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Kan ik via ANLb meedoen aan akkervogelbeheer? 
 
Akkervogelbeheer is, naast weidevogel-, botanisch- en landschapsbeheer één van de 
mogelijkheden van het ANLb. Hoe Collectief Midden Overijssel (CMO) het akkervogelbeheer gaat 
aanpakken, kunt u nalezen in onze beheerstrategie voor 2023-2028. In dit document vindt u een 
samenvatting van deze strategie. 
 

Hoe ziet goed akkervogelbeheer eruit? 
Als we de akkervogels willen behouden, dan moeten zij in een gebied de beschikking hebben over 
drie V’s: 
▪ Voedsel: moet er genoeg zijn, op alle momenten in het jaar dat er akkervogels zijn 
▪ Veiligheid: een plek zonder verstoring, voldoende dekking en niet te veel predatoren 
▪ Voortplantingslocatie: oftewel een plek waar ze kunnen broeden 
 
Een gebied moet altijd aan alle drie V’s voldoen. Als het wel lukt om de nesten uit te laten komen, 
maar vervolgens vinden de vogels geen voedsel of worden ze uitgemaaid, dan is alle moeite voor 
niets geweest. 
 
CMO zet daarom in op variatie in beheermaatregelen: een beheermozaïek voor akkervogels. Dat gaat 
in de praktijk om een lappendeken van beheer dat elkaar aanvult.  

 
 

Stap 1: bekijk of uw percelen in een van de 2 akkervogelgebieden van CMO liggen 

 
Er zijn 5 akkervogelgebieden in ons werkgebied. CMO kiest ervoor om met 2 gebieden daadwerkelijk 
aan de slag te gaan met akkervogelbeheer in het ANLb, in navolging van twee pilots in de periode 
2020-2022. In de overige gebieden zijn de aantallen akkervogels en/of de huidige omvang van 
beheermaatregelen te klein. We kiezen voor de meest kansrijke gebieden. 
 
Er zijn mogelijkheden voor akkervogelbeheer in 2 gebieden: 
▪ Vroomshoop: gericht op zowel de kievit als de patrijs 
▪ Bergentheim-Kloosterhaar-Sibculo: gericht op de veldleeuwerik en 

de gele kwikstaart 
 
In de ANLb kaartviewer kunt u de ligging van beide 
akkervogelgebieden vinden (selecteer Leefgebied Open akker + 
Akkervogelgebieden CMO). Liggen uw percelen niet in een van deze 
twee gebieden? Dan is akkervogelbeheer via het ANLb op dit moment 
geen optie. 
 

 Boven: Kievit. Onder: Veldleeuwerik, gele kwikstaart en patrijs (foto’s Jan Stronks). 

https://www.collectiefmiddenoverijssel.nl/beheerstrategie/
https://www.collectiefmiddenoverijssel.nl/voorintekening_2023/kaartviewer-anlb/
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Stap 2: bekijk welke pakketten voor uw akkervogelgebied mogelijk zijn 

 
CMO stelt diverse beheerpakketten beschikbaar voor het akkervogelbeheer. Welke mogelijkheden 
voor uw percelen gelden is afhankelijk van: 
▪ Het akkervogelgebied waarin uw percelen liggen. 
▪ De soorten waarop het beheer zich richt. 

 
 
De pakketten uit de tabel kunt u afsluiten voor een periode van maximaal 6 jaar.  
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Doelsoort Patrijs Kievit

Veldleeuwerik

Gele kwikstaart

Grasland met rustperiode 15 maart - 15 /  22 mei +

Grasland met rustperiode en voorweiden +

Kuikenvelden +

(Greppel) plas-dras +

Extensief beweid grasland + + +

Natuurvriendelijke oever +

(Ontwikkeling) Botanisch grasland +

(Basispakket) Botanisch hooiland (rand) +

Botanisch weiland +

Grasland voor de veldleeuwerik ++

Winterstoppel + +

Wintervoedselakker + +

Vanggewas als wintervoedsel + +

Kruidenrijke akker + +

Kruidenrijke akkerrand ++ ++

Hakhoutbeheer +

Knip- en scheerheg 2-3 jaarlijks beheer +

Struweelhaag +

Struweelrand +

Uitgestelde bewerkingen bouwland ++

Kievitstrook ++

Luzerne voor de veldleeuwerik ++

Vogelvriendelijke teelt eiwitgewas (vroeg) +

Vogelvriendelijke teelt eiwitgewas (laat) +

Chemievrij + + +

+   zinvol beheer

++ essentieel beheer
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Patrijs 
Patrijzen zijn bijzonder honkvast: ze blijven het hele jaar in het zelfde gebied en zoeken 
nestgelegenheid, dekking en voedsel allemaal binnen 500 meter afstand van elkaar. Kruidenrijke 
akkerranden / blokken die in de winter blijven overstaan, zijn perfect voor deze soort. 
 
Kievit 
Het beheer richt zich voor de kievit op kuikenoverleving. Door de bewerkingen op het land uit te 
stellen tot half mei, is de kans veel groter dat de nesten uitkomen. In een aangrenzende kievitstrook 
vinden de kuikens ook voldoende voedsel. 
 
Veldleeuwerik 
We focussen ons op beheer voor de veldleeuwerik, de gele kwikstaart profiteert dan vanzelf mee. 
Een veldleeuwerik heeft drie succesvolle broedsels nodig om te populatie te laten groeien. Het 
beheer richt zich dan ook op een maai-interval die past bij de broedtijd van de veldleeuwerik.  
 
 

Stap 3: beoordeel of u zich kunt vinden in de pakketvoorwaarden en beheervergoeding 

 
CMO stelt diverse 
beheerpakketten beschikbaar voor 
het akkervogelbeheer. Er zijn drie 
onderdelen die u kunt beoordelen 
om te bepalen of dit pakket bij u 
past: 
▪ Instapeisen: dit zijn de 

voorwaarden waaraan u moet 
voldoen om met het 
beheerpakket te mogen 
starten 

▪ Pakketvoorwaarden: dit zijn de 
maatregelen die u moet doen 
of juist laten 

▪ Beheervergoeding: de 
jaarlijkse vergoeding voor het 
uitvoeren van de 
beheermaatregelen 

 
U kunt alle akkervogelpakketten 
via deze pagina downloaden. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Een graanakker met akkerkruiden (foto: Edith Rotman). 

https://www.collectiefmiddenoverijssel.nl/wp-content/uploads/2022/07/Pakketten-Open-akker-CMO-2023-2028_def-concept.pdf

