
                                                          
 

Dit project wordt mogelijk gemaakt door medefinanciering van de gemeente Venray 

 

Voorwaarden bloem- en vogelrijke Akkerranden 2019 
Gemeente Venray 
 
Deelname 
• Deelname is voor iedereen woonachting in de gemeente Venray. 
• Het aanmeldingsformulier dient uiterlijk woensdag 10 april 2019 bij Plattelandscoöperatie 

aangeleverd te worden. 
• Deelname is pas definitief na goedkeuring door Plattelandscoöperatie. Deze goedkeuring 

wordt per mail bevestigd.  Er kan mogelijk sprake zijn van overschrijding van de maximale 
oppervlakte.  

• De aangemelde randen en/of percelen dienen daadwerkelijk door de deelnemer te worden 
ingezaaid.  

• De eigen bijdrage is € 30,- per 1.000 m². Maximale deelname is 5.000 m². Minimale 
deelname 100 m2.  

• Leden van Innovatief Platteland in Gemeente Venray krijgen tot 1.000 m² gratis mengsel. Dit 
is 2 kilo zaad. 

• Het zaadmengsel bedraagt 20 kg/ 10.000 m².  
• Betaling van eigen bijdrage bij voorkeur contant tijdens ophalen zaad.  
• Wenst u een factuur (alleen mogelijk bij bedragen boven de € 50,-), dan dient u dit vooraf 

aan te geven. Hiervoor rekening wij € 5,00 administratiekosten. 
 
Afhalen zaadmengsel 
Het zaadmengsel dient u zelf af te halen op vrijdag 26 april tussen 17.00 - 18.00 uur.  
De afhaallocatie is Scouting Peelspeurders, Oostsingel 41 te Venray. 
 
 

Instructie bloem- en vogelrijke Akkerranden 2019 
Gemeente Venray 
 
Advies voor alle randen/overhoeken 
• Niet bemesten 
• 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 
• Geen dubbeling vanuit Agrarisch Natuurbeheer of GLB inzaai 
 
Advies inrichting en beheer 
• Inzaaien:  

o In “zwarte grond”, niet op/door een bestaande graszode. 
o Gebruik een vals zaaibed. Dit is een extra grondbewerking net voor het zaaien. 
o Ondiep zaaien 
o 20 kg mengsel per ha.  
o Niet te vroeg inzaaien. Wij adviseren in te zaaien tussen eind april en half juni 2019, 

rekening houdend met de weersomstandigheden 
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• 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.  

• Laat uw akkerranden/bloempercelen bij voorkeur staan tot in het voorjaar 2020. Zo heeft de 
rand in de winter een functie als dekking en voedselbron voor zoogdieren en vogels. 

 
Samenstelling zaadmengsel Bloemrijk mengsel (FAB-mengsel) 

 
14%    Boekweit                                           6%      Bolderik                                             

1%      Vlas                                                     1%      Groot Kaasjeskruid                          

2%      Alexandrijnse klaver                     2%      Cosmea                                              

2%      Gele Kamille                                     8%      Gipskruid                                           

3%      Groot Akkerscherm                       3%     Hoofdjesgilia                                     

3%      Klaproos                                            6%      Korenbloem                                      

2%      Koriander                                          5%     Luzerne                                              

4%      Meisjesogen                                      2%      Phacelia                                             

7%      Saffloer                                               2%     Zonnebloem debilis                          

22%   Zomertarwe                                      5%      Gierst                                                

 
Het aanmeldingsformulier dient uiterlijk 10 april a.s. in ons bezit te zijn (mail/fax/post). U 

ontvangt per mail een bevestiging! 

 Afhaaldatum: vrijdag 26 april 2019 tussen 17.00 en 18.00 uur. Locatie Scouting 

Peelspeurders, Het Peppelshuus Oostsingel 41 Venray. (Nabij Basisschool de Hommel) Vragen? 

Neem contact op met Plattelandscoöperatie, via info@plattelandscooperatie.nl of 077-3061744. 

Fleurige groeten van Ron Janssen (contactpersoon) en Evelyn van Geenen,                    
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