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Europees Landbouwfonds  
voor Plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland

Waarom beheerovereen-
komsten voor de grauwe 
kiekendief?

De grauwe kiekendief is een roof-
vogel die in akkerbouwgebieden in 
West-Europa broedt. Naast nest-
bescherming is het belangrijk dat 
er voldoende voedsel beschikbaar 
is. Door in kansrijke gebieden vol-
doende voedsel aan te bieden, 
hopen we de grauwe kiekendief 
als broedvogel terug te krijgen in 
Vlaanderen.
U kunt de grauwe kiekendief hel-
pen door een beheerovereenkomst 
te sluiten met de Vlaamse Land-
maatschappij. U ontvangt dan vijf 
jaar lang een jaarlijkse vergoeding 
voor akkervogelvriendelijke maat-
regelen op uw percelen. 
U kunt een beheerovereenkomst 
sluiten voor twee types van stro-
ken die altijd gecombineerd moe-
ten worden op eenzelfde perceel. 
Daarnaast zijn er extra keuzemo-
gelijkheden binnen de beheerover-
eenkomst faunavoedselgewas. Op 
die maner creëert u een optimaal 
foerageergebied voor de grauwe 
kiekendief.
U kunt een beheerovereenkomst 
sluiten voor de aanleg en het on-
derhoud van een ‘luzernestrook 
vogelakker’. De luzerne kan als 
groenvoedergewas ingeschakeld 
worden in de bedrijfsvoering en 
zorgt ervoor dat het voedsel ter 
beschikking gesteld wordt aan 
grauwe kiekendieven en andere 
roofvogels.
Gecombineerd met de luzerne- 
strook vogelakker moet u een be-
heerovereenkomst sluiten voor 
de aanleg en het onderhoud van 
een ‘gemengde grasstrook vo-
gelakker’. Die strook vormt een 
geschikt leefgebied voor heel wat 
soorten waaronder ook muizen 
die als voedsel dienen voor de 
grauwe kiekendieven.

Voorwaarden voor het sluiten van een beheerovereenkomst

• U bent als actieve landbouwer geregistreerd bij het Departement voor
Landbouw en Visserij.

• U kunt enkel beheerovereenkomsten sluiten op percelen uitgebaat en
geregistreerd als landbouwgrond in het Vlaamse Gewest.

• U heeft het perceel tijdens de hele looptijd van de beheerovereenkomst
in gebruik.

Hoe vraagt u een beheerovereenkomst aan?

Als u geïnteresseerd bent in de beheerovereenkomsten van de Vlaamse 
Landmaatschappij neemt u best contact op met de bedrijfsplanner ver-
antwoordelijk voor uw regio. U vindt de gegevens van de bedrijfsplanners 
op www.vlm.be. 

Onze bedrijfsplanners bekijken samen met u welke beheerpakketten mo-
gelijk zijn op uw bedrijf en helpen u bij het invullen van uw aanvraag. Na 
het sluiten van de beheerovereenkomst begeleiden zij u bij de uitvoering 
ervan.

Beheerovereenkomsten starten op 1 januari en hebben een looptijd van 
vijf jaar. U moet het aanvraagformulier indienen uiterlijk op 1 okto-
ber van het jaar voorafgaand aan de startdatum. 

Waar kunt u een beheerovereenkomst voor de grauwe 
kiekendief sluiten?

Beheerovereenkomsten voor de grauwe kiekendief kunt u enkel sluiten in 
beheergebieden voor grauwe kiekendief. 

Wilt u graag weten of uw percelen in de beheergebieden voor grauwe  
kiekendief liggen? Contacteer dan de bedrijfsplanner verantwoordelijk 
voor uw regio. 

Vogelakker met strokenstructuur van luzerne (© Werkgroep Grauwe Kiekendief)

Vlaanderen
is open ruimte

BEHEEROVEREENKOMSTEN VOOR DE GRAUWE KIEKENDIEF

Grauwe kiekendief, jagend mannetje (© Werkgroep Grauwe Kiekendief)
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Aanleg en onderhoud luzernestrook vogelakker

Aanleg
• Zaai voor 1 mei van het eerste werkjaar een strook in met luzerne of

een mengsel van luzerne, rode klaver en voederwikke met minstens
75 % luzerne.

• De breedte van de strook wordt bepaald in overleg met de bedrijfs-
planner. In ieder geval moet de strook over de ganse lengte minstens
5 meter breed zijn.

Onderhoud
• U moet de strook jaarlijks minstens 2 keer maaien in de periode van

1 maart tot en met 30 september. Voer het maaisel binnen de 15 dagen af.
Maai minstens 75% van de luzernestrook.

• In het jaar van de (her)inzaai mag u uitzonderlijk ook maaien zonder
afvoeren of klepelen.

• Laat tussen twee maaibeurten minstens 60 dagen tijd.
• U mag bijkomend de strook jaarlijks maaien of klepelen in de periode

van 1 oktober tot en met 28 februari van het daaropvolgende jaar.
• U houdt een maairegister bij waarin alle maai- en klepeldata vermeld

worden.
• Behalve het maai- of klepelbeheer of het eventueel opbrengen van

meststoffen mag u geen enkele andere activiteit uitvoeren op de strook.
• Gebruik geen bestrijdingsmiddelen, uitgezonderd voor de pleksgewijze

bestrijding van akkerdistels.

Aanleg en onderhoud gemengde grasstrook vogelakker

Aanleg
• Zaai voor 31 mei van het eerste werkjaar een strook in met een mengsel van

gras, granen en kruiden. De samenstelling van dat mengsel en de zaaidicht-
heid moeten voldoen aan de voorwaarden in uw beheerovereenkomst.

• De breedte van de strook wordt bepaald in overleg met de bedrijfs-
planner. In ieder geval moet de strook over de ganse lengte minstens
5 meter breed zijn.

Onderhoud
• U moet de strook jaarlijks maaien tussen 15 augustus en 31 oktober

en het maaisel binnen de 15 dagen afvoeren. U maait hierbij minimaal
een derde en maximaal de helft van de breedte van de strook. U zorgt
ervoor dat het ongemaaide deel elk jaar wisselt.

• U houdt een maairegister bij waarin alle maaidatum vermeld worden.
• Behalve het maaibeheer mag u geen enkele andere activiteit uitvoeren

op de strook.
• Gebruik geen bestrijdingsmiddelen, uitgezonderd voor de pleksgewijze

bestrijding van akkerdistels.
• Gebruik geen meststoffen of bodemverbeteringsmiddelen.

Welke vergoeding ontvangt u?

Beheerpakket Jaarlijkse vergoeding 
Aanleg en onderhoud luzernestrook vogelakker 1.764 euro/ha
Aanleg en onderhoud gemengde grasstrook vogelakker 2.247 euro/ha
Voedselgewas 1.931 euro/ha

Welke beheerovereenkomsten voor de grauwe kiekendief kunt u sluiten?

Voedselgewas

• U deelt het perceel op in 2 ge-
lijke delen.

• U kiest in overleg met uw be-
drijfsplanner een beheer ge-
baseerd op winter- of zomer-
tarwe waarbij u telkens 1 deel
inzaait en een ander deel over-
jaars graan laat staan. Het on-
derhoud wordt vastgelegd in
de overeenkomst.

Vogelakker braakstrook 1e Jaar
(© Werkgroep Grauwe Kiekendief)


