
Beheerovereenkomst akkervogels
Voor meer én beter leven op het platteland

Akkervogels zoals geelgors, grauwe gors, gele kwikstaart en veldleeuwerik hebben al betere tijden 
gekend. De reden voor hun achteruitgang is niet ver te zoeken: akkervogels hangen af van zaden, granen 
en insecten, en dit voedsel is steeds minder te vinden op de akkers. Ook het vinden van voldoende 
nestgelegenheid en dekking vormt voor veel vogels een probleem. Samen met de landbouwers wil de 
Vlaamse overheid hier wat aan doen. 

Als landbouwer bent u de ideale partner om de akkervogels er opnieuw bovenop te helpen. U kunt een 
steentje bijdragen door een beheerovereenkomst akkervogels te sluiten. Zo maakt u voor de akkervogels 
écht het verschil door:

•  het voedselaanbod te vergroten (insecten en zaden in de zomer, graan in de winter);
•  meer nestgelegenheid en dekking te creëren (grasstroken in open veld of langs hagen).

Onbespoten zones zijn bijvoorbeeld goed voor de natuurlijke belagers van plaaginsecten: 
een gratis dienst van de natuur. Meer én beter leven op het platteland: met beheerovereenkomsten gaan 
die twee doelstellingen perfect hand in hand. 
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Gemengde grasstroken

Praktisch:
Zaai een 6 tot 12 m brede strook in met een mengsel van doorlevende polvormende grassoorten. Bespreek • 
vooraf met uw bedrijfsplanner welk mengsel het meest geschikt is.
Leg de strook aan vóór 1 mei van het eerste jaar van de overeenkomst.• 
Houd de strook gedurende de volledige looptijd van de overeenkomst in stand.• 
Gebruik geen bestrijdingsmiddelen; plaatselijke bestrijding van distels mag wel.• 
Gebruik geen meststoffen; beweiden of bekalken is evenmin toegelaten.• 

Verder:
Gemengde grasstroken kunnen alleen op akkerland; gras in een jaarlijkse teeltrotatie is toegelaten.• 
Voor maaien, klepelen en andere activiteiten op de grasstroken (gebruiken als doorgang of wendakker, • 
tijdelijk opslaan van kratten) gelden specifieke voorschriften. 
Het perceel waarop u de gemengde grasstrook inzaait, moet u vijf jaar lang (de looptijd van de • 
beheerovereenkomst) op 1 januari in gebruik hebben. U toont dit aan via de verzamelaanvraag.
De gemengde grasstrook zelf moet u vijf jaar (de looptijd van de beheerovereenkomst) ononderbroken in • 
gebruik hebben. U toont dit aan via de verzamelaanvraag.

Gemengde grasstroken mag u ook opploegen, op voorwaarde dat de stroken niet aan de rand van het perceel 
liggen en zo’n 40 cm hoger liggen dan het maaiveld.

Vogelvoedselgewassen

Praktisch:
Zaai een deel van het perceel in met een specifiek zaadleverend gewas. De samenstelling van het mengsel wordt • 
beschreven in de beheerovereenkomst. Bespreek vooraf met uw bedrijfsplanner welk mengsel het meest geschikt is.
Maak samen met uw bedrijfsplanner een teeltrotatieschema.• 
Behoud het vogelvoedselgewas de hele winter, zeker tot 15 maart van het volgende jaar.• 

Verder:
Het perceel moet minimum 6 m breed zijn.• 
Per bedrijf geldt een maximumoppervlakte van 0,5 ha.• 
Het perceel waarop u het vogelvoedselgewas inzaait, moet u vijf jaar lang (de looptijd van de overeenkomst) • 
op 1 januari in gebruik hebben. U toont dit aan via de verzamelaanvraag.
Het deel van het perceel waarop het vogelvoedselgewas werd ingezaaid moet u vijf jaar (de looptijd van de • 
beheerovereenkomst) ononderbroken in gebruik hebben. U toont dit aan via de verzamelaanvraag.

Leeuwerikvlakjes

Praktisch:
Pas de maatregel toe op een perceel waarop u om het even welke graansoort teelt behalve maïs.• 
Leg verspreid over het perceel vlakjes van minstens 16 m• 2 aan die u niet inzaait. Dat zijn de zogeheten 
leeuwerikvlakjes. 
Leg de leeuwerikvlakjes aan op minimum 100 m van opgaande elementen (stallen, bomenrijen, houtkanten …) • 
en drukke wegen, op minimum 250 m van een bos en op minimum 20 m van de rand van het perceel.
Zorg ervoor dat er geen sporen van landbouwwerktuigen lopen door of net langs het vlakje.• 
Leg tenminste 2 vlakjes per ha en per perceel aan.• 

Verder:
Het perceel moet een minimumoppervlakte van 0,5 ha hebben.• 
Bepaal samen met uw bedrijfsplanner voor welke oppervlakte u de maatregel minimaal en maximaal  kan • 
uitvoeren. Deze oppervlakten worden opgenomen in de beheerovereenkomst. De maximale oppervlakte is 1,5 
maal de minimale oppervlakte.
U kunt deze maatregel jaarlijks op een ander perceel toepassen. U geeft dit aan via de verzamelaanvraag. Het • 
perceel waarop u de maatregel toepast, moet u wel gedurende het volledige kalenderjaar in gebruik hebben.

Welke maatregelen kunt u nemen?



Faunaranden

Praktisch:
Pas de maatregel toe op een perceel waarop u om het even welke graansoort teelt behalve maïs. • 
Voorzie aan de rand van het perceel een 6 tot 12 m brede strook waar u tussen 15 maart en de oogst geen • 
bestrijdingsmiddelen gebruikt: de faunarand. Plaatselijke bestrijding van distels mag wel.
Bemest de faunarand niet; het gebruik van kalkmeststoffen is evenmin toegestaan.• 

Verder:
De oppervlakte van de faunarand is 10 % van de oppervlakte van het perceel.• 
De faunarand mag samen met de rest van het perceel geoogst worden.• 
De faunarand mag als wendakker gebruikt worden.• 
Bepaal samen met uw bedrijfsplanner voor welke oppervlakte u de maatregel minimaal en maximaal kan • 
uitvoeren. Deze oppervlakten worden opgenomen in de beheerovereenkomst. De maximale oppervlakte is 1,5 
maal de minimale oppervlakte.
U kunt deze maatregel jaarlijks op een ander perceel toepassen. U geeft dit aan via de verzamelaanvraag. Het • 
perceel waarop u de maatregel toepast, moet u wel gedurende het volledige kalenderjaar in gebruik hebben.

Winterstoppels

Praktisch:
Pas de maatregel toe op een perceel waarop u om het even welk graangewas (behalve maïs) of vlas, erwten • 
of veldbonen teelt. Breng hier na de oogst de winterstoppel tot stand.
Gebruik geen bestrijdingsmiddelen tussen de oogst en 15 maart van het daarop volgende jaar; plaatselijke • 
bestrijding van distels mag.
Bemest het perceel niet na de oogst.• 
Houd de winterstoppel in stand tot 15 maart van het volgende teeltjaar.• 

Verder:
Per bedrijf geldt een maximumoppervlakte van 5 ha.• 
Bepaal samen met uw bedrijfsplanner voor welke oppervlakte u de maatregel minimaal en maximaal kan • 
uitvoeren. Deze oppervlakten worden opgenomen in de beheerovereenkomst. De maximale oppervlakte is 1,5 
maal de minimale oppervlakte.
U kunt deze maatregel jaarlijks op een ander perceel toepassen. U geeft dit aan via de verzamelaanvraag. Het • 
perceel waarop u de maatregel toepast, moet u wel gedurende het volledige kalenderjaar in gebruik hebben.

Graanranden

Praktisch:
Pas de maatregel toe op een perceel waarop u akkerbouwgewassen teelt. • 
Maak aan de rand van het perceel een 6 tot 12 m brede strook die u inzaait met om het even welk graangewas • 
behalve maïs.
Leg de graanrand niet aan langs bebouwing of waterlopen.• 
Oogst de graanrand niet en houd de rand zeker tot 15 maart van het volgende teeltjaar in stand.• 

Verder:
De oppervlakte van de graanrand is 10 % van de oppervlakte van het perceel.• 
Bepaal samen met uw bedrijfsplanner voor welke oppervlakte u de maatregel minimaal en maximaal kan • 
uitvoeren. Deze oppervlakten worden opgenomen in de beheerovereenkomst. De maximale oppervlakte is 1,5 
maal de minimale oppervlakte.
U kunt deze maatregel jaarlijks op een ander perceel toepassen. U geeft dit aan via de verzamelaanvraag. Het • 
perceel waarop u de maatregel toepast, moet u wel gedurende het volledige kalenderjaar in gebruik hebben.



De vergoedingen

In ruil voor het uitvoeren van deze maatregelen, ontvangt u jaarlijks een vergoeding van de overheid. De hoogte van 
de vergoeding hangt af van het pakket.

Gemengde grasstroken 1 570 euro per ha

Opgeploegde gemengde grasstroken 1 600 euro per ha

Vogelvoedselgewassen 1 490 euro per ha

Leeuwerikvlakjes 15 euro per vlakje met een maximum van 30 euro per ha

Faunaranden 500 euro per ha faunarand 

Winterstoppels 50 euro per ha

Graanranden 1 500 euro per ha graanrand

Waar kunt u een beheerovereenkomst akkervogels sluiten?
Beheerovereenkomsten om akkervogels te beschermen zijn alleen in welbepaalde gebieden mogelijk. Deze 
‘beheergebieden’ werden zorgvuldig geselecteerd om de inspanningen zo goed mogelijk te laten renderen en de kans 
op succes zo groot mogelijk te maken. Hebt u geen percelen in zo’n akkervogelgebied, dan kunnen we nagaan of 
u percelen hebt die in een zoekzone voor akkervogels liggen. Daar kunt u onder bepaalde voorwaarden toch een 
beheerovereenkomst akkervogels sluiten. Samen met collega-landbouwers of organisaties uit uw streek kunt u vragen 
in de zoekzone een projectgebied af te bakenen. Voor dit projectgebied worden dan doelstellingen op papier gezet. U 
kunt een beheerovereenkomst sluiten in een projectgebied als u kunt aantonen dat u de doelstellingen samen met uw 
collega-landbouwers kunt realiseren. Laat u adviseren door uw bedrijfsplanner.

Een beheerplan op maat van uw bedrijf
De beheerpakketten voor de bescherming van akkervogels kunt u alleen sluiten via een bedrijfsmatige aanpak. Waarom? 
De ene akkervogel is de andere niet. Sommige soorten verkiezen grote open ruimtes in het landschap om te broeden, 
terwijl anderen een uitgesproken voorkeur hebben voor kleine, meer beschutte broedplekken. Het komt er dus op aan 
de juiste maatregelen op de juiste plaats te nemen, en daarvoor zijn kennis en maatwerk nodig. De VLM stelt een team 
van bedrijfsplanners ter beschikking. Zij helpen u om uit te zoeken welke beheerovereenkomsten aangewezen zijn voor 
uw bedrijf.

Meer info: zie contactgegevens

Vraag uw beheerovereenkomst tijdig aan
Bent u van plan een beheerovereenkomst te sluiten? Houd er dan rekening mee dat uw aanvraag geëvalueerd moet 
worden. Dien uw aanvraag ruim op voorhand in bij de VLM. U kunt geen beheerovereenkomsten sluiten via de 
verzamelaanvraag. Beheerovereenkomsten starten altijd op 1 januari van het kalenderjaar en hebben een looptijd van 
vijf jaar.

Meer weten?
Overtuigd van de voordelen van beheerovereenkomsten? U kunt op elk moment persoonlijk advies inwinnen 
bij onze bedrijfsplanners. Toegespitst op uw situatie en op maat van uw bedrijf. Deze service is gratis en 
vrijblijvend. 

U kunt terecht bij de Dienst Plattelandsbeheer in uw provincie:

VLM Antwerpen - Cardijnlaan 1 I 2200 Herentals I Tel.: 014 25 83 00 I Fax: 014 25 83 99 

VLM Limburg - Koningin Astridlaan 10 I 3500 Hasselt I Tel.: 011 29 87 00 I Fax: 011 29 87 99

VLM Oost-Vlaanderen - Ganzendries 149 I 9000 Gent I Tel.: 09 244 85 00 I Fax: 09 244 85 99

VLM Vlaams-Brabant - Diestsevest 25 I 3000 Leuven I Tel.: 016 31 17 00 I Fax: 016 31 17 99

VLM West-Vlaanderen - Velodroomstraat 28 I 8200 Brugge I Tel.: 050 45 81 00 I Fax: 050 45 81 99




