
Goed akkervogelbeheer vraagt om kennis, vakmanschap en enthousiasme. De kennis zit ver-
spreid in hoofden van mensen, boeken, wetenschappelijke artikelen, rapporten en websites. 
Om deze kennis te ontsluiten hebben we in deze factsheets de belangrijkste informatie over 
enkele kenmerkende akkervogels en effectief akkervogelbeheer samengevat. Als boer, ter-
reinbeheerder, collectief of vrijwilliger kunt u zo uw betrokkenheid bij akkervogels omzetten 
in beheer dat nog beter werkt!

Er zijn drie factsheets over akkervogels: 
• patrijs
• veldleeuwerik
• geelgors

Elke factsheet beschrijft welke eisen een soort aan zijn omgeving stelt en hoe die in de ver-
schillende jaargetijden gebruikt maakt van zijn leefomgeving. U leest welke maatregelen u 
kunt nemen om de kwaliteit van hun leefomgeving te verbeteren.

Er zijn vier factsheets over maatregelen voor akkervogels: 
• meerjarige akkerrand
• vogelakker
• wintervoedselveldje
• overwinterende graanstoppel

In deze factsheets leest u waarom een maatregel goed is voor akkervogels en hoe u die kunt 
uitvoeren. De informatie is beknopt gehouden, maar in alle factsheets wordt doorverwezen 
naar uitgebreidere informatiebronnen. Deze informatie kunt u raadplegen via 
vogelbescherming.nl/akkervogelfactsheets.

De drie basisbehoeften van akkervogels
U zult ontdekken dat akkervogels drie basisbehoeften hebben: (1) veilige broedgelegenheid 
en dekking, (2) toegang tot zomervoedsel in de nabijheid van het nest en (3) wintervoedsel. 
Met een betere inrichting en een beter beheer van het Nederlandse platteland kunnen we in 
principe in deze basisbehoeften voorzien. Aan de hand van deze factsheets geven we daar 
aanknopingspunten voor. 

E: info@vogelbescherming.nl  
T: 030 693 77 00
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De factsheets zijn mede tot stand gekomen dankzij een fi nanciële bijdrage van het Minis-
terie van Economische Zaken. Jankees Schwiebbe en Freek Verdonckt stelden kosteloos 
fraai beeldmateriaal ter beschikking, waarvoor veel dank. 
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