
VLM.be

VLAAMSE
LAND
MAATSCHAPPIJ

Waarom beheerovereen-
komsten voor akkervogels?

Akkervogels zoals veldleeuwerik 
en patrijs gaan in Vlaanderen, net 
als in de rest van West-Europa, 
zeer sterk achteruit. Dat heeft te 
maken met veranderingen in het 
landbouwlandschap waardoor ze 
onvoldoende voedsel, broed- en 
schuilplaatsen vinden. 

U kunt de akkervogels helpen 
door een beheerovereenkomst te 
sluiten met de Vlaamse Land-
maatschappij. U ontvangt dan vijf 
jaar lang een jaarlijkse vergoe-
ding voor akkervogelvriendelijke 
maatregelen op uw percelen. 

Enerzijds kunt u een beheer- 
overeenkomst sluiten voor de 
aanleg en het onderhoud van 
een ‘gemengde grasstrook 
plus’. Die kruidenrijke grasstrook 
trekt insecten aan die als zomer-
voedsel dienen voor de akkervo-
gels en hun jongen. Daarnaast 
biedt de grasstrook nestgelegen-
heid en het jaar rond schuilmo-
gelijkheid.

Anderzijds kunt u een beheer-
overeenkomst sluiten voor de 
teelt van een zaadleverend 
voedselgewas zoals tarwe of 
boekweit. Door dat gewas te la-
ten staan tot in het voorjaar kun-
nen de akkervogels zich tijdens de 
winter voeden met granen. Boven-
dien zorgt het voedselgewas voor 
dekking op een moment dat veel 
akkers er kaal bij liggen. 

Bij voorkeur combineert u bei-
de maatregelen op hetzelfde 
perceel. Op die manier creëert u 
een optimaal leefgebied voor de 
akkervogels met zowel zomer- 
en wintervoedsel als broed- en 
schuilgelegenheid.

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 oktober van 
het jaar voorafgaand aan de startdatum. 

BEHEEROVEREENKOMSTEN VOOR AKKERVOGELS

Waar kunt u een beheerovereenkomst voor akkervogels 
sluiten? 

Beheerovereenkomsten voor akkervogels kunt u enkel sluiten in beheer- 
gebieden voor soortenbescherming. In die gebieden hebben maatrege-
len voor akkervogels de grootste meerwaarde aangezien er nog voldoende 
grote akkervogelpopulaties voorkomen. Door het voedselaanbod te ver-
hogen en in extra nest- en schuilgelegenheid te voorzien, stijgen de over-
levingskansen van de akkervogels. Het is belangrijk dat de maatregelen 
voldoende gespreid worden over het gebied. 

Wilt u graag weten of uw percelen in de beheergebieden voor soorten-
bescherming liggen? Contacteer dan de bedrijfsplanner verantwoordelijk 
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Aanleg en onderhoud gemengde grasstrook plus

Aanleg

• Zaai voor 31 mei van het eerste werkjaar een strook in met een gras(krui-
den)mengsel. De samenstelling van dat mengsel en de zaaidichtheid
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

Eerste werkjaar

U mag de volledige strook maaien of klepelen vanaf 15 juni tot en met 31 
oktober om de verspreiding van ongewenste zaadonkruiden tegen te gaan. 

Vanaf het tweede werkjaar

• U mag de strook maaien of klepelen tussen 15 maart en 15 april;
• U moet de strook maaien of klepelen tussen 15 augustus en 31 oktober;
• Bij iedere maai- of klepelbeurt moet u minstens een derde en maximaal

de helft van de breedte van de strook laten staan waarbij per maai- 
 periode hetzelfde deel ongemaaid blijft.

Alle werkjaren

• Behalve het maai- of klepelbeheer mag u geen enkele andere activiteit
uitvoeren op de strook;

• Schade aan de grasstrook moet u meteen herstellen;
• Breng geen meststoffen of bodemverbeteringsmiddelen op de strook;
• Gebruik geen bestrijdingsmiddelen, uitgezonderd voor de pleksgewijze

bestrijding van akkerdistels.

Als er al een gras(kruiden)strook 
aanwezig is, zal de bedrijfsplan-
ner beoordelen of die in aanmer-
king komt voor akkervogelbeheer. 
Zo ja, kunt u voor die strook een 
beheerovereenkomst ‘onderhoud 
gemengde grasstrook plus’ sluiten.

De voorwaarden van dit beheer-
pakket komen overeen met die 
van het pakket ‘aanleg en onder-
houd gemengde grasstrook plus’ 
(alle voorwaarden vanaf ‘vanaf het 
tweede werkjaar’).

Onderhoud gemengde 
grasstrook plus

3. Teelt van voedselgewas

• Zaai het perceel jaarlijks voor 31 mei in met een zaadleverend
gewas(mengsel) zoals tarwe, boekweit of Japanse haver;

• U mag het gewas niet oogsten of onderwerken vóór 15 maart van het
volgende kalenderjaar.

 Voedselgewas

VLM.be
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Welke beheerovereenkomsten voor akkervogels kunt u sluiten?

Welke vergoeding ontvangt u?

Beheerpakket Jaarlijkse vergoeding 

Aanleg en onderhoud gemengde grasstrook plus 2.108 euro/ha

Onderhoud gemengde grasstrook plus ²1.996 euro/ha

Voedselgewas 1.931 euro/ha
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Gemengde grasstrook plus

Voedselgewas


