
WAAROM
Keverbanken bieden de patrijs en andere 
akkervogels in de lente en zomer voedsel, 
schuilplaatsen en nestgelegenheid. In de 
herfst en winter vinden ze er dekking. 

Keverbanken zijn ook nuttig voor natuur-
lijke plaagbestrijding. In de lente trekken 
loopkevers en spinnen vanuit de keverbank 
het naastgelegen gewas in en vreten daar 
grote aantallen bladluizen, slakken en 
andere plagen.

2. Keverbank

Een keverbank is een verhoogde strook akkerland  
begroeid met ruige grassen en kruiden. Deze strook
ligt een halvemeter hoger dan de omliggende grond  
en is drie meter breed. Door de verhoogde ligging is
een keverbankwarmer en droger dan het omringende
akkerland, waardoor insecten zoals loopkevers zich
er thuis voelen. Insecten kunnen er ook prima over-
winteren. Voor akkervogels zoals de patrijs biedt een
keverbankwarmte, dekking, insectenals voedsel voor
kuikens en een veilige plek om te nestelen.

KEVERBANK ZAADMENGSEL 
Zaaidichtheid 12,5 kilo per hectare

Nederlandse naam Latijnse naam Aandeel
Timothee Phleum pratense ssp. pratense 36,0%

Roodzwenkgras Festuca rubra 20,0%

Kropaar Dactylis glomerata 12,0%

Beemdlangbloem Festuca pratensis 12,0%

Ruwbeemdgras Poa trivialis 1,4%

Rolkaver Lotus corniculatus 1,4%

Schapenzuring Rumex acetosella 1,4%

Duizendblad Achillea millefolium 1,4%

Gewone brunel Prunella vulgaris 1,4%

Knoopkruid Centaurea jacea 1,4%

Koninginnekruid Eupatorium cannabinum 1,4%

Luzerne Medicago sativa 1,4%

Pastinaak Pastinaca sativa 1,4%

Rode klaver Trifolium pratense 1,4%

Vertakte leeuwentand Scorzoneroides autumnalis 1,4%

Witte klaver Trifolium repens 1,4%

Ruwe smele Deschampsia cespitosa 1,4%

Bladrammenas Raphanus sativus ssp. oleiferus 1,4%

100,0%

N



AANLEG
1. Een keverbank kan tijdens de late zomermaanden, herfst 

en winter worden aangelegd. Een goed moment is na 
de oogst als de grond droog is. Een keverbank blijft lange 
tijd op dezelfde plek liggen.

2. Het doel is om een rug van ongeveer 70 centimeter 
hoog en drie meter breed te creëren. Een gangbare 
manier is om met een zesschaar wentelploeg drie 
werkgangen van beide zijden naar het midden op te 
ploegen. Daarna moet de keverbank enkele weken 
rusten om in te klinken tot ongeveer 50 centimeter.

3. Vervolgens wordt de keverbank ingezaaid met een 
meerjarig zaadmengsel van grassen en kruiden.  
Enkele malen vooraf een vals zaaibed bereiden,  
voorkomt problemen met onkruid later.

4. Een smalle keverbank maakt vogels kwetsbaar voor 
predatie. Om dit risico te verminderen, moet een 
keverbank gecombineerd worden met een aansluitend 
bloemenblok. Daarnaast moet een keverbank midden  
in een gewas liggen, met minstens 15 meter afstand 
tot de randen van het perceel. 

5. Om vogels die zijn natgeregend weer snel te laten op-
warmen, wordt er aan één zijde van de keverbank een 
strook van één tot drie meter onbegroeid gehouden.  

BEHEER 
Het is de bedoeling dat er op de keverbank een ruige, 
grasachtige begroeiing ontstaat. Bemesting, onkruidbe-
strijding en andere gewasbescherming zijn ongewenst.

In het eerste jaar na inzaaien moet de keverbank één of 
twee maal worden gemaaid (op 10 centimeter hoogte) om 
niet-ingezaaide onkruiden te onderdrukken. Indien nodig 
kunnen probleemonkruiden pleksgewijs bestreden worden.

Daarna is het ingezaaide mengsel meestal goed ontwikkeld 
en moet de keverbank juist niet meer gemaaid worden. 

De onbegroeide strook naast de keverbank dient jaar-
lijks één of twee maal met een frees of eg weer kaal 
gemaakt worden.

Zo mogelijk kunnen er op de keverbank hier of daar een 
paar struikjes worden aangeplant. Bijvoorbeeld meidoorn, 
hondsroos of liguster. Dat geeft vogels dekking en de kans 
om beschut te broeden. 

MEER WETEN?

Kijk voor gratis downloads en meer informatie over  
PARTRIDGE op www.vogelbescherming.nl/PARTRIDGE.

PARTRIDGE
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