GROEPSAANKOOP ZAADMENGSELS
FAUNA-AKKERPROJECT 2022 REGIONALE LANDSCHAPPEN
Het fauna-akkerproject van de Regionale Landschappen de Voorkempen, Kleine en Grote
Nete, Schelde-Durme en Rivierenland biedt in 2022 opnieuw een groepsaankoop aan.
VOORDELEN
• De groepsaankoop zorgt voor een lagere prijs.
• De Regionale Landschappen
» verzamelen de bestellingen
» geven advies op maat
» stellen het zaad ter beschikking bij elk Regionaal Landschap via afhaaldagen.
VOOR WIE?
Iedereen die de biodiversiteit een boost wil geven op akkers of akkerranden: landbouwers,
wildbeheereenheden, natuurverenigingen, imkerbonden, scholen, gemeentes, ...
PRAKTISCH
• De bestelling is pas geldig na betaling. De betaling dient te gebeuren voor 1 maart 2022
via overschrijving op het rekeningnummer van Regionaal Landschap de Voorkempen:
BE78 7380 2499 3686, met vermelding ‘Fauna-akkers + naam’.
• Na de bestelling en betaling krijgt u begin april 2022 een afhaaldatum.
• De mengsels kunnen afgehaald worden op het secretariaat van een Regionaal
Landschap naar keuze (in Mechelen, Ranst, Dendermonde of Retie).
LOCATIE VAN DE FAUNA-AKKER
Samen met de bestelling bezorg je een kaartje met de locatie van de fauna-akker en/of het
perceelsnummer. De gegevens worden op geen enkele manier openbaar gemaakt.
OPGELET!
Het is niet de bedoeling om
bestaande graslanden te
scheuren en om te vormen
naar tijdelijke fauna-akkers.
De zaadmengsels zijn enkel
geschikt voor akkers en
akkerranden.

WWW.RLDV.BE

WWW.RLKGN.BE

WWW.RLSD.BE

WWW.RLRL.BE

INFO & VRAGEN: Cedric Hamelink, cedric.hamelink@rldv.be, 03 312 87 16, www.rldv.be

BESTELFORMULIER

MENGSELS FAUNA-AKKERPROJECT 2022
REGIONALE LANDSCHAPPEN
ZAADMENGSEL

ZAAIDICHTHEID

AANTAL AANTAL
HA
KG

PRIJS/
ZAK

AANTAL
ZAKKEN

TOTAAL
PRIJS

€ 23,25 / 5 kg
€ 44,5 / 10 kg
Beschikbaar in zakken van 5 en 10 kg. Bestaat uit bernagie, bladrammenas, radijs, mergkool,
boerenkool, raapzaad, boekweit, dille, facelia, gele mosterd, Japanse haver, vlas en zonnebloem.

AANBOD

Landbouwmengsel

10 à 15 kg / ha

€16,5 / 5 kg
€31 / 10 kg
Beschikbaar in zakken van 5 en 10 kg. Bestaat uit bernagie, boekweit, haver,
vlas, huttentut, zomertarwe, gerst, zonnebloem.

Akkervogelmengsel

50 kg / ha

Tübingermengsel

10 kg / ha

€ 6,25 / 1 kg

€ 29,75 / 5 kg
Beschikbaar in zakken van 1 en 5 kg. Bestaat uit bladrammenas, boekweit, gele mosterd, facelia,
koriander, goudsbloem, groot kaasjeskruid, dille, korenbloem, bernagie en juffertje-in-’t-groen.

AFHAALPUNT

NAAM
ADRES
ORGANISATIE
E-MAIL
GSM

BESTELLEN: 3 OPTIES

KRUIS AAN WAAR U UW BESTELLING WENST OP TE HALEN:

CONTACTGEGEVENS

TOTAAL:

RL RIVIERENLAND Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, 2800 Mechelen
RL DE VOORKEMPEN Schildesteenweg 99, 2520 Ranst
RL SCHELDE-DURME Hemelstraat 133A, 9200 Dendermonde
RL KLEINE EN GROTE NETE Kastelsedijk 5, 2470 Retie

Wij verzamelen en verwerken de gegevens die wij van u ontvangen met oog op de aankoop, de boekhouding en de verdeling van het
zaadgoed. Deze persoonsgegevens zullen enkel worden doorgegeven aan derden voor zover dat noodzakelijk is
in het kader van voormelde doeleinden. Ze worden op geen enkele manier openbaar gemaakt.

1) Geef uw bestelling digitaal door via dit online invulformulier (klik hier)
of

BESTEL
& BETAAL
VOOR
1 MAART
2022

2) Scan dit formulier in en verstuur het samen met een kaartje van de locatie en /
of het perceelsnummer via een mailtje naar: Cedric Hamelink, cedric.hamelink@rldv.be
of

3) Stuur dit formulier samen met een kaartje van de locatie en / of het
perceelsnummer via de post naar: Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete,
T.a.v. Cedric Hamelink, Schildesteenweg 99, 2520 Ranst
DE
VOORKEMPEN
REGIONAAL
LANDSCHAP

