Gratis akkermengsels voor
bloemrijke akkerranden
Bloemrijke akkerranden in het
Rivierengebied
In 2021 en 2022 willen wij samen met de boeren in
het rivierengebied 30 tot 40 kilometer aan bloemrijke akkerranden aanleggen.
Deze akkerranden zijn 3 meter breed en leveren
voedsel en dekking aan verschillende vogelsoorten
en insecten. Daarnaast geven deze randen een fleu
rig beeld en zijn ze een mooi visitekaartje voor onze
regio en de agrarische sector.
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Doet u ook mee?
In het kader van Actieplan Natuurinclusieve Land
bouw kunnen wij gratis akkermengsels aanbieden
aan boeren die bloemrijke randen willen inzaaien op
hun bedrijf. Aan dit project zijn geen aanvullende
voorwaarden verbonden, anders dan dat u deze
mengsels op uw eigen bedrijf gebruikt om akker
randen van 3 meter breed aan te leggen.
U ontvangt één of meerdere zakjes zaaigoed met
een standaard hoeveelheid bloemrijk
akkermengsel, geschikt voor 500 m².

Collectief Rivierenland zet zich samen met de zes Agrarische Natuurverenigingen in
het rivierengebied in voor agrarisch natuurbeheer. Samen met onze 500 deelnemers
(boeren, burgers en buitenlui) leveren wij een grote bijdrage aan de versterking van
de biodiversiteit en de kwaliteit van het landschap.

LET OP

Wat zit er in de mengsels:
Nederlandse naam

Wetenschappelijke naam

Boerenwormkruid

Tanacetum vulgare

Echte kamille

Matricaria chamomilla

Gele ganzenbloem

Glebionis segetum

Gewoon duizendblad

Achillea millefolium

Grote klaproos

Papaver rhoeas

Korenbloem

Centaurea cyanus

Margriet

Leucanthemum vulgare

Vlas

Linum usitatissimum

Wilde cichorei

Cichorium intybus

Zonnebloem

Helianthus annuus

Haver

Avena sativa
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Hoe kunt u zich aanmelden?
U kunt zich aanmelden voor dit project tot vrijdag 19 maart.
Stuur een mail naar info@collectiefrivierenland.nl:
• Zet in het onderwerp in de mail “opgave project Bloemrijke akkerranden”.
• Geef aan uw naam/adres/emailadres/telefoonnummer.
• Geef aan of u deelnemer ANLb (agrarisch natuur- en landschapsbeheer) bent: ja/nee.
• Geef aan of u lid van een agrarische natuurvereniging bent: ja/nee. Zo ja, van welke?
• Geef het aantal vierkante meters op van de akkerrand(en) die u wilt inzaaien.
Graag in een veelvoud van 500 m² aangeven.
• Voeg een kaartje bij met daarop aangegeven de globale ligging van de rand(en).
Na bevestiging kunt u de akkermengsels op een centrale locatie in uw regio afhalen. Uiterlijk op 9 april.
Hier ontvangt u t.z.t een mail over.
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