
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informatie over het beheerpakket ‘Meerjarige vogelakker t.b.v. patrijs’. 
 
De algemene uitgangspunten voor de ‘Meerjarige vogelakker t.b.v. patrijs’: 

• Locatiekeuze in overleg met veldmedewerker i.v.m. geschiktheid voor de patrijs (bijvoorbeeld niet langs hoge 
opgaande beplanting), 

• Een perceel (of blok) van ca 1 ha, 

• of een strook met een minimale breedte van 18 meter inzaaien, 

• Het beheer wordt voor minimaal 3 jaar op het betreffende perceel uitgevoerd, omdat dit specifiek op de patrijs 
gericht beheer een meerjarig cyclus volgt. 
 

Het toe te passen zaadmengsel voor het aanleggen van een ‘Meerjarige vogelakker t.b.v. patrijs’ wordt gezamenlijk 
besteld via Natuurrijk Limburg. 
 

• Zaaidichtheid: 7-10 kg per hectare, afhankelijk van grondsoort. 

• Kosten zaaigoed ca. 50,- per ha. 
 
Het inzaaien van blokken groter dan 1 ha heeft geen meerwaarde voor de patrijs. Een verspreide ligging (mozaïek) van 
meerdere blokken of stroken met een oppervlakte van ca. 1 ha vormt een meer geschikt leefgebied dan grote blokken 
van meer dan 1 ha. 
 
De werkwijze voor de inrichting van de ‘Meerjarige vogelakker t.b.v. patrijs’gaat als volgt: 

1. Jaar 1 > beheereenheid volledig inzaaien in het voorjaar (april-mei), 
2. Jaar 2 > de helft van de beheereenheid in het voorjaar klepelen, licht omwerken, aanleggen vals zaaibed en 

inzaaien (15 maart – mei). De andere helft wordt gehandhaafd, 
3. Jaar 3 > stap 2 herhalen op de gehandhaafde helft. 

 
Beheervergoeding: 

• Samengesteld uit: inkomstenderving + beheervergoeding, 

• € 2012,- per hectare/ jaar voor de deelnemer, 

• Uitbetaling achteraf: begin volgend beheerjaar. 
 
Aandachtspunten bedrijfsvoering: 

1. Registratie gewasperceel bij RVO: code 1926, agrarisch natuurmengsel, 
2. Gebruiksnorm: niet-vlinderbloemige groenbemesters, 
3. Betalingsrechten: gewas komt in aanmerking voor betalingsrechten, 
4. Gewasdiversificatie: gewas telt mee voor de gewasdiversificatie op bouwland, 
5. Vergroening: het perceel (oppervlakte) kan niet worden ingezet om te voldoen aan de 5% ecologisch 

aandachtsgebied, 
6. Bemesting: ruwe rundveemest of schapenmest is toegestaan, gebruik van drijfmest of kunstmest is niet 

toegestaan tijdens de beheerperiode. 
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