
 

Hieronder vinden jullie de gewijzigde tekst, geldig voor de projectsubsidie 2017: 
 
4) Inzaaien van landbouwgronden of akkerranden met kruidenmengsels voor wildsoorten 

(wild of wild & akkervogels. ) 
 
Doel: 
Verbetering habitatkwaliteit voor de wilde fauna. Door de intensifiëring van de landbouw zijn veel 
akkerranden verdwenen en hiermee ook het habitat voor soorten als patrijs, fazant en haas die op 
deze 
randen aangewezen waren voor voedsel, dekking en nestgelegenheid. Via deze subsidie wil het 
Vlaams 
Gewest de WBE stimuleren om zoveel mogelijk nieuwe fauna-akkers te ontwikkelen en te 
bestendigen. 
Op die manier kunnen op een duurzame manier de doelstellingen uit het faunabeheerplan 
gerealiseerd 
worden. 
 
Er wordt ingezet op akkerranden en fauna-akkers die ingezaaid worden met een kruidenmengsel. Dit 
mengsel mag uit éénjarige kruiden bestaan. Ideaal is echter dat naast eenjarige mengsels ook 
meerjarige 
fauna-akkers worden aangelegd. Bovenstaande wordt vertaald in de volgende randvoorwaarden: 
 
De ingezaaide landbouwgrond die in aanmerking komt voor subsidiëring, kan samengesteld zijn 
uit meerdere percelen die elk minimaal 3 m breed en 10 m lang zijn. Elk ingezaaid perceel op zich 
komt slechts in aanmerking voor subsidiëring voor maximaal 0,5 ha. In totaal wordt minstens 0,25 
ha ingezaaid verspreid over de WBE. 
 
Subsidie wordt toegekend voor mengsels of combinaties van mengsels die samen voorzien in 
zomervoedsel alsook in wintervoedsel voor wild en akkervogels. Het mengsel bevat soorten die in het 
zomerhalfjaar insecten aantrekken en anderzijds bevat het bladvormende en zaaddragende soorten 
die in 
het winterhalfjaar voor beschutting en voedsel zorgen. Mengsels die enkel zomervoedsel of enkel 
wintervoedsel aanbieden komen niet in aanmerking. Monoculturen komen niet in aanmerking. 
Uitheemse 
soorten met invasief karakter komen niet in aanmerking voor een subsidie. De lijst met deze soorten 
vindt 
u via deze link: http://www.ecopedia.be/exoten/uitheemse_invasieve_planten 
 
1) Het ingezaaide mengsel mag maximaal slechts 1% maïs bevatten. Het gebruik van insecticiden 
en met fungiciden e.d. behandeld zaaigraan is niet toegestaan. Mechanische onkruid bestrijding 
verdient de voorkeur. Het gebruik van herbiciden wordt afgeraden. De landbouwgronden of 
akkerranden met kruidenmengsels die werden aangelegd moeten minstens tot 31 maart blijven 
staan. 
2) Er worden geen subsidies verleend indien er een beheerovereenkomst voor het perceel werd 
afgesloten. 
3) Dit bedrag is lager dan de vergoedingen die landbouwers ontvangen van de VLM voor 
akkerrandbeheer. Echter, de projectsubsidie voor WBE’s dient hier gezien te worden als een 
aanvullend instrument met een minder zware procedure. ANB drukt hierbij de hoop uit dat WBE’s 
die in aanmerking komen voor deze vorm van VLM subsidies, ook effectief gebruik van maken 
van de VLM subsidies. 
 

Forfaitaire vergoeding: € 1500/ha 

Bewijzen: fotomateriaal, controle ter plaatse 
 
 
5) Aanleggen en onderhouden van amfibieënpoelen 

 

Doel: 

http://www.ecopedia.be/exoten/uitheemse_invasieve_planten


Het verhogen van de structuurkwaliteit van het landschap door de inplanting van poelen. Goed 
ontwikkelde poelen beschikken over een kruidenrijke oeverrand en beschikken over oevers met een 
flauwe hellingsgraad. Dergelijke poelen bieden voedsel en schuilgelegenheid aan wildsoorten en 
overige 
fauna waaronder amfibieën, libellen en tal van andere insecten. 
 
Bovenstaande wordt vertaald in de volgende randvoorwaarden: 
Onder amfibieënpoel wordt een kunstmatig gegraven poel verstaan: grillig of cirkelvormig, met een 
minimale oppervlakte van 50m² en een maximale oppervlakte van 200m² . Er kan enkel sprake zijn 
van 
een amfibieënpoel indien de waterstand van de poel, zonder kunstmatige afdichtingen, gegarandeerd 
wordt door de grondwaterstand of door de aanwezigheid van een bron. De diepste zone bedraagt 
maximaal 2 meter. De poel beschikt over minimaal 1/2 van de oeverrand over een natuurlijke oever 
met 
een zwakke helling (30° of zachter). 
 
Tips voor een correcte uitvoering en inrichting kan u nalezen op onze website via volgende link: 
https://www.natuurenbos.be/beleid-
wetgeving/vergunningen/stedenbouwkundigevergunningsaanvraag/ 
heraanleg-van-poelen 
 
Voor de (her)aanleg van een poel is in de meeste gevallen een stedenbouwkundige vergunning 
vereist. In 
het jaar van uitvoer dient men deze in bezit te hebben. 
 
Subsidie (her)aanleg poel (forfaitair): 
-tussen de 50m² en 100m²: € 1000/poel 

-tussen de 100m² en 200m²: € 1500/poel 

 

Subsidie onderhoud poel 
Onderhoud van een bestaande amfibieënpoel (eveneens met omvang van maximaal 200m²) omvat 
het 
uitgraven van het slib na verlanding. 
Forfaitair: € 500/poel 

 

Staving: Foto’s, controle ter plaatse 
 
Het volledige document rond de projectsubsidies kan u nalezen via deze link. 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Kenniscentrum HVV            
: 02/242 00 45 
: www.hvv.be 
 

 
 
 

http://privaat.hubertus.dmenp.be/Documents_Document_Download.aspx?genericid=1966
http://www.hvv.be/

