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INFOFICHE BEHEEROVEREENKOMSTEN FAUNAVOEDSELGEWAS  
Beheerovereenkomsten voor soortenbescherming 
 

WAT? 

 
Een perceel faunavoedselgewas is een perceel of een deel van een perceel waarop u granen en andere 
zaadleverende gewassen inzaait, die u niet oogst. Het gewas blijft tot vroeg in het voorjaar staan.  
 

WAAROM? 
 

• In de winter liggen veel akkers er kaal bij en is er weinig voedselaanbod voor akkervogels zoals 
geelgors en veldleeuwerik. Op percelen met faunavoedselgewas vinden akkervogels wel granen en/of 
onkruiden om de winter te overbruggen. Zo stijgen hun overlevingskansen en kunnen ze fitter het 
nieuwe broedseizoen starten.  

• In de winter zoeken veldmuizen voedsel en dekking op percelen met faunavoedselgewas. Die muizen 
dienen in de wintermaanden ook als voedsel voor roofvogels en uilen.  

 

HOE? 
 

• Zaai een zomergraan (behalve maïs) of een ander zaadleverend mengsel of gewas in, aan gangbare 
zaaidichtheid.  

• Doe dat zodra het weer het toelaat in het voorjaar, en ten laatste voor 1 mei.  

• Laat het zaadleverend gewas minstens tot 15 maart van het volgende jaar staan. 

• In het eerste of het derde jaar mag u het perceel ook inzaaien met een mengsel van vlinderbloemigen.  
Doe dat zodra de weeromstandigheden het toelaten in het voorjaar en ten laatste voor 1 mei.  

• Als u een mengsel van vlinderbloemigen inzaait, mag u in die jaren het gewas oogsten vanaf 15 juni. 
Vanaf 15 maart – voorafgaand aan de inzaai van een zomergraan of ander zaadleverend mengsel – 
mag het gewas ondergewerkt worden. 

 

HOU ALTIJD REKENING MET VOLGENDE BEPALINGEN 
 

• Zaai altijd een mengsel of gewas in dat voldoet aan de voorwaarden vermeld in de bijlage van de 
overeenkomst. 

• Bemesting is toegestaan volgens de geldende wettelijke bemestingsnormen. 

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

• Als u jaar in jaar uit hetzelfde faunavoedselgewas inzaait, kunnen onkruiden of grassen overheersen. 
In dat geval mag u in het derde jaar van een nieuwe overeenkomst, of in het eerste jaar van een 
hernieuwde overeenkomst, een ander gewas inzaaien. In de bijlage van uw overeenkomst vindt u een 
lijst met gewassen die u kunt inzaaien. Doe dat zodra het weeromstandigheden het toelaten in het 
voorjaar en ten laatste voor 1 mei. Vanaf 15 juni mag u dat gewas maaien.  Vanaf 15 maart van het 
daaropvolgende jaar mag u het gewas onderwerken, in functie van de herinzaai van het zaadleverend 
mengsel of graangewas voor 1 mei. 

• Een vals zaaibed aanleggen helpt onkruiden onderdrukken. Twee tot drie weken na het zaaiklaar 
leggen van het perceel kan u het perceel oppervlakkig bewerken als er onkruiden. Witte klaver 
onderzaaien kan ook een oplossing bieden.  

• Zaai eventueel in op dubbele (25 cm) rij-afstand. 

• Afhankelijk van de voorkomende akkervogels in een gebied, zijn andere zaadleverende gewassen 
aangewezen. Uw bedrijfsplanner zal u daar advies over geven. 

• Gebruik onbehandeld zaaizaad. U voorkomt zo dat akkervogels daarmee in contact komen. Dat is ook 
beter voor o.a. regenwormen en ander bodemleven.  
 

VERGOEDING 
 
Voor een beheerovereenkomst faunavoedselgewas ontvangt u jaarlijks een vergoeding van 2.053 euro per 
hectare. 
 


