
Gratis akkermengsels 
voor bloemrijke akkerranden 

BLOEMRIJKE AKKERRANDEN  
IN HET RIVIERENGEBIED

In 2023 willen wij, net als de afgelopen twee jaar, 
samen met boeren in het rivierengebied ruim 50 kilo
meter aan bloemrijke akkerranden  aanleggen.

Deze akkerranden zijn 3 meter breed en leveren voed-
sel en dekking aan verschillende vogelsoorten en in-
secten. Daarnaast geven deze randen een  fleurig beeld 
en zijn ze een mooi visitekaartje voor onze regio en de 
agrarische sector.

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. U gebruikt dit mengsel op uw eigen bedrijf om 
akkerranden van 3 meter breed aan te leggen.

Collectief Rivierenland zet zich samen met de zes Agrarische Natuurverenigingen in
het rivierengebied in voor agrarisch natuurbeheer. Samen met onze 600 deelnemers
(boeren, burgers en buitenlui) leveren wij een grote bijdrage aan de versterking van
de biodiversiteit en de kwaliteit van het landschap.

VLINDERS TELLEN

Naast de aanleg vragen wij u om mee te helpen met 
het tellen van vlinders in uw akkerrand. In samenwer-
king met de Vlinderstichting gaan wij de insecten en 
vlinders in de aangelegde akkerranden monitoren. 
De telling kunt u gemakkelijk zelfstandig uitvoeren 
via een app op uw smartphone en duurt slechts een 
kwartier. We vragen u om minimaal 3 keer te tellen in 
de periode juli, augustus en september. Deze telling 
is ook heel goed uit te voeren met kinderen of familie. 

U ontvangt één of meerdere zakjes zaaigoed met een 
standaard hoeveelheid bloemrijk akkermengsel, ge-
schikt voor 500 m². De instructies voor het inzaaien, 
tellen van de vlinders en een duidelijke zoekkaart ont-
vangt u samen met de zakjes zaaigoed. 



WAT ZIT ER IN DE MENGSELS:

Nederlandse naam Wetenschappelijke naam

Boerenwormkruid Tanacetum vulgare

Gele ganzenbloem Glebionis segetum

Gewoon duizendblad Achillea millefolium

Grote klaproos Papaver rhoeas

Margriet Leucanthemum vulgare

Vlas Linum usitatissimum

Zonnebloem Helianthus annuus

Witte klaver Trifolium repens

Knoopkruid Centaurea jacea

Bermooievaarsbek Geranium pyrenaicum

Vogelwikke Vicia cracca

Haver Avena sativa

HOE KUNT U ZICH AANMELDEN?

U kunt zich aanmelden voor dit project tot en met zondag 26 maart. 
Vul het aanmeldformulier in op www.collectiefrivierenland.nl/gratis-akkermengsels-bloemrijke-akkerranden

Na bevestiging kunt u de akkermengsels op een centrale locatie in uw regio afhalen.  
Het ophalen zal plaatsvinden in april. U ontvangt t.z.t. een mail met alle informatie  
over het ophalen van de mengsels.

LET OP
Voor dit project hebben 
we een bepaald budget 
beschikbaar, dus wees er snel bij. Op is op! 

Het mengsel bestaat uit bloemrijke kruiden en een graan, na-
melijk haver. Het mengsel is dus voornamelijk geschikt voor 
akkerranden en overhoekjes.

Uitgave van Collectief Rivierenland, april 2023
Email: info@collectiefrivierenland.nl
Website: www.collectiefrivierenland.nl

Tekst: Collectief Rivierenland
Foto’s: Tijn van de Steeg, Marinus de Keijzer 
(Betuwefotograaf)
Vormgeving: Designimals, Laura Hondshorst

https://collectiefrivierenland.nl/gratis-akkermengsels-bloemrijke-akkerranden/
https://collectiefrivierenland.nl/

