepubliceerd op de website van het collectief. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pakketvariant Vergoeding/ha 

A15a   Wintervoedselakker 1 juni – 1 maart,  
  zand 
 

€ 1932,14 
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A16 Vogelakker 
 
Inleiding 
Vogelakker is een meerjarige beheerpakket met een afwisseling van luzerne en kruidenrijke 
akkerranden. Vogelakkers dienen ’s zomers en ’s winters als foerageergebied voor akkervogels in open 
akkergebieden. Vogelakkers dienen ook als broedhabitat, bijvoorbeeld voor Veldleeuwerik en Gele 
kwikstaart. De vogelakker kan uitgevoerd worden in de vorm van een volleveldspakket en als rand. 
 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten CGBD) 
1. De beheereenheid bestaat tussen 1 juni en 31 december uit een combinatie van luzerne en het 

door CMO samengestelde kruidenrijke akkerrandenmengsel. 
 
Aanvullende beheervoorschriften  

→ De beheereenheid wordt t/m 2021 in stand gehouden.  

→ De beheereenheid wordt niet beweid. 

→ De natuurbraak en luzerne worden in stroken naast elkaar geteeld in de verhouding 1/3 staat tot 
2/3 waarbij strook natuurbraak minimaal 9 meter breed is. 

→ 20-70% van totale oppervlakte stroken natuurbraak dient jaarlijks ten minste twee maal 
te worden gemaaid tussen 1 maart – 1 april en 15 juli - 15 september. Het maaisel wordt 
afgevoerd. 

→ Klepelen is niet toegestaan. 

→ De luzerne wordt jaarlijks minimaal 1 keer gemaaid en afgevoerd. 

→ De beheereenheid 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. 

→ Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het Protocol ‘Gebruik herbiciden in 
pakketten open akkerland’, welke is gepubliceerd op de website van SCAN. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pakketvariant Vergoeding/ha 

A16b   Meerjarige vogelakker, zand 
 

€ 1932,00 
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A19: Kruidenrijke akkerrand 
 
Beschrijving 
Steeds meer kieviten broeden de laatste jaren op bouwland. Naast de gevaren van allerlei 
bewerkingen op bouwland speelt ook het voedselaanbod en dekking een belangrijke rol in de 
kuikenoverleving. Om deze weidevogels te beschermen kan er gekozen worden voor een 
(braakliggende) akkerrand aan de rand van een in te zaaien perceel. Hiermee wordt een 
vluchtmogelijkheid geboden voor de kievitkuikens en deze randen voorzien in voedsel en 
dekking voor de jonge kieviten. Deze stroken zijn heel goed te combineren met het pakket 
Rustperiode op bouwland A04b kievit of in combinatie met het beweiden van naastgelegen 
percelen via pakketten A06: Extensief beweiden of A01l en A01q t/m t: Rustperiode met 
voorweiden.  
 
Beheereisen  

→ Minimaal 90 % van de oppervlakte bestaat van 1 maart tot 1 november uit groene braak  
 
Aanvullende beheervoorschriften  

→ Kunnen zowel voor het broedseizoen worden afgesloten, als er verwacht wordt dat er 

voldoende kieviten broeden. Maar kan ook nog worden ingezet als last-minute pakket tot 15 

maart. Er moeten (naar verwachting) minimaal 5 broedparen kieviten (of scholeksters) op het 

perceel aanwezig zijn.  

→ De braakstrook is een strook van 6 tot 12 meter breed waarop gedurende de looptijd van 1 

maart tot 1 november geen bewerkingen worden uitgevoerd, met uitzondering van het 

onderwerken van de groenbemester bij aanvang. Dit laatste dient te geschieden vóór 15 maart.  

→ Het onderwerken van de groenbemester (indien zo hoog dat deze de vestiging van kieviten 

verhindert), gebeurt wanneer de omstandigheden het toelaten vóór 1 maart, doch uiterlijk vóór 

15 maart. Voorafgaand aan bewerkingen op het perceel waar een maatregel is getroffen wordt 

altijd contact opgenomen met de betreffende vrijwilliger; 

→ De braakstrook heeft een oppervlakte van minimaal 1.000m2 (0,1ha) en maximaal 10.000m2 

(1,0ha) en ligt minimaal op 50 meter van gebouwen of hoogopgaande begroeiing. 

→ Bemesting van de beheereenheid is niet toegestaan 

→ Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het Protocol Chemische bestrijding bij 

agrarisch natuurbeheer  

→ Braakstroken dienen als nieuw perceel ingetekend te worden in mijn dossier op mijnrvo.nl en 

moet u meenemen met de gecombineerde opgave.  

 

 
 
 

 

 
 

 

 

Pakketvariant Vergoeding/ha 

A19b Braakstroken voor de kievit € 1500 
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A19 Kruidenrijke akkerranden (Open Akker)  
 
Beschrijving 
Beheerde akkerranden kunnen verschillende functies hebben. Ze kunnen dienen als broed-, schuil- en 
foerageergebied voor akkervogels, zoals de Veldleeuwerik, gele kwikstaart en  Patrijs. Dit is vooral aan 
de orde in grootschalige open akkerbouwgebieden, met voldoende brede randen.  
 
Beheereisen (zie lijst beheeractiviteiten in CGBD) 
2. Minimaal 90 % van de oppervlakte bestaat van 1 juni tot 15 maart 2022 uit het door CMO 

samengestelde kruidenrijke akkerrandenmengsel. 
 
Aanvullende beheervoorschriften 

→ Het betreft een meerjarige rand. De beheereenheid wordt na inzaai t/m 2021 in stand gehouden 

→ Tussen 15 september en 15 mei dient het door CMO samengestelde kruidenrijke 
akkerrandenmengsel te zijn ingezaaid. Tot aan het moment van grondbewerking dient het gewas 
aanwezig te zijn. Onder het moment van grondbewerking wordt verstaan de periode waarin de in 
het betreffende pakket beschreven handelingen uitgevoerd mogen worden  

→ De beheereenheid wordt niet beweid 

→ CMO bepaalt de samenstelling van het zaaimengsels en welke zaaidichtheden gebruikt mogen 
worden. 

→ 20-70% van totale oppervlakte stroken natuurbraak dient jaarlijks ten minste twee maal 
te worden gemaaid tussen 1 maart – 1 april en 15 juli - 15 september. Het maaisel wordt binnen 
een maand na maaien afgevoerd. 

→ Klepelen is niet toegestaan. 

→ Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het Protocol Chemische bestrijding bij 
agrarisch natuurbeheer, gepubliceerd op de website van SCAN.  

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

→ De beheereenheid mag niet als wendakker worden gebruikt. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer informatie vind je op www.collectiefmiddenoverijssel.nl of neem contact op met: 
 

Coördinator Werkgebied E-mail Telefoon/WhatsApp 

Paul ten Velde Hardenberg/ 
Vriezenveen 

velde@collectiefmiddenoverijssel.nl 06 5269 4973 

 

Pakketvariant Vergoeding/ha 

A19c Kruidenrijke akkerrand minimaal 9 meter 
breed 

€ 1932,14 

http://www.collectiefmiddenoverijssel.nl/
mailto:velde@collectiefmiddenoverijssel.nl
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