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ZAADMENGSELS VOOR BEHEEROVEREENKOMSTEN 

VOOR DE BEHEEROVEREENKOMSTEN FAUNARAND (PLUS), FAUNA-AKKER 

(PLUS), FAUNA-AKKER LUZERNE EN KRUIDENRIJKE AKKERRAND  

Meerjarig graskruidenmengsel 

• Zaai in de nazomer (tussen half augustus en half oktober) voor de start van uw beheerovereenkomst, of 
uiterlijk voor 1 mei van het eerste jaar 11 kg/ha in van onderstaand mengsel. 

• U kunt de grassen rood zwenkgras en veldbeemdgras vervangen door gewoon struisgras (4 kg/ha) en 
reukgras (2 kg/ha).  

• * Hebt u een beheerovereenkomst faunarand (plus), de fauna-akker (plus), de fauna-akker luzerne 
en de kruidenrijke akkerrand gefaseerd maaien? Voeg dan bijkomend 10 kg/ha 
gerst/haver/rogge/tarwe of een mengsel ervan toe. Gebruik daar onbehandeld zaaizaad voor.  

• Voeg geen bijkomende granen toe aan de kruidenrijke akkerrand 15 juni en kruidenrijke akkerand 15 
juli volledig maaien. 

• U mag grote klaproos en korenbloem weglaten voor de kruidenrijke akkerrand 15 juni. 
 

Nederlandse benaming Wetenschappelijke benaming 11 kg/ha 

rood zwenkgras Festuca rubra subsp. commutata 4 kg/ha 

veldbeemdgras Poa pratensis subsp. pratensis 2 kg/ha 

witte klaver (weide- of cultuurklaver) Trifolium repens 0,5 kg/ha 

luzerne Medicago sativa 0,5 kg/ha 

rode klaver (diploïde vorm) Trifolium pratense 1 kg/ha 

gewone rolklaver Lotus corniculatus  1 kg/ha 

voederwikke Vicia sativa 0,5 kg/ha 

hopklaver Medicago lupulina 0,5 kg/ha 

grote klaproos Papaver rhoeas 0,25 kg/ha 

korenbloem Centaurea cyanus 0,25 kg/ha 

gewone margriet Leucanthemum vulgare 0,125 kg/ha 

wilde peen Daucus carota 0,125 kg/ha 

smalle weegbree Plantago lanceolata 0,25 kg/ha 

   

* gerst/haver/rogge/tarwe  + 10 kg/ha 

 

• Hebt u bijkomende stroken? 
o Zaai voor een optie bloemenstrook een bloemenmengsel zoals vermeld onder 3 of 5 bij de 

beheerovereenkomst bloemenakker. 
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o Zaai voor een optie korte strook bovenstaand mengsel in of 10 kg/ha witte klaver (weide- of 
cultuurklaver) in. 

• Voor alle soorten waarvan de naam in het groen staat in de tabel, moet de zaaizaadleverancier de 
herkomst van het zaaizaad kunnen aantonen. Het moet daarbij gaan om zaadvaste en soortechte zaden 
uit een herkomstgebied (zowel voor oorsprong als productie) binnen de EU. 
 

VOOR DE BEHEEROVEREENKOMST AKKERRAND 

• Zaai in de nazomer voor de start van de beheerovereenkomst of uiterlijk voor 1 mei van het eerste jaar 
een gras(kruiden)mengsel naar keuze in. Je kan hierover advies vragen aan uw bedrijfsplanner. 
 

VOOR DE BEHEEROVEREENKOMST BLOEMENAKKER  

Voor de beheerovereenkomst bloemenakker zijn er verschillende mogelijkheden. Bekijk samen met uw 
bedrijfsplanner welk type bloemenakker het meest geschikt is. 
 

1. Meerjarig mengsel van vlinderbloemigen 

• Zaai in de nazomer (tussen half augustus en half oktober) voor de start van de beheerovereenkomst of 
uiterlijk voor 1 mei van het eerste jaar 18 kg/ha in van onderstaand mengsel. 

 

• Voor alle soorten waarvan de naam in het groen staat in de tabel, moet de zaaizaadleverancier de 
herkomst van het zaaizaad kunnen aantonen. Het moet daarbij gaan om zaadvaste en soortechte zaden 
uit een herkomstgebied (zowel voor oorsprong als productie) binnen de EU. 

 

  

Nederlandse benaming Wetenschappelijke benaming 18 kg/ha 

rode klaver (diploïde vorm) Trifolium pratense  6 kg/ha 

witte klaver (weide- of cultuurklaver) Trifolium repens 4 kg/ha 

gewone rolklaver Lotus corniculatus 1,5 kg/ha 

voederwikke Vicia sativa 3 kg/ha 

luzerne  Medicago sativa 3 kg/ha 

duizendblad Achillea millefolium 0,25 kg/ha 

wilde peen Daucus carota 0,25 kg/ha 
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2. Meerjarig mengsel functionele agrobiodiversiteit 

• Zaai in de nazomer (tussen half augustus en half oktober)  voor de start van de beheerovereenkomst of 
uiterlijk voor 1 mei van het eerste jaar 16 kg/ha in van onderstaand mengsel. 
 

Nederlandse benaming Wetenschappelijke benaming 16 kg/ha 

bonte wikke Vicia villosa 1 kg/ha 

voederwikke Vicia sativa 5 kg/ha 

rode klaver (diploïde vorm) Trifolium pratense 3 kg/ha 

gewone rolklaver Lotus corniculatus 1 kg/ha 

venkel Foeniculum vulgare 0,25 kg/ha 

dille Anethum graveolens 1 kg/ha 

pastinaak Pastinaca sativa  1,25 kg/ha 

gele ganzebloem Glebionis segetum 0,75 kg/ha 

goudsbloem Calendula officinalis 1 kg/ha 

bernagie Borago officinale 0,5 kg/ha 

grote kaardebol Dipsacus fullonum 0,125 kg/ha 

duizendblad Achille millefolium 0,125 kg/ha 

wilde peen Daucus carota 0,25 kg/ha 

gewone margriet Leucanthemum vulgare  0,25 kg/ha 

grote klaproos Papaver rhoeas 0,25 kg/ha 

korenbloem Centaurea cyanus 0,25 kg/ha 

 

• Voor alle soorten waarvan de naam in het groen staat, moet de zaaizaadleverancier de herkomst van 
het zaaizaad kunnen aantonen. Het moet daarbij gaan om zaadvaste en soortechte zaden uit een 
herkomstgebied (zowel voor oorsprong als productie) België, Nederland, Luxemburg, Noordwest 
Duitsland (Nedersaksen) en Noord-Frankrijk (Nord Pas-de-Calais, Picardië of Hoog Normandië). 

 

3. Tweejarig bloemenmengsel 

• Zaai voor 1 mei van het eerste jaar min. 7 kg/ha en max. 10 kg/ha (op lichtere gronden) in van 
onderstaand mengsel. 

• Zaai daarna jaarlijks voor 1 mei de helft van de oppervlakte opnieuw in met dit mengsel. Wissel jaarlijks 
het deel dat u opnieuw inzaait. 

Nederlandse benaming wetenschappelijke benaming 7 kg/ha 

rogge Secale multicaule 0,7 kg/ha 

triticale Triticale 1,9 kg/ha 

zomerhaver Avena sativa 1 kg/ha 

huttentut Camelina sativa 0,49 kg/ha 

zonnebloem Helianthus annuus 0,7 kg/ha 

boekweit Fagopyrum esculentum 0,28 kg/ha 

mergstamkool Brassica oleracea 0,28 kg/ha 

bladrammenas Raphanus sativus 0,21 kg/ha 
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• Voor alle soorten waarvan de naam in het groen staat, moet de zaaizaadleverancier de herkomst van 
het zaaizaad kunnen aantonen. Het moet daarbij gaan om zaadvaste en soortechte zaden uit een 
herkomstgebied (zowel voor oorsprong als productie) binnen de EU. 

 

4. Tweejarig bloemenmengsel zomertortel 

• Zaai in de nazomer (tussen half augustus en half oktober)  voor de start van de beheerovereenkomst of 
uiterlijk voor 1 mei van het eerste jaar 9 kg/ha in van onderstaand mengsel. 

• Zaai daarna jaarlijks in de nazomer de helft van de oppervlakte opnieuw in met dat mengsel. Wissel 
jaarlijks het deel dat u opnieuw inzaait. Het andere deel bewerkt u in het najaar oppervlakkig. 
 

 

• Voor alle soorten waarvan de naam in het groen staat, moet de zaaizaadleverancier de herkomst van 
het zaaizaad kunnen aantonen. Het moet daarbij gaan om zaadvaste en soortechte zaden uit een 
herkomstgebied (zowel voor oorsprong als productie) binnen de EU. 

venkel Foeniculum vulgare 0,21 kg/ha 

cichorei Cichorium intybus 0,1 kg/ha 

luzerne Medicago sativa 0,28 kg/ha 

voederwikke Vicia sativa 0,035 kg/ha 

gewone rolklaver Lotus corniculatus  0,035 kg/ha 

hopklaver Medicago lupulina 0,1 kg/ha 

rode klaver (diploïd) Trifolium pratense  0,035 kg/ha 

grote kaardebol Dipsacus fullonum 0,035 kg/ha 

duizendblad Achillea millefolium 0,035 kg/ha 

knoopkruid Centaurea jacea 0,14 kg/ha 

wilde peen Daucus carota 0,14 kg/ha 

gewone margriet Leucanthemum vulgare 0,07 kg/ha 

korenbloem Centaurea cyanus 0,112 kg/ha 

grote klaproos Papaver rhoeas 0,112 kg/ha 

Nederlandse benaming Wetenschappelijke benaming 9 kg/ha 

voederwikke Vicia sativa 2 kg/ha 

gewone rolklaver Lotus corniculatus 2 kg/ha 

huttentut Camelina sativa 0,5 kg/ha 

witte klaver Trifolium repens 0,425 kg/ha 

kleine klaver Trifolium dubium 0,250 kg/ha 

boekweit Fagopyrum esculentum 0,45 kg/ha 

winterpostelein Claytonia perfoliata 0,125 kg/ha 

hopklaver Medicago lupulina 2 kg/ha 

rode klaver Trifolium pratense subsp? 1 kg/ha 

gewone duivenkervel Fumaria officinalis 0,25 kg/ha 
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5. Eénjarig bloemenmengsel  

• 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 10 kg/ha in van onderstaand mengsel. 

• Zaai daarna jaarlijks in de nazomer (tussen half augustus en half oktober) opnieuw in met dit mengsel.  

• Zaai minstens de helft van de oppervlakte opnieuw in en wissel jaarlijks het deel dat u opnieuw inzaait 
indien u bij voldoende hergroei niet de volledige oppervlakte opnieuw inzaait. 

 

• Voor alle soorten waarvan de naam in het groen staat, moet de zaaizaadleverancier de herkomst van 
het zaaizaad kunnen aantonen. Het moet daarbij gaan om zaadvaste en soortechte zaden uit een 
herkomstgebied (zowel voor oorsprong als productie) binnen de EU. 

 

VOOR DE BEHEEROVEREENKOMST FAUNAVOEDSELGEWAS EN FAUNA-

AKKER (PLUS)  

Zaadleverend gewas  

• Zaai jaarlijks minstens 160 kg/ha bij voorkeur onbehandeld zaad in van tarwe, -gerst of -haver, rogge of 
een mengsel ervan.  

• U kunt er ook voor kiezen, dit wordt bij faunavoedselgwas wisselteelt sterk aanbevolen, om slechts 100 
kg/ha van deze granen in te zaaien in combinatie met: 

o ofwel 5kg/ha witte klaver  
o ofwel 8 kg/ha rode klaver 
o ofwel 25 kg/ha voederwikke 
o ofwel een combinatie van witte- en  rode klaver en voederwikke (in lagere hoeveelheden) 

• Zaai bij hoge onkruiddruk éénmalig in het eerste of het derde jaar van de beheerovereenkomst een 
mengsel met vlinderbloemigen in bvb. grasklaver. Vraag daarover advies aan uw bedrijfsplanner.  

Nederlandse benaming Wetenschappelijke benaming 10 kg/ha 

korenbloem Centaurea cyanus 1,5 kg/ha 

grote klaproos  Papaver rhoeas 1,5 kg/ha 

echte kamille Matricaria chamomilla 0,5 kg/ha 

dille Anethum graveolens 0,5 kg/ha 

Kruisbloemigen (minstens 2 waaronder zwarte mosterd 3 kg/ha 

koolzaad Brassica napus 

raapzaad Brassica rapa subsp. oleifera 

zwarte mosterd Brassica nigra 

Vlinderbloemigen (minstens 3) 3 kg/ha 

luzerne Medicago sativa 

voederwikke Vicia sativa 

bonte wikke Vicia villosa 

rode klaver (diploïd) Trifolium pratense 
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• In functie van specifieke doelsoorten kunnen nog andere componenten bvb. zonnebloemen, boekweit 
toegevoegd worden, uw bedrijfsplanner zal u daarover inlichten. 

 

VOOR DE BEHEEROVEREENKOMST FAUNA-AKKER LUZERNE EN 

LUZERNEHOOILAND 

Luzerne(mengsel) 

• Zaai in de nazomer (voor 15 september) 25 kg/ha luzerne met 5 kg/ha rode klaver in. 

• U kunt er ook voor kiezen om een mengsel van 30 kg/ha in te zaaien: 
o 15 tot 25 kg/ha luzerne met 5kg/ha rode klaver 
o met 0 tot 10 kg/ha (ten koste van het aandeel luzerne) rood zwenkgras en/of veldbeemdgras 

en rode klaver, voederwikke of bonte wikke 

• In functie van specifieke doelsoorten kan ook 10kg/ha winter/zomergerst, rogge of haver toegevoegd 
worden, uw bedrijfsplanner zal u daarover inlichten. 

 
 

VOOR DE BEHEEROVEREENKOMST BOTANISCH GRASLAND ONTWIKKELEN 

RAAIGRAS  

• Zaai Italiaans raaigras in in reguliere dichtheid. Zaai daarbij de twee- of driejarige variëteit in. Op zeer 
lichte voedselarme grond kan ook de éénjarige variëteit ingezaaid worden. Engels raaigras is niet 
toegelaten. 

• In functie van specifieke doelsoorten kunnen nog andere componenten toegelaten worden, uw 
bedrijfsplanner zal u daarover inlichten. 
 

FACTUUR 

• Hou de factuur of het aankoopbewijs en het zaaizaadetiket van het ingezaaide mengsel bij tot drie jaar 
na afloop van de beheerovereenkomst. Voor de inzaai van granen bij een faunarand (plus), de fauna-
akker (plus), de fauna-akker luzerne, faunavoedselgewas en de kruidenrijke akkerrand gefaseerd 
maaien moet u geen factuur of aankoopbewijs bijhouden en mag u eigen geoogste granen inzaaien. 

TIPS 

• Inzaaien gebeurt best in de nazomer (voorafgaand aan de start van de beheerovereenkomst) of uiterlijk 
rond half april. 

• Als u inzaait in het voorjaar en/of op percelen met een grotere onkruiddruk, werk dan bij voorkeur met 
een vals zaaibed. Daarbij maakt u de strook minstens twee weken voor de inzaai van het mengsel 
zaaiklaar. U zaait dan in nadat u de bodem oppervlakkig bewerkt hebt (3 à 4 centimeter). Die 
oppervlakkige bodembewerking bestrijdt het aanwezige of kiemende onkruid zonder nieuwe 
onkruidzaden naar boven te halen. 
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• Het zaaien zelf moet zo oppervlakkig mogelijk gebeuren. 

• Als u grotere oppervlaktes inzaait, roer het zaadmengsel dan af en toe om ontmenging van de zaden te 
voorkomen. 

• Als u inzaait in droge omstandigheden of op lichte gronden, wordt na het inzaaien best gerold om 
uitdroging van de oppervlakkig ingezaaide zaden te voorkomen. 


