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WAT? 
 
Een luzernehooiland is een perceel waarop de extensieve teelt van luzerne en een faunavriendelijke teelt van 
een graan- of ander zaadleverend gewas elkaar opvolgen. 
 

WAAROM? 
 

• Een luzernehooiland is geschikt als leefgebied voor akkervogels zoals veldleeuwerik en grauwe gors. Ze 
vinden er dekking en nestgelegenheid.  

• In een luzernehooiland komen veel insecten voor, die als voedsel dienen voor vogels. In de winter 
vinden veldmuizen voedsel en dekking in het luzernehooiland. Die muizen dienen als voedsel voor 
roofvogels en uilen. 

• De teelt van luzerne en graan heeft een positief effect op de bodemstructuur en de 
bodemvruchtbaarheid.  

 

HOE? 
 

Optie 1: luzerne gevolgd door graan 
 
Luzerne – jaar 1 tot 2 

• Zaai zodra de weersomstandigheden het toelaten en uiterlijk vóór 1 mei luzerne of een mengsel van 
luzerne, rode klaver en gerst in. 

• Maai het perceel elk jaar minstens één keer in de periode van 1 augustus tot en met 15 september.  

• Voer het maaisel binnen de 15 dagen na elke maaibeurt af. 
Van luzerne naar granen – jaar 3 

• Zaai in het najaar van het derde jaar een wintergraan of een ander zaadleverend gewas in. Bewerk de 
grond daarvoor oppervlakkig (optrekken en eggen). 

Granen – jaar 3 tot 5 

• Laat het graangewas tot minstens 15 oktober van het vijfde jaar staan. 
 

Optie 2: graan gevolgd door luzerne 
 
Granen – jaar 1 

• Zaai in het eerste jaar zodra de weersomstandigheden het toelaten en uiterlijk voor 1 mei  een 
zomergraan of een ander zaadleverend gewas in. 
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Van granen naar luzerne – jaar 2 

• Zaai in het tweede jaar voor 15 september luzerne of een mengsel van luzerne, rode klaver en gerst in. 
Luzerne – jaar 3 tot 5 

• Maai het perceel elk jaar minstens één keer in de periode van 1 augustus tot en met 15 september.  

• Voer het maaisel binnen de 15 dagen na elke maaibeurt af. 
 

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. 

• Behalve een kalibemesting voor de luzerne is bemesting niet toegestaan. Dat kan niet via effluent 
omdat daar nog altijd stikstof en fosfaat in aanwezig is. 

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

TIP 

• Op percelen waar lang geen luzerne gestaan heeft, is het aangeraden om de luzernezaden te enten 
met de stikstofbindende bacteriën Rhizobium Meliloti. Opgelet: de rhizobiumbacteriën op luzerne 
verschillen van die van klaver. Sommige zaden worden geleverd als geënt zaad. In andere gevallen kan 
de entstof worden meegeleverd met het zaaizaad. Vraag hiernaar bij uw zaadleverancier. 

 

VERGOEDING 
 
Voor een luzernehooiland ontvangt u jaarlijks een vergoeding van 2.094 euro per hectare. 


