Bloem- en vogelrijke Akkerranden 2019

PRAKTISCHE INFORMATIE voor alle randen en overhoeken
Betreft
Voorwaarden bloem- en kruidenrijk randen
Ligging
Binnen de gemeenten Peel en Maas, Weert,
Maasgouw, Leudal, Beesel en andere niet
meebetalende gemeenten tegen genoemde
voorwaarden.
Voor alle randen geldt
• Geen bemesting;
• Geen chemische onkruidbestrijding (zie hierna
bij beheer);
• Respecteren van de kadastrale perceelsgrenzen;
• Indien de bloemenrand grenst aan een wegberm dient deze wegberm gerespecteerd te
worden.
Samenstelling zaadmengsel Bloemrijk mengsel (FAB mengsel)
14%

Boekweit

6%

Bolderik
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Vlas

1%

Groot Kaasjeskruid
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Alexandrijnse klaver

2%

Cosmea
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Gele Kamille
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Gipskruid
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Groot Akkerscherm
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Hoofdjesgilia
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Klaproos

6%

Korenbloem
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Koriander

5%

Luzerne

4%

Meisjesogen

Dit project wordt financieel mogelijk gemaakt door medefinanciering van de gemeenten Peel en Maas, Beesel,
Maasgouw, Weert, Leudal.
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Phacelia
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Saffloer

2%

Zonnebloem debilis

22% Zomertarwe
5%

Gierst

Afhalen zaadmengsel
Het zaadmengsel dient u zelf af te halen op vrijdag 26 april tussen 13.00-16.30 uur, locatie
Plattelandscoöperatie (gevestigd in gebouw Agrea), Industrieterrein 116 Panningen.
Beheer
• Inzaai in “zwarte grond” dus niet op/door een bestaande graszode.
• Aanbevolen wordt:
o (Meermaals) vals zaaibed (extra grondbewerking net voor het zaaien);
o Ondiep zaaien.
• Inzaai: 20 kg mengsel per ha, niet te vroeg inzaaien, advies is om in te zaaien tussen eind april
en half juni 2019, rekening houdend met de weersomstandigheden;
• De bloemenrand dient te allen tijde aan zijn functie(s) te voldoen! Bij twijfelgevallen dient
u, vóórdat u maatregelen neemt, contact op te nemen met Plattelandscoöperatie
• Onkruidbestrijding:
o Onkruidbestrijding dient plaats te vinden indien er vergrassing of veronkruiding
optreedt;
o Handmatige en mechanische onkruidbeheersing hebben de voorkeur, zoals selectief
maaien;
o Chemisch: pleksgewijze bestrijding van Akkerdistel (andere distelsoorten is niet
nodig), Ridderzuring en Kleefkruid is toegestaan.
• Akkerranden/bloempercelen dienen bij voorkeur te blijven staan tot in het voorjaar 2020.
Dit heeft enorm de voorkeur, omdat dan gedurende de winter de rand nog een functie
heeft als dekking en voedselbron voor zoogdieren en vogels.
Deelname
• Aanmeldingsformulier dient uiterlijk woensdag 10 april 2019 bij Plattelandscoöperatie
ingeleverd te worden;

•

Plattelandscoöperatie behoudt zich het recht voor om af te toppen bij over intekening van
het budget. Hierbij geven wij de voorkeur aan de realisatie van randen met een toeristische
functie en/of randen die gelegen zijn langs een weg of pad.

Dit project wordt financieel mogelijk gemaakt door medefinanciering van de gemeenten Peel en Maas, Beesel,
Maasgouw, Weert, Leudal.
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Onderstaand geldt alleen voor agrarische productiegronden
(betaalde randen in Peel en Maas, Leudal, Weert en Maasgouw)
Betreft
Voorwaarden bloem- en kruidenrijk randen op productiegronden in Maasgouw, Weert, Leudal, Peel
en Maas
Functionele agrarische biodiversiteit
Bloem- en vogelrijke akkerranden langs agrarische percelen geven een grote meerwaarde voor
natuurlijke vijanden en is belangrijke meerwaarde onderschreven vanuit landelijk
project/onderzoek Bloeiend Bedrijf. Zie www.bloeiendbedrijf.nl
Type en afmetingen randen
Akkerrand meerdere soorten zaaizaad:
o Akkerrand is ook daadwerkelijk onderdeel van akker en is geen boomweide
o Breedte akkerrand: minimaal 3 meter;
o De beheerseenheid is tenminste 50 meter lang;
o Oppervlakte minimaal 20 are en maximaal 50 are
•
•
•

Deelname is voor agrarische bedrijven voor de agrarische randen;
Deelname is pas definitief na goedkeuring door Plattelandscoöperatie. Deze goedkeuring
wordt per mail bevestigd.
Er wordt 30 kg mengsel beschikbaar gesteld met mengsel van graan en bloemen. Zie onder.

Vergoedingen
• Agrarische akkerranden: € 0,15 per m²:
o Dit bedrag is inclusief BTW;
o Dit bedrag is inclusief zaaizaad, dit verkrijgt men en moet men zelf inzaaien.
• De afzonderlijke financiers hebben zich het recht voorbehouden om, alleen bij naleving van
de voorschriften, gekoppeld aan de specifieke doelen, ook daadwerkelijk hun bijdrage
gestand te doen.
• Vergoedingen worden in december 2019 uitgekeerd.
•

Er is een beperkte oppervlakte per gemeente, dus beoordeling op tijdstip van binnenkomst.

Dit mengsel bestaat uit:
40%

Zomertarwe/Triticale/Gertst

11%

Phacelia

10%

Boekweit

7%

Blauwe Lupine

7%

Borage

Dit project wordt financieel mogelijk gemaakt door medefinanciering van de gemeenten Peel en Maas, Beesel,
Maasgouw, Weert, Leudal.
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Zonebloemen
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Witte Klaver
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Gewone klaver
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Klaproos
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Rode klaver
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Groot kaasjeskruid
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Vlas.

Dit project wordt financieel mogelijk gemaakt door medefinanciering van de gemeenten Peel en Maas, Beesel,
Maasgouw, Weert, Leudal.

