
(Randen)beheer binnen Open Akker    
 
Er zijn dit jaar wederom mogelijkheden om binnen de begrensde gebieden (zie kaartje) beheer af te 
sluiten t.b.v. het verbeteren van het leefgebied voor akkervogels. Dit betreft beheer voor de periode 
2021 (en zeer waarschijnlijk 2022).  Om dit verder invulling te geven organiseert het collectief een 
voorintekening. Als u interesse heeft om mee te blijven doen met de pilot, dan kunt u zich bij CMO 
aanmelden en zullen we samen kijken naar de beoogde ligging en bespreken we de voorwaarden van 
het akkervogelbeheer. Daarbij kijken we eerst naar de bestaande beheereenheden uit de 
akkervogelpilot. Nadat de voorintekening van het beheer afgerond is zullen we kijken naar het 
totaalbeeld van alle binnengekomen verzoeken en hoe dit zich verhoudt ten opzichte van het 
beschikbare budget.  

Op basis hiervan kan er een selectie en toekenning van het akkervogelbeheer plaatsvinden. Daarbij 
kijken we bijvoorbeeld naar of het verlenging van bestaand beheer is en de mate van clustering van 
beheer. Geclusterd beheer heeft hierbij de voorkeur boven geïsoleerd liggend beheer. Alle 
deelnemers worden uiterlijk 1 oktober op de hoogte gebracht van de uitkomst van de selectie.  

 
Q&A 
 

- Ik heb interesse in deelname met akkerranden binnen de akkervogelpilot. Kan ik me hiervoor 
aanmelden?  

o Ja, dat kan. U kunt zich tot 16 september 2020 aanmelden bij projectleider Edith 
Rotman. Belangrijke randvoorwaarde hierbij is dat de betreffende percelen waar u 
een beheer op wilt afsluiten in het begrensde gebied liggen. Een kaartje van het 
begrensde gebied is bijgesloten. Bekijkt u dit kaartje van tevoren goed.  

 
- Aan welke eisen moet het beheer voldoen? 

o Er zijn verschillende beheermaatregelen die elk weer aansluiten op een specifieke 
soort (bijv kievit of veldleeuwerik) of op een specifieke periode van het jaar 
(broedseizoen of winter). De verschillende beheerpakketten zijn bijgesloten. 

 
- Kan ik de verschillende beheerpakketten dit najaar inzaaien in plaats van komend voorjaar? 

o Ja, daar zijn mogelijkheden voor bij de kruidenrijke akkerranden. Bij najaarsinzaai is 
er in het vroege voorjaar, als het broedseizoen begint, al veel dekking. Bij 
najaarsinzaai lijkt de kans op veronkruiding door voorjaarskiemers zoals bijvoorbeeld 
melganzenvoet te verminderen wat leidt tot een bloemrijker beeld.  
 

- Mag ik alle akkerranden dit najaar inzaaien? 
o Dat hangt er vanaf of u uw randen wilt verplaatsen of dat ze op dezelfde locatie 

blijven liggen. Om ook in de winterperiode voldoende dekking en voedsel te bieden 
voor overwinterende akkervogels kunt u in geval van randen op dezelfde locatie, de 
helft van de akkerranden omzetten naar najaarsinzaai. Als u de randen op een 
andere locatie neer wilt leggen dan kunt u al deze nieuwe randen inzaaien dit najaar 
waarbij de bestaande randen conform contract blijven liggen tot 15 maart van het 
komende jaar. 

 
- Wanneer moet ik laten weten of ik de akkerranden dit najaar in wil zaaien? 

o Het is belangrijk dat u uw keuze/voorkeur uiterlijk 16 september aan ons doorgeeft 
zodat we 1 oktober de bestelling kunnen plaatsen en deze ongeveer een week later 
bij u geleverd kan worden 



 
 

- Moet het beheer op dezelfde plek liggen als waar die nu ligt? 
o U kunt uw beheer in overleg met het collectief verplaatsen voor de periode eind 

2020/2021.  
 

- Wat doe ik met de huidige rand?  
o Als u uw huidige beheer wilt omzetten voor herinzaai of omdat de rand verplaatst 

wordt, kunt u de rand vanaf het toegestane moment (16 maart), maaien en daarna 
frezen.   

 
- Vanaf wanneer mag ik de akkerrand omwerken?  

o In het geval van najaarsinzaai op dezelfde locatie kunt u de akkerrand vanaf 15 
september omwerken. In geval van verplaatsing van de akkerrand blijft de huidige 
akkerrand in stand tot 15 maart van het komende jaar.  

 
- Hoe kom ik aan zaaizaad? 

o CMO stelt een specifiek zaaizaadmengsel samen bij Neutkens en bestelt deze voor u. 
Deze zaaizaadfirma bezorgt het zaaizaad bij u en u ontvangt de factuur hiervoor. U 
kunt niet met een eigen samengesteld of besteld zaadmengsel deelnemen. 

 
- Kan ik een gerend perceel mbv een akkerrand recht maken? 

o Dat mag, maar breedte van de akkerrand mag in geen geval smaller worden dan 2 
meter en de gemiddelde breedte dient min. 9 meter te zijn 
 

- Tot welke datum kan ik de akkerrand zaaien? 
o De maand oktober heeft de voorkeur. Het lijkt erop dat er dan volgend jaar minder 

last is van veronkruiding. Lukt dat niet, dan kan er volgend voorjaar gezaaid worden. 
De uiterste zaaidatum is dan 15 mei.  

 
- Mag ik een beheereenheid berijden? 

o Een beheereenheid mag niet bereden worden muv het eenmalig berijden bij het 
slootschonen. Het maaisel/bagger mag hierbij niet op de beheereenheid gebracht 
worden. 

 
 


