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ZAADMENGSELS FAUNA-AKKERPROJECT 2019
REGIONALE LANDSCHAPPEN
Het fauna-akkerproject van de regionale landschappen biedt in 2019 een groepsaankoop aan.
•
•

De groepsaankoop zorgt voor een lagere prijs.
Regionale Landschappen verzamelen de bestellingen, geven advies op maat en stellen het zaad ter
beschikking bij elk regionaal landschap via afhaaldagen.

WIE KAN ZADEN BESTELLEN
Landbouwers, wildbeheereenheden, natuurverenigingen, imkerbonden, scholen, gemeenten ...
PRAKTISCH
•
Betaling van de zaadmengsels dient te gebeuren voor 1 maart 2019. Betaling kan via overschrijving
op het rekeningnummer Regionaal Landschap Rivierenland: BE40 5230 8028 5763, met vermelding
‘Fauna-akkers + naam’.
•
Na bestelling en betaling krijgt u een afhaaldatum (begin april) en locatie.
•
De mengsels kunnen per vereniging afgehaald worden op het secretariaat van het Regionaal
Landschap in uw buurt
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.

REGIONAAL LANDSCHAP RIVIERENLAND
www.rlrl.be
REGIONAAL LANDSCHAP DE VOORKEMPEN
www.redevoorkempen.be
REGIONAAL LANDSCHAP SCHELDE-DURME
www.rlsd.be
REGIONAAL LANDSCHAP KLEINE EN GROTE NETE
www.rlkgn.be

BESTELFORMULIER MENGSELS FAUNA-AKKERPROJECT 2019
REGIONALE LANDSCHAPPEN
ZAADMENGSEL
Landbouwmengsel

ZAAIDICHTHEID

PRIJS/
KG

10 à 15 kg/ha

€ 4.65

IN TE ZAAIEN
OPPERVLAKTE

KG TE
BESTELLEN

PRIJS TE
BETALEN

Enkel in zakken per 5 kg te bestellen. Bestaat uit bernagie, bladrammenas, radijs, mergkool, boerenkool, raapzaad, boekweit, dille, facelia, gele mosterd, Japanse haver, vlas en zonnebloem.
Akkervogelmengsel

50 kg/ha

€3.20

Enkel in zakken per 5 kg te bestellen. Bestaat uit bernagie, boekweit, haver, vlas, huttentut, zomertarwe, gerst, zonnebloem.
Tübingermengsel

10 kg/ha

€ 6.40

Kan per 1 kg besteld worden. Bestaat uit bladrammenas, boekweit, gele mosterd, facelia, koriander,
goudsbloiem, groot kaasjeskruid, dille, korenbloem, bernagie en juffertje-in-’t-groen.

TOTAAL:
Ik haal mijn zaadgoed af bij (aankruisen wat van toepassing is):
REGIONAAL LANDSCHAP RIVIERENLAND Vrijbroekpark, Ridder Dessainlaan 65, 2800 Mechelen
REGIONAAL LANDSCHAP DE VOORKEMPEN Schildesteenweg 99, 2520 Ranst
REGIONAAL LANDSCHAP SCHELDE-DURME Hemelstraat 133A, 9200 Dendermonde
REGIONAAL LANDSCHAP KLEINE EN GROTE NETE Kastelsedijk 5, 2470 Retie
NAAM ..........................................................................................................................................................................................

FACTURATIEGEGEVENS

ADRES ..........................................................................................................................................................................................
ORGANISATIE .............................................................................................................................................................................
E-MAIL ..........................................................................................................................................................................................
GSM ..............................................................................................................................................................................................
Wij verzamelen en verwerken de persoons/bedrijfsgegevens 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.

Gelieve dit bestelformulier terug te zenden samen met
een kaartje van de locatie en/of perceelsnummer naar:
Regionaal Landschap Rivierenland
Hallestraat 6, 2800 Mechelen
T 015 28 18 20 M info@rlrl.be

BESTEL
EN BETAAL
VOOR
1 MAART 2019

