
 

Z15 Wintervoedselakker 15 mei – 15 maart 
 
Beschrijving: 
Wintervoedselakkers zijn belangrijk voor in Nederland overwinterende vogels. Niet geoogste zaden dienen als 
voedsel voor soorten als patrijs, geelgors en ringmus. De iets opener percelen bieden ook voedsel en dekking 
voor veldleeuwerik.  
 
In het zomerseizoen levert een wintervoedselakker een belangrijke bijdrage aan het stimuleren van 
biodiversiteit. Het mengsel waarmee ingezaaid worden bevat grotendeels zaadproducerende soorten als 
granen en vlas, maar ook bloeiende soorten waaronder boekweit, klaproos, korenbloem en gele ganzenbloem. 
Deze soorten trekken veel bestuivende insecten aan, die ook weer als voedsel dienen voor de akkervogels.    
 
Toepassing: 

• Op bouwland, minimaal 9 meter breed en een maximale oppervlakte van 1 hectare;  
• De oppervlakte mag ook een deel van het perceel omvatten en kent geen vaste vorm; 
• De oppervlakte mag zowel open in het veld, als langs opgaande begroeiing, watergangen en/of 

bebouwing gelegen zijn; 
• Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk in overleg en na toestemming van CMO via 

rotman@collectiefmiddenoverijssel.nl 
 
Voorwaarden beheer: 

 
16 maart tot  
30 april 2021 

Reguliere grondbewerking kan plaatsvinden om het perceel zaaiklaar te maken. Staat er 
een goed ontwikkelde groenbemester of onkruid op het betreffende perceel dan kan 
deze mechanisch ondergewerkt worden. Het aanbrengen van een vals zaaibed wordt 
sterk geadviseerd. 
 
Inzaaien: 
- met zaadmengsel samengesteld door CMO en daarbij vastgestelde zaaidichtheid; 
- het zaad wordt via CMO besteld (kosten zaad zijn voor grondgebruiker); 
- de grondgebruiker zaait zelf in 

15 mei 2021 tot  
15 mrt 2022 

Rustperiode:  
- het gewas is in deze periode aanwezig; 
- geen werkzaamheden uitvoeren; 
- geen bemesting; 
- geen beweiding; 
- het perceel mag niet als wendakker worden gebruikt. 

 
In de praktijk: 

- het ‘Wintervoedselakker’ kan worden meegeteld als bemestingsruimte voor het bedrijf, afhankelijk 
van gebruikte gewascode  

- bij RVO dient u de gewascode te hanteren van het gewas dat het grootste aandeel heeft in het 
zaadmengsel (234, zomertarwe);  

Zaadmengsel wintervoedselakker 

90%   Granen (hoofaandeel zomertarwe, daarnaast zomergerst en haver) 
10%   Kruiden (o.a. boekweit, vlas, korenbloem, gele ganzenbloem)  

Zaaidichtheid:  100 kg /ha 
Prijs per ha:  max. €250,- excl. BTW 

Pakketvariant Vergoeding/ha 
Z15 Wintervoedselakker 15 mei – 15 maart € 1932 


