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L IGGING 
 Percelen hele looptijd in gebruik : bouwland, tijdelijk of blijvend grasland 

 In de buurt van kwetsbare landschapselement (KLE) vb. houtkant, onverharde weg 

 Heel Vlaanderen mits positief advies bedrijfsplanner 

ZAAITIJDSTIP  
 Voor 1 mei  

voorkeur 2de helft april wanneer bodem voldoende is opgewarmd 

ZAAIZAAD& 
HOEVEELHEID  

 Éénjarig bloemenmengsel vb. Tubinger (zwaardere gronden) , Brandenburger 
(lichtere gronden), Maya… –  10 kg/ha                          
OF 

 Meerjarig mengsel vlinderbloemigen (tot 3j) – 15 kg/ha 

 

HOE ZAAIEN? 
 Na grondbewerking vb. frezen, niet-kerend, ploegen 

 Ondiep zaaien < 1cm ,  

 Eventueel aanrollen na zaaien 

BREEDTE  
 Minimaal 5 meter 

 Gemiddeld tussen 6 en 12 meter 

BEHEER  
 Enkel klepelen en bewerkingen nodig bij (her)zaai toegelaten 

 Betreden of berijden niet toegelaten 

 Meerjarige mengsels :  
1e jaar maaien met afvoer maaisel tussen 15/9 en 15/10 
volgende jaren mag gemaaid worden met afvoer tussen 1/1 en 15/5 uitgez. 0,5 m  

BEMESTING  
 Geen bemesting toegelaten 

 Apart perceel op verzamelaanvraag dus 0-bemesting in mestbalans 

GEWASBE-
SCHERMING  

 Geen gewasbescherming toegelaten 

 Uitgezonderd pleksgewijs tegen distels 

(AGRO)-
BIODIVERSITEIT  

 Nectar, pollen als voedsel voor insecten : bijen en vlinders 

 Insecten zijn voedsel voor akkervogels 

 Nuttigen, plaagbestrijding 

VERGOE-
DINGEN  

 BO aanleg en onderhoud bloemenstrook (5j) 1972 EUR/jaar 
BO onderhoud heg 2,76 EUR/jaar/m  
Aanvragen BO < 1/10 bij bedrijfsplanners , start 1/1 

Stijn.Leestmans@vlm.be 0479 93 21 12 

Lieven.Lavrysen@vlm.be 0497 97 83 30 

Katrien.Proost@vlm.be 0491 62 13 10 

 Combinatie met EAG mogelijk mits lagere vergoeding vb. braak, bosrand zonder 
productie, akkerrand (dan korting op vergoeding zie combinatietabel) 
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KOSTEN/  

BATEN 
 

KOSTEN (EUR/ha/jaar)   

algemeen 420  

aanleg (bodembewerking, zaai) 218 Jaarlijks mengsel 

zaaizaad 200 20 EUR/kg x 10 kg/ha 

gewasbescherming 0  

kunstmest 0  

dierlijke mest toepassing 0  

maaien/klepelen 150 1 x /jaar 

TOTAAL KOSTEN 988 incl. arbeid 

BATEN (EUR/ha/jaar) 
 

 

uitgespaarde mestafzet 0  

voederwaardeopbrengst 0  

vergoeding of premie 1972  

TOTAAL BATEN 1972  

SALDO (EUR/ha/jaar) 985  
 

 

Bronnen: https://www.vlm.be/nl/themas/beheerovereenkomsten 
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