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INFOFICHE BEHEEROVEREENKOMSTEN FAUNARAND 
Beheerovereenkomsten voor soortenbescherming 

WAT? 

Een faunarand is een strook die bestaat uit grassen en voornamelijk kruiden. Op de strook voert u een 
gefaseerd maaibeheer uit. Dat zorgt voor een gevarieerde vegetatie. Afhankelijk van de doelstellingen in het 
gebied waar de faunarand ligt, kunt u er bijkomend een bloemenrand, een kort gemaaide rand of een 
braakrand langs leggen.  

WAAROM? 

• Een faunarand biedt nestgelegenheid en schuilmogelijkheid voor akkervogels zoals veldleeuwerik 
patrijs, en andere dieren.  

• Een faunarand trekt insecten aan die als zomervoedsel dienen voor akkervogels en hun jongen.  

• De extra optionele stroken in een faunarand plus bieden extra geschikt leefgebied voor akkervogels. 

HOE? 

Aanleggen 

• Behoud een bestaande strook of zaai in het eerste jaar in met een mengsel van kruiden en grassen. 
Doe dat zodra de weersomstandigheden het toelaten en uiterlijk voor 1 mei van het eerste jaar. 

• Bij slechte opkomst mag u de strook in het eerste jaar opnieuw inzaaien voor 15 september. 

• De breedte van de strook wordt bepaald in overleg met de bedrijfsplanner. De rand moet wel over de 
hele lengte minstens 3 meter breed zijn.  

Onderhouden  

• Maai de faunarand twee keer per jaar:  
o de ene helft van de faunarand in de periode vanaf 15 maart tot en met 30 april,  
o de andere helft van de strook in de periode vanaf 15 augustus tot en met 31 oktober. Maai het 

jaar erop bij de eerste maaibeurt hetzelfde deel als bij de tweede maaibeurt van het jaar 
ervoor. Maai bij de tweede maaibeurt de andere helft. 

• Voer het maaisel binnen de 15 dagen na elke maaibeurt af. 
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Extra stroken in faunarand plus 

De faunastrook kan optioneel uitgebreid worden met extra stroken. Uw bedrijfsplanner zal met u bespreken of 
ook bijkomende stroken nuttig zijn. De breedte van elk van die stroken wordt bepaald in overleg met de 
bedrijfsplanner.  
 

• Bloemenrand – tussen 3 en 6 meter breed 
o Zaai in de nazomer (tussen half augustus en half oktober) voor de start van de 

beheerovereenkomst of uiterlijk voor 1 mei in het eerste jaar. 
o Zaai na het eerste jaar jaarlijks of om de twee jaar voor 1 mei een bloemenmengsel in.  

 

• Korte rand – tussen 3 en 6 meter breed 
o Zaai in het eerste jaar zodra de weersomstandigheden het toelaten en uiterlijk voor 1 mei een 

graskruidenmengsel in; 
o Maai de strook minstens 2 keer per jaar 

▪  een eerste keer tussen 15 maart tot 30 april en een tweede keer tussen 15 augustus 
en 31 oktober.   

▪ tussen die twee periodes in mag de korte rand gemaaid worden.  
▪ Voer het maaisel binnen de 15 dagen na elke maaibeurt af. 

 

• Braakrand – tussen 1 en 6 meter breed 
Houd een niet-ingezaaide rand het hele jaar door open door een oppervlakkige bodembewerking.  

 

HOU ALTIJD REKENING MET VOLGENDE BEPALINGEN 
• Zaai altijd een mengsel in dat voldoet aan de voorwaarden vermeld in de bijlage van de overeenkomst.  

• Houd de factuur of het aankoopbewijs en het zaaizaadetiket tot drie jaar na afloop van de 
beheerovereenkomst bij. 

• Gebruik geen bestrijdingsmiddelen. Pleksgewijze mechanische bestrijding van een aantal soorten zoals 
akkerdistel mag wel.  

• Breng geen meststoffen of bodemverbeteringsmiddelen op de faunarand of op de extra stroken. 

• Voer behalve het beheer geen andere activiteiten uit. 

TIPS 

• Een vals zaaibed aanleggen, helpt onkruiden onderdrukken. Een twee- tot drietal weken na het 
zaaiklaar leggen van het perceel kan u, in het geval onkruiden kiemen, het perceel oppervlakkig 
bewerken. Witte klaver onderzaaien kan ook een oplossing bieden. 

VERGOEDING 

Voor een beheerovereenkomst faunarand ontvangt u jaarlijks een vergoeding van 2.444 euro per hectare. 
Voor een beheerovereenkomst faunarand plus ontvangt u jaarlijks een vergoeding van 2.644 euro per hectare. 
 
 
 


