
 

 

Beste,  

Als natuurbeheerders en experts  in ons 

eigen biotoop is het onze taak samen te 

werken met landbouwers, 

natuurverenigingen, 

(groot)grondbezitters, de overheid…   

rond akkerrandbeheer, het aanleggen 

van kleine landschapselementen als hagen en struiken, het aanleggen van een 

poel, de aanplant van een klein bosje, een boomgaard, en last but not least, 

wildakkers! 

Door de verplichte zaai van groenbedekkers in het najaar die gedurende de 

winter de velden bedekken staan landbouwers meer en meer open voor de inzaai 

van verschillende mengsels en de samenwerking met jagers. 

Mede door de gemechaniseerde landbouw met zijn grotere machines en zijn 

methoden zoals het vele maaien blijven hier en daar kleine stukken over die met 

dergelijke machines moeilijk te betreden zijn en die je als jager voor een 

"prijsje" kan gebruiken om wild- of bijenmengsels in te zaaien. 

Een wildakker is een plaats waar het wild voldoende dekking, rust, voedsel en 

broedgelegenheid kan vinden! 

 

 

 

 

 

 

Hieronder vinden jullie een overzicht van onze wildmengsels voor 2019. 



 

 

Klein Wild 



 

  

 

 

 

Fauna 5 



 

 

 

 

 

Pazant  
           Patrijs/fazant 



 

 

 

 

Mengsel die je een paar jaar kan laten staan 

 

Prefaunamix 



Enkele Tips: 

 

Zaai: 

Zaaien van wildakkers kan vanaf de maand april tot en met September.  

Zaai vóór 1 Juli geeft dekking, broedgelegenheid, zaaduitval en vooral veel 

insecten voor de kuikens gedurende de zomer.  

Zaai na 1 Juli geeft dekking en zaaduitval gedurende de winter. Mijn voorkeur!!!  

Zaai na 1 Juli zorgt ook voor groene wintervoeding voor Ree en Haas gedurende de winter. 

 

Persoonlijk heb ik de beste ervaringen als je 

kan zaaien in stroken,  vb 2 verschillende 

mengsels naast elkaar. Of een wildmengsel in 

combinatie met een strook mais, een strook 

kolen, een strook zonnebloemen, .... 

 

50% van de wildakker zou ik laten staan, dit geeft broedgelegenheid terwijl 

het raaigras gemaaid wordt in de maand Mei.  De andere 50 % kan je 

inzaaien in April of in Juli (na het eerste broedsel).  

 

Een aantal soorten kan je ook apart verkrijgen : 

 mais 

 zonnebloem 

 mosterd 

 phacelia 

 mergkool 

 bladkool 

 bladrammenas 

 soedangras 

 ........ 

 



Grondbewerking:  

De grondbewerking bij de aanleg van een wildakker dient in optimale omstandigheden te 

gebeuren. In natte omstandigheden zeker niet met zware machines op het veld komen! 

Eerst dient men de oude zode te vernietigen, hierbij worden ongewenste planten verwijderd! 

Nadien gaat men over tot het frezen en diepgrondig ploegen, op deze manier worden 

ongewenste zaden diep ondergebracht en wordt vochtige grond naar boven gebracht waarin 

de zaden vlot kunnen kiemen! 

Ondiepe zaai (2 cm) in een fijn zaaibed, dit kan zowel 

mechanisch of handmatig (lichtjes inharken). 

De zaaidichtheid is afhankelijk van het type mengsel.  

 

 

 

 

Bemesting:  

Algemeen mag ervan uitgegaan worden dat een startbemesting van 40 

eenheden N voldoende is.  

Ook verkrijgbaar bij ons in 25 kg verpakking. 
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Hierbij ook een overzicht van onze bijenmengsels: 
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