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Informatieblad Akkerranden en Wintervoedselakker 
 
In het werkgebied van Collectief Utrecht Oost is het mogelijk een pakket af te sluiten voor kruidenrijke 
akkerranden of wintervoedselakkers. In dit document vindt u informatie over de verschillende 
beheervormen, het inzaaien en het beheer. De volledige beheervoorschriften vindt u op de website van 
Collectief Utrecht Oost. 
 

Akkerranden: eenjarig of meerjarig 

Voor het inzaaien van kruidenrijke akkerranden is er een eenjarige en een meerjarig mengsel. Bij de keuze 
daartussen wordt gekeken welk mengsel de grootste meerwaarde biedt voor het betreffende perceel. 
Daarbij kijken we naar de kenmerken van het perceel en naar de diersoorten die in de directe omgeving 
aanwezig zijn. 
 
Randen die vooral als doel hebben om voedsel en dekking te bieden voor vogels, bijen, vlinders en 
dergelijke, worden met een eenjarig mengsel ingezaaid. Op deze randen wordt ieder voorjaar een 
grondbewerking uitgevoerd waarna de rand opnieuw wordt ingezaaid. Daarna worden de randen niet meer 
bewerkt, ze blijven liggen tot het volgende voorjaar. 
 
Randen die langs watergangen liggen, hebben vaak als doel het verbeteren van de waterkwaliteit door 
minder uit- en afspoeling. Deze randen worden met een meerjarig mengsel ingezaaid. In de volgende jaren 
is er in het voorjaar geen grondbewerking en geen nieuwe inzaai. Wel worden de meerjarige randen 
eenmaal per jaar gemaaid waarna het maaisel wordt afgevoerd. Klepelen en bloten is daarbij niet 
toegestaan. 
 

Nieuwe akkermengsels 

In 2020 heeft Collectief Utrecht Oost samen met Collectief Veluwe de bestaande mengsels eens flink onder 
de loep genomen. Dit heeft geresulteerd in een tweetal nieuwe zaadmengsels. Deze nieuwe mengsels zijn 
beter afgestemd op de verschillende doelen die wij nastreven in het agrarisch natuurbeheer, namelijk: 
- voedsel en dekking/broedgelegenheid voor vogels, insecten en kleine zoogdieren; 
- verminderde uitspoeling van meststoffen en bestrijdingsmiddelen naar het grondwater; 
- bloeiende biodiversiteit ter ondersteuning van draagvlak voor agrarisch natuurbeheer en 

landschapsbeleving. 
 
In 2021 zijn de mengsels in het veld bekeken, zijn ervaringen gedeeld en is de samenstelling nog wat 
aangepast om zo een zo’n optimaal mengsel te kunnen gebruiken. 
 

Eenjarig akkerrandenmengsel 

Eenjarige randen zijn kruidenrijker dan meerjarige randen. Ze hebben vooral in kleinschalige landschappen 
een belangrijke functie als voedselbron en schuilgelegenheid voor diverse soorten vogels, zoogdieren, 
insecten, reptielen en amfibieën. Vlinders en (wilde) bijen profiteren van de nectar en bladeren van 
inheemse kruiden; de granen bieden voedsel voor vogels in de winter. De lange bloeiboog van de rand 
draagt bij aan landschapskwaliteit. Deze randen zijn ook zeer geschikt voor de patrijs.  
 
Eenjarige randen worden elk voorjaar voor 15 mei opnieuw ingezaaid en blijven vervolgens staan tot 1 
maart van het jaar erop. 
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Samenstelling eenjarig akkerrandenmengsel 

Boekweit Wintervoedsel Meisjesogen Kleurrijk 

Tarwe Wintervoedsel Bonte wikke Nectar 

Haver Wintervoedsel Cosmea Kleurrijk 

Rogge Wintervoedsel Echte kamille Nectar 

Vlas Wintervoedsel Gele ganzenbloem Kleurrijk, nectar 

Korenbloem (wild) Kleurrijk, nectar Goudsbloem Goede bloeier, natuurlijke 
insectenbestrijding 

Phacelia Kleurrijk, nectar Groot akkerscherm Nectar, tegen eikenproc. rups 

Dille Nectar Koolzaad Zeer veel nectar 

Zonnebloem (klein) Nectar, wintervoedsel Gipskruid Nectar 

Zonnebloem (groot) Kleurrijk, nectar Alexandrijnse klaver Veel nectar 

Gewone klaproos Kleurrijk, vroege bloeier Groot kaasjeskruid Kleurrijk, nectar 

Zaaidichtheid: 30 kg/ha 
Regulier: kilop rijs: € 7,47 | Prijs per ha:  € 224,00 
SKAL gecertificeerd: kiloprijs: € 9,76 | Prijs per ha: € 292,67 
 

Meerjarig akkerrandenmengsel 

Het meerjarige akkerrandenmengsel bevat meer grassen dan het eenjarige mengsel en bloeit minder 
uitbundig. Meerjarige akkerranden worden aangelegd langs watervoerende sloten om uitspoeling te 
verminderen. Daarnaast bieden ze overwinteringsplekken voor insecten en kleine zoogdieren. Meerjarige 
akkerranden worden ook als ‘kievitsstrook’ aangelegd. Deze kievitsstroken worden in het voorjaar gemaaid 
(begin maart) zodat in mei de jonge kieviten in halflang gras/kruiden terecht kunnen voor voedsel en 
dekking. Het zaadmengsel bestaat uit meerjarige planten die in de zomer nectar leveren voor bijen en 
andere insecten. De granen in het mengsel zorgen voor onkruidonderdrukking in het eerste jaar; enkele 
eenjarige soorten geven in het eerste jaar een goede bloeiboog.  
 
Meerjarige randen worden ingezaaid vóór 15 mei en gemaaid in de zomer/het vroege najaar of in het 
vroege voorjaar. Het maaisel wordt daarbij afgevoerd. De rand houdt 3 tot 4 jaar stand. 
 

Samenstelling meerjarig akkerrandenmengsel 

Boekweit Snelle bedekking Cichorei (wild) Nectar, waardplant 

Rode klaver Snelle bedekking, nectar Gele kamille Nectar 

Witte weideklaver Snelle bedekking, nectar Incanaatklaver Snelle bedekking, nectar 

Haver Snelle bedekking Vogelwikke Nectar, waardplant 

Tarwe Snelle bedekking 1e jaar Teunisbloem Kleurrijk, nectar, 1ste jaar 

Struisgras Snelle bedekking Timothee Snelle bedekking 

Gewone margriet Nectar, waardplant Gele ganzenbloem Kleurrijk , nectar 

Goudsbloem Goede bloeier, natuurlijke 
insectenbestrijding 

Vlas Wintervoedsel 

Peen Tegen eikenproc. rups Glad Walstro Nectar, waardplant 

Pastinaak Tegen eikenproc. rups Groot kaasjeskruid Kleurrijk, nectar 

Phacelia Kleurrijk, nectar, 1ste jaar Perzische klaver Snelle bedekking, nectar 

Echte kamille Nectar Alexandrijnse klaver Snelle bedekking, nectar 

Knoopkruid Nectar, waardplant Duizendblad Nectar, waardplant 

Grote kaardebol Nectar, wintervoedsel   

Zaaidichtheid: 17,5 kg/ha 

Regulier: kiloprijs: € 24,53 | Prijs per ha: € 429,19 

SKAL gecertificeerd: kiloprijs: € 33,43 | Prijs per ha: € 567,48 
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Wintervoedselakker 

Het mengsel voor de wintervoedselakker bestaat uit een mix van granen met boekweit. Het graan blijft in 
het najaar op het veld staan en dient zo als voedsel voor vogels in de winter. 
 
Wintervoedselakkers worden elk voorjaar voor 15 mei opnieuw ingezaaid en blijven vervolgens staan tot 1 
maart van het jaar erop. Het graan wordt dus niet geoogst. 
 

Samenstelling wintervoedsel akkermengsel 

Rogge 20% Emmer 5% 

Tarwe 20% Zonnebloem (groot) 4% 

Haver 20% Boekweit 5% 

Triticale 16%   

Spelt 5%   

Zaaidichtheid: 100 kg/ha 
Regulier: kiloprijs: € 1,47 | Prijs per ha: €147,15 
 

Samenstelling wintervoedsel akkermengsel bio 

Rogge 20% Emmer 5% 

Tarwe 20% Zonnebloem (groot) 4% 

Haver 25% Boekweit 5% 

Triticale 21%   

Zaaidichtheid: 100 kg/ha 
SKAL gecertificeerd: kiloprijs: € 1,71 | Prijs per ha: € 171,13 
 

Inzaaien akkerranden 

Het zaaizaad wordt door het collectief centraal ingekocht en aan de deelnemers ter beschikking gesteld. 
Rond eind april/begin mei wanneer de grond goed opgewarmd is, worden de akkerranden ingezaaid. We 
vragen deelnemers om begin april een ‘vals zaaibed’ voor te bereiden. De akkerrand of wintervoedselakker 
zal een aantal weken later gezaaid worden, het eerste onkruid is dan al opgekomen. Voor of tijdens het 
inzaaien wordt dit onkruid weer ondergewerkt, waardoor de onkruiddruk zal verminderen en uw akkerrand 
meer kans zal krijgen om tot bloei te komen.  
 
Het inzaaien wordt bij Collectief Utrecht Oost grotendeels centraal geregeld. Wij hebben afspraken met 
een drietal loonwerkers die in de Kromme Rijn en de Gelderse Vallei zaaien. Zit u in een ander gebied of 
wilt u zelf zaaien, bespreekt dit dan met uw veldcoördinator. De kosten van het zaaigoed en het inzaaien 
door de, door het collectief gecontracteerde loonwerker, verrekenen wij met de beheervergoeding die u na 
afloop van het beheerjaar krijgt uitbetaald. 
 

Biologische variant akkerranden mengsels 

De biologische mengsels bevatten SKAL gecertificeerde granen, grassen en kruiden. Deze mengsels kunnen 
niet bij de loonwerker geleverd worden en laten we dus altijd bij u op locatie leveren. U krijgt dan ook zelf 
de factuur. Ook wanneer u het inzaaien zelf regelt ontvangt u het zaaizaad en de factuur voor het zaaigoed 
rechtstreeks. U krijgt dan aan het eind van het beheerjaar de volledige beheervergoeding uitbetaald.  
 

  



Versie 2022-02    

 

In uw beheerovereenkomst 

Sinds 2019 staat er in de bijlage van uw contract een code die verwijst naar het mengsel en de loonwerker. 
Deze codes geven aan het soort rand en hoe het inzaaien is afgesproken. U kunt een of meer van de 
volgende codes aantreffen: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij oudere overeenkomsten staan deze codes vaak nog niet vermeld. Neem bij vragen contact op met uw 
veldcoördinator. 
 

Perceelsregistratie bij RVO 

De akkerranden en wintervoedselakkers moeten in uw dossier bij RVO als een apart bedrijfsperceel staan 
ingetekend. Gebruik voor de akkerranden de gewascode 3803 wanneer deze langs bouwland liggen. 
Gebruik voor de wintervoedselakkers 2652. Zie voor een overzicht met alle mogelijk te gebruiken 
gewascodes voor het agrarisch natuurbeheer, onze website: 
https://www.collectiefutrechtoost.nl/gewascodes 

 

Nog enkele tips en regels die gelden bij het beheer van de akkerranden 

- Kruidenrijke akkerranden mogen niet bemest en niet bespoten worden en maaisel uit de sloot mag niet 
in de rand blijven liggen. Het maaisel moet worden afgevoerd of over het aangrenzende bouwland 
worden verspreid. 

 
- Het zaadmengsel mag niet worden gemengd met andere soorten. 
 
- De randen mogen niet beweid worden. 
 
- De rand mag niet worden gebruikt als wendakker of rijpad en mag niet onnodig worden bereden. Het is 

alleen toegestaan de rand incidenteel te berijden voor slootonderhoud. 

 

Meer informatie 

Heeft u vragen over kruidenrijke akkerranden of wintervoedselakkers? Neemt u dan contact op met uw 
veldcoördinator. U kunt ook een e-mail sturen naar info@collectiefutrechtoost.nl.  

1jr Eenjarig akkerkruiden mengsel 

Mjr Meerjarig graskruiden mengsel 

Bio Biologisch (bij wintervoedselakker) 

zDln Deelnemer verzorgt zelf het inzaaien 

zNee Rand hoeft niet meer gezaaid (meerjarige rand die blijft liggen) 

BvD Loonwerker Bert van Dijk verzorgt het inzaaien 

WvM Loonwerker Wim van Maanen verzorgt het inzaaien 

dKrA Loonwerker De Kruijf Agriservice verzorgt het inzaaien 

https://www.collectiefutrechtoost.nl/gewascodes
mailto:info@collectiefutrechtoost.nl

