
AANLEG

1. Inzaaien kan vanaf half april, als het niet meer vriest. 
Meng de verschillende mengsels best niet met elkaar. Je 
kan ze wel inzaaien in aparte stroken.

2. Zaai de mengsels in op geploegde of gefreesde grond.

3. Werk met een vals zaaibed, zeker op percelen met 
een grote onkruiddruk. Leg het perceel minstens twee 
weken op voorhand zaaiklaar.

4. Zaai in na een oppervlakkige bodembewerking (3 à 4 
centimeter) die het aanwezige of kiemende onkruid 
bestrijdt zonder nieuwe onkruidzaden naar boven te 
halen. Het zaaien zelf gebeurt zo oppervlakkig mogelijk. 

5. Bij inzaai in droge omstandigheden of op lichte gronden 
wordt na het zaaien best gerold om uitdroging van de 
oppervlakkig ingezaaide zaden te voorkomen.

6. Check altijd de weersvoorspellingen als je gaat 
zaaien. Zaai niet als er een langere droogteperiode 
aangekondigd wordt. De zaden drogen uit en vogels 
eten de zaden gewoon op. Het ideale moment om te 
zaaien is vlak voor er regen voorspeld wordt.

7. Meng het zaad met wat droog wit zand als je met de 
hand inzaait. Hierdoor wordt de zaaihoeveelheid groter 
en het zaad gelijkmatiger verdeeld over je perceel.
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Tip uit de praktijk: Laat een deel van de mengsels het jaar 
erop staan om heel vroeg bloeiende planten te krijgen en 
de bloei en dekking van het mengsel te verlengen. Je krijgt 
hierdoor ook extra structuurvariatie in je fauna-akker.

ONDERHOUD
Landbouwmengsel 
In principe geen, maar stroken maaien kan voor een herbloei 
zorgen en geeft ook extra variatie in de structuur.

Akkervogelmengsel 
Geen onderhoud

Tübingermengsel 
Geen onderhoud 

DE
VOORKEMPEN
REGIONAAL 
LANDSCHAP

AAN DE SLAG

Nog meer advies vind je 
in de handleiding ‘Fauna-
akkers: een praktische 
handleiding’. Je kan 
hem gratis downloaden 
via www.rldv.be/
publicaties. 

1. Erkende wildbeheereenheden kunnen via het Agentschap 
voor Natuur en Bos subsidies krijgen voor het inzaaien van 
landbouwgronden of akkerranden met kruidenmengsels. 
Het aanvraagformulier en de criteria voor projectsubsidies 
vind je op www.natuurenbos.be (ga naar Beleid & Wetge- 
ving > Subsidies > projectsubsidie wildbeheereenheden). 

2. Landbouwers kunnen via de VLM subsidies ontvangen via 
een beheerovereenkomst. Dit kunnen o.a. 
beheerovereenkomsten zijn voor de aanleg en het 
onderhoud van gras(kruiden)stroken, bloemenstroken of -
akkers, maar ook graslandbeheer of faunavoedselgewas. 
Voor meer info kan je terecht op www.vlm.be (ga naar 
beheerovereenkomsten) bij deze bedrijfsplanners: 
VOOR RLRL 
katrien.proost@vlm.be of 014 25 84 09
VOOR RLDV
katrien.proost@vlm.be of 014 25 84 09 
VOOR RLSD 
ward.degroote@vlm.be of 0475 85 52 54 
VOOR RLKGN 
katrien.proost@vlm.be of 014 25 84 09

SUBSIDIEMOGELIJKHEDEN

http://www.rldevoorkempen.be/fauna-akkers-een-praktische-handleiding
https://www.rldevoorkempen.be/fauna-akkers-een-praktische-handleiding
https://www.natuurenbos.be/beleid-wetgeving/natuurgebruik/jacht/jachtadministratie/subsidies
mailto:katrien.proost%40vlm.be?subject=
mailto:stijn.leestmans%40vlm.be?subject=
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mailto:ward.degroote@vlm.be
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WAAROM 
EEN FAUNA-AKKER 
AANLEGGEN?

Kleine en grote dieren zijn altijd op 
zoek naar voedsel en schuilplaatsen, 
maar die zijn steeds moeilijker te vinden. 
Zo is het aanbod aan stuifmeel en nectar te klein 
en niet gevarieerd. In de winter vinden akkervogels 
en wildsoorten weinig voedsel en in de zomer is 
het insecten aanbod voor de akkervogels beperkt. 
Door een fauna-akker aan te leggen, geef je al 
deze dieren een grotere kans om te overleven.

WELKE DIEREN 
GEBRUIKEN DEZE 
BLOEMENAKKERS?

De bloemen en kruiden trekken vlinders, bijen en 
hommels aan, die zich tegoed doen aan de nectar. 
Tal van vogelsoorten profiteren van de zaden en 
de insecten. Grondbroeders, zoals de patrijs, 
kunnen er hun jongen in groot brengen. Ze krijgen 
een groot insectenbuffet voorgeschoteld en 
kunnen er schuilen bij koud en nat voorjaarsweer.

Maar ook roofvogels zie je boven deze akkers en 
weilanden vliegen, op zoek naar muizen. Andere 
kleine zoogdieren zoals hazen en konijnen schuilen 
in de akkers en doen zich te goed aan de knollen 
en bladeren. Zelfs reeën kom je er tegen. 

Door de akkers in te zaaien met 
een lage zaaidichtheid, krijgen 

ook natuurlijke akkerkruiden de 
kans om te kiemen. Zo dragen 

ze bij aan de plantendiversiteit 
in de akkers.

ZAADMENGSELS 
VOOR 
BLOEMRIJKE 
AKKERS 

Jagers en wildbeheereenheden, 
natuurverenigingen, imkersbonden, 
scholen, gemeentebesturen, 
landbouwers, … Bezit of bewerk jij 
akkers?

Dan kan je via jouw Regionaal Landschap 
zaadgoed bestellen voor bloemrijke akkers. 
Dat is mooi voor het oog en goed voor onze 
inheemse fauna en flora. Door deze samen-
aankoop kunnen we een prima prijs/kwaliteit 
voorleggen. Het bestelde zaadgoed haal je op 
bij jouw Regionaal Landschap.

Landbouwmengsel  
Zaaidichtheid: 10 à 15 kg/ha

Dit éénjarig mengsel met zoveel mogelijk 
streekeigen en oude landbouwgewassen bevat 13 
soorten. Hierdoor bloeit het mengsel van de 
zomer tot laat in de herfst en krijg je een rijk 
insectenleven. De zaaddragende planten zorgen 
voor een groot voedselaanbod en dekking voor 
akkervogels en wild.

Akkervogelmengsel  
Zaaidichtheid: 50 kg/ha

Dit granenmengsel is éénjarig met haver, 
zomerrogge, gerst en huttentut. Vlas fleurt de akker 

helemaal op en zorgt voor een extraatje voor 
akkervogels in de winter. De zaden zijn onder andere 

geliefd bij fazant en patrijs. 

Tübingermengsel  
Zaaidichtheid: 10 kg/ha

Het tübingermengsel bestaat uit éénjarige 
planten die veel nectar en stuifmeel produceren 
die bijen en vlinders aantrekken.

SOORTEN ZAADMENGSELS
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