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Beschrijving 
Bloemdijken zijn typische Zeeuwse binnendijken met een schrale, vaak zandige toplaag. De botanisch waardevolle 
bloemdijken hebben hun talud vaak zongericht. Op deze dijken komt een veelheid aan kruiden voor. Karakteristiek 
zijn: paardenbloem, scherpe boterbloem, pinksterbloem en op de drogere stukken margriet, knoopkruid en 
leeuwentand. 
Waardevolle bloemdijken kunnen met goed beheer  een belangrijke bijdrage leveren aan biotopen van vogels, 
insecten en kleine zoogdieren. De aanwezige zaden van kruiden, alsmede de insecten die op bloemen afkomen zijn 
een voedselbron. De open, ijle structuur van de vegetatie kan schuilgelegenheid bieden. Bloemdijken zijn tot slot van 
belang ter oriëntatie van vleermuizen en dienen ook als verbindingszone voor diverse soorten. 
 
Doel 
Het creëren van foerageergebied door het ontwikkelen van bloemrijke, insectenrijke biotopen. 
 
Doelsoorten Zeeland 
Patrijs, kneu, grote lijster, steenuil en groene specht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beheereisen  

• Uitsluitend gebruik van chemische onkruidbestrijding op max. 10% van de beheereenheid ten behoeve van 
bestrijding van akkerdistel, ridderzuring en Jacobskruiskruid.  

• Minimaal 4 verschillende indicatorsoorten uit lijst b (zie volgende pagina) zijn in steekproefgebied (transect) 
aanwezig  in het groeiseizoen. 

• Beweiding is van 1 december tot 20 mei niet toegestaan. Tussen 20 mei en 1 oktober is beweiding verplicht 
met een maximale veebezetting van 1,5 GVE/ha.  

 
Aanvullende beheervoorschriften 

• Het pakket kan alleen afgesloten worden op een binnendijk (geen zeedijk / primaire waterkering) die 
bovendien door de Provincie Zeeland bestempeld is als provinciale bloemdijk. Uitzondering is mogelijk op 
een locatie met zeer waardevolle flora, ter beoordeling door de ecologisch deskundige van het collectief. 

• De beheereenheid is gelegen binnen 500 meter van ecologisch waardevolle knotbomen, poelen, struweel, 
een terrein van een natuurbeherende instantie en/of een andere vergelijkbare gecontracteerde 
beheereenheid van het collectief. Indien niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan kan de beheerder 
binnen 2 jaar na afsluiten van het beheercontract inrichtingsmaatregelen treffen om de locatie in potentie 
geschikt te maken voor doelsoorten. Deelnemer stelt daartoe vooraf een verbeterplan op met de 
inrichtingsmaatregelen en legt dit ter goedkeuring voor aan het collectief. 

• Het grasland mag niet worden gescheurd, gefreesd of heringezaaid. 



 
 

 

 

 

• Klepelen is niet toegestaan. 

• De beheereenheid wordt niet bemest. 

• Er wordt geen bagger opgebracht. 

• Bijvoeren is niet toegestaan. 

• Indien extra verschraling nodig is mag voorafgaande aan de beweiding ook gemaaid en afgevoerd worden. 
Dit dient dan te gebeuren tussen 20 mei en 20 juni. 

• Chemische onkruidbestrijding is niet toegestaan,  m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, 
ridderzuring, haagwinde, heermoes, kleefkruid en Jacobskruiskruid , maar niet rond de poelen; hier dient 
een handmatige bestrijding plaats te vinden. 

• Het is verplicht om minimaal drie keer per jaar de vogels in de beheereenheid te tellen en de waarnemingen 
door te geven aan de eigen ANV. Vermeld hierbij duidelijk om welke beheereenheid het gaat en welke 
vogels zijn waargenomen. Tellen gebeurt eenmaal  in de winter en tweemaal  in het broedseizoen. 

 
Pakket 
A13a1 Bloemdijk met beweiding 
 Vergoeding deelnemer: € 984,22 per hectare.  
 
 
Bijlage 1: Meest voorkomende indicatorsoorten lijst b bij pakket A13a1 

 
 
 
Bijlage 2: EU Omrekentabel grootvee-eenheden (GVE’s ) 

Stieren, koeien en andere runderen ouder dan 2 jaar. Paardachtigen ouder dan 6 maanden 1,0 GVE 

Runderen vanaf  6 maanden, maar niet ouder dan 2 jaar 0,6 GVE 

Runderen jonger dan 6 maanden 0,4 GVE 

Schapen, lammeren en geiten 0,15 GVE 



 
 

 

 

 

Fokzeugen meer dan 50 kg 0,5 GVE 

Andere varkens 0,3 GVE 

Legkippen 0,014 GVE 

Ander pluimvee 0,03 GVE 

n.b.: bij berekenen van het  aantal dieren moet naar beneden afgerond worden. 


