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ANLb beheer 2016-2021

ANLb 2016-2021 2016 2017 2018 2019 2020

Open Grasland - - - - -

Open Akkerland 468,31 504,78 + 150 ha. 654

Droge Dooradering 20,57 27,94 27,94 28

Natte Dooradering - - 2,15 2,15 2,15

Cat. Water - 1,08 17,64 17,64 35



Natuurbeheerplan Groningen:

Akkerbouwgebieden (clusters) van tenminste 250 ha.
Moet liggen binnen begrenzing Open Akkergebied
- Na te streven oppervlakte-aandeel van 

akkervogelbeheer in een kerngebied is minimaal 5% 
- Na te streven verhouding akkervogelbeheer 

broedend/ akkervogelbeheer winter = 80 : 20  

- Afgerekend op doelsoorten

Open Akkergebied 



14 Clusters Open Akker 
2016

1. Noordbroek
2. Midwolda
3. Reiderwolderpolder
4. Beerta
5. Tussenklappen
6. Zuidwending
7. Pekela West
8. Pekela Oost
9. Vriescheloo
10. Ter Apel

2017
11. Nieuwolda
12. Bellingwolde

2018
13. Bourtange
Uitbreiding Ter Apel en 
Bellingwolde

2019
14. Over de dijk
Uitbreiding Beerta en 
Bellingwolde + versterking van 
alle clusters 



Beheerpakketten

20 % wintermaatregelen
14. Stoppelland
15. Wintervoedselakker

80% Zomermaatregelen
19. Kruidenrijke akkerrand
19. Vogelakker

40.Vogelgraan



14. Stoppelland

Beheereisen 
• minimaal 90% tot maximaal 100% van de 
   beheereenheid bestaat van 1 november tot 15 maart uit graanstoppel.

 Aanvullende beheervoorschriften
• Gedurende de aanwezigheid van de stoppels of gewasresten wordt een 

rustperiode aangehouden.
• Er wordt een rustperiode in acht genomen van 1 november tot 15 maart 

het volgende jaar.
• In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bemesting en 

bewerkingen plaats.
• Pleksgewijze mechanische of chemische onkruidbestrijding is enkel 

toegestaan bij haarden van akkerdistel, ridderzuring, haagwinde, 
heermoes, kleefkruid, kweek, melganzevoet of japanse duizendknoop.  
• Volveldse chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het 

Protocol ‘Gebruik herbiciden in pakketten    
    open akkerland’, welke is gepubliceerd 
    op de website van SCAN. 
• De beheereenheid wordt niet beweid.

 
 
 



15. Wintervoedsel
Afbakening  
- De beheereenheid bestaat uit bouwland. 
- De beheereenheid heeft een maximale 
  oppervlakte van 2 ha.  
- Roulatie is mogelijk binnen het Collectief.   
- Cumulatie met alle beheerpakketten is uitgesloten. 
  
Beheereisen  
• Minimaal 90% bestaat van 15 mei tot 15 maart van het volgende 
kalenderjaar uit zomergranen.   
 
Aanvullende beheervoorschriften 
• Er wordt een rustperiode in acht genomen vanaf 15 mei tot en met 15 
maart van het volgende kalenderjaar.  
• In de rustperiode vinden in de beheereenheid geen bewerkingen plaats.  
• Bemesting van de beheereenheid is niet toegestaan tijdens de 
rustperiode.  
• De beheereenheid dient jaarlijks tussen 16 maart en 30 april te worden 
ingezaaid met een door ANOG samengesteld mengsel met een bepaalde 
zaaidichtheid.  
• Pleksgewijze mechanische of chemische onkruidbestrijding is enkel 
toegestaan bij haarden van akkerdistel, ridderzuring, haagwinde, 
heermoes, kleefkruid, kweek, melganzevoet of japanse duizendknoop.  
• Volveldse chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het 
Protocol ‘Gebruik herbiciden in pakketten open akkerland’, welke is 
gepubliceerd op de website van SCAN. 

 
 
 



19. Kruidenrijke akker
Afbakening
- De beheereenheid  is minimaal  9 meter  breed.        

Beheereisen 
- De beheereenheid bestaat van 15 mei tot 1 september uit een mengsel 
  van het Collectief.

Aanvullende beheervoorschriften    
- 20-70%  van  de  beheereenheid  dient  jaarlijks  ten  minste  twee  maal  te  

worden  gemaaid  tussen  1  maart  en  15  september.  Delen  die  opnieuw  zijn  
ingezaaid  hoeven  in  hetzelfde  voorjaar  niet  te  worden  gemaaid.  Jaarlijks 
stelt ANOG een protocol op waarin in het beheer van de randen omschreven 
staat.

- In het derde of vierde jaar dient de gehele beheereenheid tussen 1 september en 
15 mei in het daarop volgend kalenderjaar te worden geploegd en opnieuw 
ingezaaid met een in het natuurbeheerplan voorgeschreven zaaimengsel. Van 
het derde of vierde jaar kan worden afgeweken wanneer dit is opgenomen in een 
goedgekeurd collectief beheerplan.

- Bij vernieuwing van een meerjarige rand in het najaar wordt er tussen 15 
augustus en 15 oktober gezaaid.

- Het collectief (ANOG)   bepaalt  de samenstelling van het   zaaimengsels   en   
welke   zaaidichtheden   gebruikt   mogen  worden. 

- Pleksgewijze mechanische of chemische onkruidbestrijding is enkel toegestaan 
bij haarden van akkerdistel, ridderzuring, haagwinde, heermoes, kleefkruid, 
kweek, melganzevoet of japanse duizenknoop. 

- Volveldse chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het Protocol 
‘Gebruik herbiciden in pakketten open akkerland’, welke is gepubliceerd op de 
website van SCAN.

- Daar waar ploegen is toegestaan, mag ook een andere diepe grondbewerking 
worden toegepast. 

- De beheereenheid mag niet worden beweid of bemest.
- De beheereenheid mag niet als wendakker worden gebruikt.         

 
 
 



19. (Kruidenrijke akkerrand) 
/Vogelakker

Afbakening
- De beheereenheid  is minimaal  9 meter  breed.        

Beheereisen 
• De beheereenheid bestaat tussen 15 mei en 1 september uit een combinatie van 

luzerne en het door ANOG samengestelde kruidenrijke akkerrandmengsel.

Aanvullende beheervoorschriften    
• De kruidenrijke akkerrand en luzerne worden in stroken naast elkaar geteeld in 

de verhouding 1/3 staat tot 2/3 waarbij strook kruidenrijke akkerrand minimaal 9 
meter breed is
• 20-70%  van  totale oppervlakte stroken kruidenrijke akker dient jaarlijks  ten  

minste  twee  maal  te  worden  gemaaid  tussen  1  maart  en  15  september.  
• De beheereenheid mag alleen worden bemest op het gedeelte met 

eiwitgewassen, en wel binnen 2 dagen na een maaibeurt. Als er bemest wordt is 
alleen rundermest toegestaan. Andere vormen van dierlijke mest en kunstmest 
zijn niet toegestaan.
• In het derde of vierde jaar dient de gehele beheereenheid tussen 1 september en 

15 mei in het daarop volgend kalenderjaar te worden geploegd en opnieuw 
ingezaaid met luzerne en het natuurbraakmengsel. Van het derde of vierde jaar 
kan worden afgeweken wanneer dit is opgenomen in een goedgekeurd collectief 
beheerplan.
• Bij vernieuwing van een meerjarige rand in het najaar wordt er tussen 15 

augustus en 15 oktober gezaaid.
• Chemische onkruidbestrijding is enkel mogelijk conform het Protocol ‘Gebruik 

herbiciden in pakketten open akkerland’, welke is gepubliceerd op de website 
van SCAN en/of ANOG.

 
 
 



40. Vogelgraan

Beheereisen
- Pakket a:  Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 15 mei tot 
     15 maart van het volgende jaar uit gewas zomergraan of gewasrest graanstoppel. 
- Pakket b: Minimaal 90% van de oppervlakte bestaat van 1 november tot 15 maart uit 

gewasrest graanstoppel, en het volgende jaar: minimaal 90% van de oppervlakte 
bestaat van 15 mei tot 1 september uit zomergraan.

Aanvullende beheervoorschriften 
• Inzaaihoeveelheid van maximaal 190 zaden per m2; 
• Inzaai op regels met een afstand van minimaal 19 cm; 
• Voorafgaand aan de inzaai wordt geen kerende grondbewerking uitgevoerd;
• Gebruik van herbiciden volgens protocol gebruik herbiciden open akkerland; bewust 

gebruik van herbiciden is toegestaan in dit pakket, zodat er graan geoogst kan worden, 
en zodat het past binnen een gangbaar bouwplan.  

- Gebruik van MCPA is niet toegestaan.
• Pleksgewijze mechanische of chemische onkruidbestrijding is enkel toegestaan, na 

goedkeuring van de gebiedscoördinator en alleen bij haarden van akkerdistel, 
ridderzuring, haagwinde, heermoes, kleefkruid, kweek, melganzevoet of japanse 
duizenknoop. Mechanische onkruidbestrijding is niet toegestaan na inzaaien. 
• Gebruik van insecticiden is niet toegestaan.
• Gebruik van sleepslang bij het uitrijden van drijfmest is niet toegestaan.
• Beheereenheid mag niet worden beweid. 
• Grondbewerking na de oogst van graan: Oplichten van de grond (om waterbergend 

vermogen te vergroten) is toegestaan, dusdanig dat de stoppel in stand blijft. 
• Gedurende de aanwezigheid van de stoppels wordt een rustperiode aangehouden. 

Bewerking in de oppervlakte en bemesting zijn in de rustperiode niet toegestaan. 
 
 
 





Veronkruiding



Veronkruiding op akkers: 

Bij agrarisch natuur beheer hoort veronkruiding

Onkruiden zijn goed voor bepaalde dieren
Maar …….
Te veel is niet goed!!

 Onderzoek: beheermonitoring
  Relatie akkervogel doelsoorten en kwaliteit 
beheereenheid

 Animo bij deelnemers neemt af
 Deelnemers worden erop aangesproken en ze 

moeten extra spuiten in vervolg gewas.



Hoge onkruiddruk bij inzaaien



Hoge onkruiddruk na jarenlang beheer op 
dezelfde plek



Problemen in vervolggewas



Veronkruiding op akkers: 

-   Hoge onkruiddruk bij inzaaien
- Bij jarenlang beheer op dezelfde plek krijg je last van 

onkruiden zoals: distels, kweek en zuring
- Problemen in vervolg gewas, extra spuiten

Wat te doen als Glyfosaat en andere middelen 
verboden worden?



Spuitprotocol

         Spuitprotocol mag alleen worden ingezet wanneer 
beheer wordt verplaatst.



Veronkruiding op akkers,
Hoe ga je het tegen?

-Rouleren beheer
  -Zaaizaad mengsel 
  -Zaaimoment
  -Spuitprotocol
  -Verschralen
  
  -Maaibeheer

  In 2019 is ANOG begonnen met praktijkonderzoek. 



Praktijkonderzoek onkruid in agr. 
natuurbeheer

Najaar inzaai zonder spuitprotocol (nieuwe locatie)

  Najaar inzaai met spuitprotocol (nieuwe locatie)
  Najaar inzaai zonder spuitprotocol (oude locatie)
  Najaar inzaai met spuitprotocol (oude locatie)
  
  Voorjaar inzaai zonder spuitprotocol (nieuwe locatie)
  Voorjaar inzaai met spuitprotocol (nieuwe locatie)
  Voorjaar inzaai zonder spuitprotocol (oude locatie)
  Voorjaar inzaai met spuitprotocol (oude locatie)

  Voorjaar inzaai met gras-klaver mengsel (oude locatie)
  Voorjaar inzaai met gras-klaver mengsel + verschraling

  Beheer niet opnieuw inzaaien 



Praktijkonderzoek onkruid in agr. 
natuurbeheer

Onderzoek:
De beheereenheden worden 2x in het jaar 

beoordeeld:
  Omschrijving beheereenheid, vegetatiehoogte, 
structuur      en dichtheid + foto’s
  Vegetatiekartering 

Akkervogelmonitoring



Praktijkonderzoek onkruid in agr. 
natuurbeheer

Onderzoek maaien:
 Maaimoment en machine is belangrijk:
  -(na inzaai), op verschillende hoogtes maaien          
       (5, 20 en 50 cm)
Verschillende maaimethodes:
Cyclomaaier
Klepelmaaier
Weilandbloter
Combicut

Schudder: distelgroei remmen 



Praktijkonderzoek onkruid in agr. 
natuurbeheer

Onderzoek onkruiddruk in vervolggewas
Inzichtelijk maken wat de deelnemer extra moet 

spuiten in    vervolggewas:
Rapport opstellen van 2 percelen waar beheer op 

heeft gelegen. 



Ervaringen van andere collectieven?

Zijn er al andere ervaringen met onkruid?



Veronkruiding op akkers: hoe ga je het 
tegen?

Bedankt voor uw aandacht 
Vragen?
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