BEHEEROVEREENKOMST
AANLEG EN ONDERHOUD BLOEMENSTROOK
MET STARTDATUM 01.01.2019 OF LATER
U kan een beheerovereenkomst
sluiten voor de aanleg en het
onderhoud van bloemenstroken
op een geschikte locatie; bijvoorbeeld in de buurt van houtkanten, onverharde wegen, ...
Door de aanleg van een bloemenstrook verhoogt het voedselaanbod (pollen en nectar) voor
insecten zoals bijen en vlinders,
waardoor hun overlevingskansen toenemen. Een hogere overlevingskans voor die insecten
betekent ook een hoger voedselaanbod voor akkervogels zoals
bijvoorbeeld veldleeuwerik en
gele kwikstaart.

Oranjetipje (©VLM)

Voorwaarden voor het sluiten van een beheerovereenkomst
• U bent als actieve landbouwer geregistreerd bij het Departement
voor Landbouw en Visserij;
• U kunt enkel beheerovereenkomsten sluiten op percelen uitgebaat en
geregistreerd als landbouwgrond in het Vlaamse Gewest;
• U heeft het perceel tijdens de hele looptijd van de beheerovereenkomst
in gebruik.

Hommel op phacelia (©Inagro)

Hoe vraagt u een beheerovereenkomst aan?
Tübinger (©Inagro)
Tübinger (©VLM)

Als u geïnteresseerd bent in de beheerovereenkomsten bloemenstrook van
de Vlaamse Landmaatschappij, neemt u best contact op met de bedrijfsplanner verantwoordelijk voor uw regio. U vindt de gegevens van de
bedrijfsplanners op www.vlm.be.
Onze bedrijfsplanners bekijken samen met u of het beheerpakket mogelijk
is op uw bedrijf en helpen u bij het invullen van uw aanvraag.
Na het sluiten van de beheerovereenkomst begeleiden zij u bij de uitvoering ervan.
Beheerovereenkomsten starten op 1 januari en hebben een looptijd van
vijf jaar. U moet het aanvraagformulier indienen uiterlijk op 1 oktober van
het jaar voorafgaand aan de startdatum.
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Aanleg
• Leg de strook aan op een geschikte locatie. De bedrijfsplanner bepaalt
of de locatie geschikt is voor bestuivers zoals bijen en vlinders.
• Zaai voor 1 mei van het eerste werkjaar de strook in met een éénjarig
bloemenmengsel of een meerjarig mengsel van vlinderbloemigen. Meer
info over de samenstelling van de mengsels en de zaaidichtheden vindt
u in de tabel in deze fiche.
Een éénjarig mengsel moet elk jaar voor 1 mei opnieuw ingezaaid worden. Een meerjarig mengsel mag in het 2de jaar na de inzaai (3de contractjaar) opnieuw ingezaaid worden. U kan tijdens de looptijd van de
beheerovereenkomst omschakelen van een éénjarig mengsel naar een
meerjarig mengsel en omgekeerd.
• De breedte wordt bepaald in overleg met de bedrijfsplanner. De gemiddelde breedte bedraagt tussen 6 en 12 meter. De strook is over de
volledige lengte minstens 5 meter breed.
Onderhoud
• Voer behalve het (her)inzaaien, frezen voorafgaand aan de (her)inzaai,
maaien en het afvoeren van het maaisel, geen andere activiteiten uit
op de strook.
• Gebruik geen meststoffen of bodemverbeteringsmiddelen op de strook.
• Gebruik geen bestrijdingsmiddelen, uitgezonderd voor de pleksgewijze
bestrijding van akkerdistel.
• Maai elk jaar de volledige strook vlinderbloemigen tussen 15 september
en 15 oktober. Het maaisel moet afgevoerd worden. U mag vanaf het 2de
jaar de strook ook maaien tussen 1 januari en 15 mei voor maximaal de
helft van de breedte.
Klavermengsel (©VLM)
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VERGOEDING: 1.972 EUR/ha

Nederlandse benaming
bloemenmengsels en mengsels
van vlinderbloemigen

zaaihoeveelheid:
minimaal gewicht per
hectare

Tübinger (éénjarig)

10 kg/ha

Brandenburger (éénjarig)

10 kg/ha

éénjarig bloemenmengsel

10 kg/ha

korenbloem

percentage
van het ingezaaide
gewicht

15%

grote klaproos

15%

echte kamille

10%

zwarte mosterd aangevuld met koolzaad en of raapzaad

30%

vlinderbloemigen (minstens drie) keuze uit: luzerne,
bonte wikke, vogelwikke, esparcette en incarnaatklaver

30%

meerjarig mengsel van vlinderbloemigen

15 kg/ha

rode klaver

40%

luzerne

10%

incarnaatklaver

10%

esparcette

10%

bonte wikke

30%
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Tabel: samenstelling en zaaidichtheden bloemenmengsels

