EENMALIGE VERGOEDING VOOR DE AANLEG EN HET
ONDERHOUD VAN EEN BLOEMENRAND IN HET KADER
VAN HET PDPO-PROJECT “SAMEN+WERKEN AAN HET
LANDBOUWLANDSCHAP IN RODELAND”
(periode 1: inzaai 1 september – 15 oktober 2022)
Overeenkomst tussen:

……………………………………...……………… (voornaam en naam landbouwer),
wonende te ………………………………………. (straatnaam + nummer en gemeente),
met nr. …………………………………………….. (landbouwernummer);
hierna genoemd «de landbouwer»

en
de Bosgroep Midden Oost-Vlaanderen vzw, als promotor van het PDPO-project “Samen+Werken
aan het landbouwlandschap in Rodeland”.

Artikel 1. Doel van de overeenkomst
Het doel van deze overeenkomst is het promoten van de aanleg en beheer van bloemenranden bij
de landbouwers uit Gavere, Melle, Merelbeke en Oosterzele.
Bloemenranden verhogen de biodiversiteit en heel wat plantensoorten hebben ook een belangrijke
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meerwaarde, zoals voor bestuivers en natuurlijke vijanden van plagen. Bovendien verfraaien
bloemenranden verfraaien het landschap en worden ze sterk geapprecieerd door het publiek.
Artikel 2. Voorwerp van de overeenkomst en vergoeding
In het kader van deze overeenkomst wordt aan de landbouwers met middelen van het PDPOproject een eenmalige vergoeding voorzien voor de aanleg en het beheer van bloemenranden en
een gedeelte van de inkomstenderving op voorwaarde dat de percelen binnen het
toepassingsgebied vallen (Art. 6) en wordt voldaan aan de voorwaarden (Art. 7).
De maximale oppervlakte waarvoor een vergoeding kan worden aangevraagd is 0,25 ha.
Daarnaast wordt de landbouwer in het kader van deze overeenkomst voor dezelfde oppervlakte en
eveneens met een maximum van 0,25 ha gratis een meerjarig bloemenmengsel aangeboden met
inheemse, autochtone soorten die een positief effect hebben op bestuiving, natuurlijke
plaagbestrijding en de biodiversiteit in het algemeen. Een overzicht van de zadenlijst zit als bijlage
bij de overeenkomst.
Artikel 3. Vergoeding en uitbetaling
De vergoeding bedraagt 17 cent per m² (of 1.700 euro per ha) met een maximum van 425 €
voor 0,25 ha per landbouwer. Het zaaigoed voor de oppervlakte bloemenrand waarvoor een
subsidie wordt aangevraagd, wordt eveneens voorzien vanuit het PDPO-project.
Het verlenen van de subsidie kan enkel binnen de perken van het beschikbare budget en aanvragen
worden behandeld in volgorde van aanmelding.
Indien de landbouwer voldoet aan de voorwaarden van de overeenkomst, verbindt de Bosgroep
Midden Oost-Vlaanderen als promotor van het PDPO-project “Samen+Werken aan het
landbouwlandschap in Rodeland” zich ertoe aan de landbouwer de vergoeding te betalen zoals
vermeld in deze overeenkomst. De uitbetaling gebeurt na afloop van de overeenkomst en vóór 31
december 2023, op het rekeningnummer van de landbouwer, zijnde:
BE…………………………………………………………….. (rekeningnummer landbouwer).
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Artikel 4. Duur van de overeenkomst
De overeenkomst vangt aan op het moment van inzaai (1 september 2022 -15 oktober 2022) en
loopt af op 15 oktober 2023.
Artikel 5. Betrokken percelen
De landbouwer verbindt zich er toe om een bloemenrand in te zaaien op onderstaand(e)
perce(e)l(en), eveneens aangeduid door de landbouwer op een lokalisatiekaartje (met aanduiding
van het nummer van de locatie zoals aangegeven in de tabel) dat wordt toegevoegd aan deze
overeenkomst.

Nr

Gemeente

Straatnaam

Perceels-

Lengte

Gemid-

nummer

bloemen-

delde

verzamel-

rand

breedte

aanvraag

1

2

3

4

…

De bloemenranden hebben een totale oppervlakte van ………………………………….. m² (totale
oppervlakte waarvoor een vergoeding wordt aangevraagd).
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Artikel 6. Doelgroep en toepassingsgebied
Voor de subsidie komen in aanmerking:
1. Landbouwers die landbouwpercelen gebruiken op het grondgebied van Gavere, Melle,
Merelbeke en Oosterzele; en
2. Het perceel waarop de bloemenrand ingezaaid wordt, ligt op het grondgebied van Gavere,
Melle, Merelbeke en Oosterzele; en
3. Het perceel waarop de bloemenrand ingezaaid wordt, is geregistreerd als landbouwgrond en
wordt als dusdanig door de landbouwer gebruikt gedurende de volledige periode waarvoor de
subsidie wordt verleend; en
4. Het perceel waarop de bloemenrand ingezaaid wordt, wordt gebruikt als akkerland met een
jaarlijkse teeltrotatie.
Voor de subsidie komen niet in aanmerking:
1. Bloemenranden op (weg)bermen gelegen op het openbaar domein;
2. Bloemenranden waarvoor al een gelijkaardige subsidie wordt verleend via andere kanalen.

Artikel 7. Voorwaarden
De landbouwer zaait de betrokken bloemenstroken in en beheert deze waarbij de volgende
voorwaarden gelden:
1. Om beroep te kunnen doen op deze subsidie moet de landbouwer zo snel mogelijk en zeker
voor 15 september het invulformulier ingevuld terug bezorgen aan Boerennatuur
Vlaanderen zodat de zaden tijdig geleverd kunnen worden; en
2. Inzaai in de periode van 1 september tot 15 oktober 2022; en
3. Voorbereiden zaaibed en zaaien onder de best mogelijke omstandigheden, waarbij beroep
kan gedaan worden op de expertise en gratis begeleiding door Boerennatuur Vlaanderen in
het kader van het PDPO-project “Samen+Werken aan het landbouwlandschap in
Rodeland”. Bij voorkeur breedwerpig zaaien met de hand aangezien de meeste
zaaimachines moeilijk af te stellen zijn op de uiteenlopende vorm en grootte van de zaden
waaruit de bloemenmengsels bestaan; en
4. Inzaaien van het bloemenmengsel dat gratis ter beschikking wordt gesteld in het kader van
het PDPO-project “Samen+Werken aan het landbouwlandschap in Rodeland”; en
5. Maaien of onderwerken van de bloemenrand vanaf het moment van inzaai tot en met 15
oktober 2023 is niet toegelaten tenzij in het geval van extreme onkruiddruk én na overleg
met Boerennatuur Vlaanderen; en
6. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in de bloemenrand is niet
toegestaan; en
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7. De bloemenrand moet blijven staan tot minstens 15 september 2023 om in aanmerking te
komen voor de uitbetaling van de subsidie.

Artikel 8. De-minimissteun
Deze subsidie wordt verleend onder de de-minimissteunregeling. De totale ondersteuning die de
landbouwer ontvangt onder de de-minimissteun mag over een periode van drie belastingjaren, in
dit geval 2021, 2022 en 2023 (2023 is het jaar van uitbetaling) het bedrag van 20.000 euro voor
primaire productie niet overschrijden.
Artikel 9. Toezicht en toegangsrechten
Het toezicht op de correcte uitvoering van deze overeenkomst gebeurt door Boerennatuur
Vlaanderen. Deze personen hebben vrije toegang tot de betrokken percelen. Om ons initiatief
bekend te maken, kan een infobord geplaatst worden bij de bloemenrand.

Opgemaakt te …………………………….. (plaats) op …………………………. (datum) in 2
exemplaren waarvan elke partij erkent er één ontvangen te hebben

De landbouwer

Namens

Bosgroep

Midden

Oost-

Vlaanderen vzw als promotor van het
PDPO-project “Samen+Werken aan het
landbouwlandschap in Rodeland”
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Bijlage: samenstelling van het meerjarig bloemenmengsel dat ter beschikking wordt gesteld
in het kader van het PDPO-project “Samen+Werken aan het landbouwlandschap in
Rodeland”
Het bloemenmengsel werd specifiek gekozen om nuttige insecten zoals lieveheersbeestjes,
zweefvliegen en sluipwespen,… aan te trekken. Het mengsel omvat ook soorten met interessante
bloemen voor bestuivers, met gespreide bloei doorheen het hele groeiseizoen. Samenstelling
bloemenmengsel:
Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Achillea millefolium

Duizendblad

Borago officinalis

Bernagie

Calendula officinalis

Goudsbloem

Centaurea cyanus

Korenbloem

Centaurea jacea

Knoopkruid

Daucus carota

Peen

Dipsacus fullonum

Grote kaardenbol

Echium vulgare

Slangenkruid

Foeniculum vulgare

Venkel

Glebionis segetum

Gele ganzenbloem

Leucanthemum vulgare

Gewone margriet

Lotus corniculatus var. corniculatus Gewone rolklaver
Malva moschata

Muskuskaasjeskruid

Papaver rhoeas

Grote klaproos

Pastinaca sativa subsp. sativa

Pastinaak

Tanacetum vulgare

Boerenwormkruid

Trifolium incarnatum

Inkarnaatklaver

Trifolium pratense

Rode klaver

Vicia sativa subsp. Sativa

Voederwikke

Vicia sepium

Heggenwikke
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