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Bloem- en Vogelrijke Akkerranden 2021 

Peel en Maas 

 

Het project Bloem- en vogelrijke akkerranden heeft in 2018 nog gelopen. Met 4 ha vrijwillige inzaai en 

1 hectare commerciële randen is dit onderdeel door de gemeente mogelijk gemaakt. Daarnaast was 

in 2017 het project van 2 hectare “Samen voor de Patrijs”, wat uiteindelijk via de “Groene Helden” is 

gefinancierd en waarbij we in 2017 werk hebben gemaakt dit duurzaam in te pluggen binnen Natuurrijk 

Limburg (Nali). Dus vanuit allerlei zijden vernemen we dat dit in Peel en Maas een succes is. Naast Peel 

en Maas is dit ook uitgevoerd in de gemeente Leudal, Weert, Beesel en Maasgouw. Mede vanuit de 

gemeenten werd het in 2017 mogelijk om 17 hectare bloemrijke akkerranden/overhoeken in te zaaien 

in het gehele werkgebied van de Plattelandscoöperatie. Nu wordt het ook elders bekend en gaan meer 

gemeenten hiertoe iets oppakken. De Bijenoases van de Plattelandscoöperatie (40 stuks in heel 

Limburg) geven aandacht aan solitaire bijen en biodiversiteit en dan ook aandacht om meer bloem- en 

vogelrijke zones te doen en mensen erbij te betrekken.  

 

In 2019 is een gedeelte van het onderdeel “Samen voor de Patrijs” overgegaan naar het Collectief 

Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer bij Natuurrijk Limburg (Nali). Mooi dat dit gelukt is. 

Noemenswaardig is ook dat Patrijzenproject "Samen voor de Patrijs" uit Peel en Maas provinciale 

aandacht heeft gekregen en vervolg in meerdere gebieden! 

Naast de Nali patrijzenranden zijn er enkele Patrijzenranden die niet binnen Nali passen en deze 

zullen op vrijwillige basis door de grondgebruikers, soms met ondersteuning van de Jagers voortgezet 

worden. Ondanks de Covid 19 pandemie worden er toch steeds veel meldingen van patrijzen 

doorgegeven. 

 

Kwaliteitsimpuls project in 2021 

In het agrarisch cultuurlandschap blijkt dat Bloem- en Vogelrijke akkerranden steeds meer 

enthousiasme verkrijgen en op andere manieren navolging krijgen. 

• Binnen de politiek in Limburg (Provinciale Staten) heeft een amendement geleid dat men meer 

aandacht gaat vestigen op de Patrijs. We voorzien dat dit in 2021 leidt tot financiële ruimte 

vanuit de provincie binnen het Collectieve plan. Vandaar kunnen de forsere patrijzenranden 

in Peel en Maas onder dit collectieve plan worden opgenomen. 

• Bloemrijke akkerranden bij ondernemers in de land- en tuinbouw laten zien dat een bloemrijke 

rand ook een agrarische meerwaarde oplevert. Dit blijkt erg positief te werken. Steeds meer 

ondernemers en adviseurs gaan “proeven” aan deze materie. 

Ook bij onze leden die geen ondernemer meer zijn blijkt er een enorme interesse te zijn voor 

het inzaaien van bloemrijke veldjes.  
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Ook merken we dat er ook bij particulieren behoefte aan is.  Mede gestimuleerd door het 

verstrekken van kleine zakjes bloemenzaad in de plaatselijke supermarkt. Wat mogelijk werd 

gemaakt door de Plattelandscoöperatie, IVN Helden en WBE Helden samen.   

• Waterschap wil steeds meer werk maken om randen langs spuit- en mestvrije zones in te 

zetten voor bloemrijke akkerranden. Dit krijgt steeds meer een duurzaam karakter. 

• Het GLB-beleid richt zich ook meer op biodiversiteit. Ondernemers die dit zien in de praktijk 

gaan steeds vaker Bloemrijke akkerranden inzaaien als invulling voor de GLB. 

Voorstel 2021 

Patrijzenveldjes op vrijwillige basis. 

• Vanwege de opname van de grotere Patrijzenranden in het Collectieve plan Nali is er voor 

2021 een kleiner areaal (kleinere) patrijzenranden “Samen voor de Patrijs” in aanvraag ter 

financiering bij Natuurrijk Limburg en de Gemeenten Peel en Maas, Maasgouw, Weert en 

Leudal. 

Bloem- en vogelrijke akkerranden. 

• Vrijwillige inzaai Bloemrijke akkerranden, waarbij voor 1000 m²   het zaad gratis ter beschikking 

wordt gesteld.  Als men een grotere oppervlakte wil zaaien kan dat gewoon tegen betaling.   

  

Dus in 2021 weer de Bloem- en Vogelrijke Akkerranden waarbij ondernemers een landbouwstrook 

beschikbaar stellen en inzaaien. Kleinere Patrijzenranden en bloem- en vogelrijke akkerranden) en 

overige locaties laagdrempelig, makkelijk en goedkoop zaad kunnen verkrijgen en dit vrijwillig inzaaien 

op vele plekken.  

2017 Heeft "Samen voor de Patrijs" erg veel PR gekregen en een verdienste in de Provincie, dat dit nu 

op meerdere plekken in Limburg lopende is. 

De Vogelbescherming Nederland en provincie heeft dit project in het verleden omarmt. 

Gebleken is dat de materie steeds meer draagvlak verkrijgt en meer mensen bij biodiversiteit betrekt. 

Juist om op meerdere manieren de agrarische ondernemers een extra zetje geven door de financiële 

beloning en voor de overige door het laagdrempelig aan te bieden.  

Mengsels 2021 

Voor 2021 zal er weer op 2 mengsels gefocust worden: 

Vrijwillige inzaai met focus fleurige bloemen en bijen via mengsel gelijk als in 2017. 

Akkerranden en kleinere percelen "Samen voor de Patrijs” met focus akkervogels en biodiversiteit via 

mengsel met een groter aandeel granen.  

Voor de akkerranden een iets groter aandeel granen, dat de bodem “sneller sluit”, minder 

veronkruiding (funest voor medewerking agrariërs) en grotere kans op deelname. 

Dit alles zorgt ervoor dat er een grotere meerwaarde ontstaat voor bijen tijdens de bloei, er voedsel is 

en dekking voor de boerenlandvogels. Verder zorgt het voor wintervoedsel voor de akkervogels en 

maakt de overwintering van bijen en insecten mogelijk.  

Het blijft zoeken naar het juiste mengsel op de juiste plaatsen en de juiste manier van inzaaien 
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PRAKTISCHE INFORMATIE  

Betreft  

Voorwaarden agrarische bloem- en kruidenrijk randen Plattelandscoöperatie  

Type en afmetingen randen (totaal in project)  

• Akkerrand met één en ook meerjarige soorten zaaizaad: 

o Breedte akkerrand: voorkeur voor rand van 6 meter 

o De beheerseenheid is wenselijk tenminste 50 meter lang 

o Oppervlakte maximaal 5000 m² 

Voor alle randen geldt 

• Geen chemische onkruidbestrijding (zie hierna bij beheer) 

• Geen combinatie met GLB of een andere subsidieregeling 

• Respecteren van de kadastrale perceelsgrenzen 

• Als de bloemenrand grenst aan een wegberm dient deze wegberm gerespecteerd te worden. 

Samenstelling zaadmengsel  

Definitieve mengsel is bepaald door werkgroep en Plattelandscoöperatie. 

Afhalen zaadmengsel 

Het zaadmengsel dient men zelf af te halen. Men ontvangt hiervan persoonlijk bericht via de mail. 

Inrichting en Beheer 

• Aanbevolen wordt: 

o (Meermaals) vals zaaibed (extra grondbewerking net voor het zaaien) 

o Ondiep zaaien 

• Inzaai: 30 kg mengsel per ha, niet te vroeg inzaaien. Advies is om in te zaaien tussen begin mei 

en juli, rekening houdende met de weersomstandigheden 

• De bloemenrand niet te allen tijde aan zijn functie(s) te voldoen! Bij twijfelgevallen dient u 

voordat u maatregelen neemt, contact op te nemen met de Plattelandscooperatie. 

• Onkruidbestrijding. 

o Onkruidbestrijding dient plaats te vinden als er vergrassing of veronkruiding optreedt; 

o Handmatige en mechanisch onkruidbeheersing hebben de voorkeur; 

o Bloten is pleksgewijs toegestaan vanaf 1 augustus. Het vrijkomende maaisel dient bij 

voorkeur afgevoerd te worden. Het bloten van de totale rand alléén na melding en in 

overleg met Plattelandscooperatie; 

o Chemisch: pleksgewijze bestrijding van Akkerdistel (andere distelsoorten is niet 

nodig). Ridderzuring en Kleefkruid is toegestaan. 

• Akkerranden/ bloempercelen dienen te blijven staan tot 1 maart 2022. Het laten overstaan 

van het gewas tot in het voorjaar heeft de voorkeur, omdat dan gedurende de winter de rand 

nog een functie heeft als dekking en voedselbron voor zoogdieren en de genoemde 

akkervogels. 

• De “Samen voor de Patrijs” randen worden vanuit/ door de werkgroep ingezaaid zodat voor 

de akkervogel een zo optimaal resultaat wordt verkregen.  

 



4/4 
 

Dit project wordt mogelijk gefinancierd door de gemeenten Peel en Maas, Maasgouw, Weert en Leudal. 

Deelname 

• Aanmeldingsformulier dient uiterlijk dinsdag 10 april 2021 bij de Plattelandscoöperatie te zijn; 

• Deelname is voor agrarische bedrijven voor de agrarische randen en men dient lid te zijn van 

de Plattelandscoöperatie; 

• Deelname is pas definitief na goedkeuring door Plattelandscoöperatie. Deze goedkeuring 

wordt per mail bevestigd; 

• Plattelandscoöperatie behoudt zich het recht om af te toppen bij over intekening van het 

budget. Hierbij geven wij de voorkeur aan de realisatie van randen die het meest resultaat 

opleveren. 

 

Vergoedingen 

 

Zaaizaad dit verkrijgt men en moet men zelf inzaaien, behalve bij "Samen voor de Patrijs" wordt 

dit gezamenlijk ingezaaid. 

• 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. 

 

 

Vrijwillige inzaai overhoeken en randen  

Voor dit onderdeel wordt ook weer gekozen voor een zeer laagdrempelige deelname. Deelnemers 

kunnen met het aanmeldingsformulier aangeven waar en hoeveel men wil inzaaien en dan verkrijgt 

men het zaad op de aangegeven uitleverdag tegen de vastgestelde voorwaarden.  

Leden krijgen 1.000 m² gratis en bij het meerdere is een eigen bijdrage van € 30,-/ 1.000 m² 

verschuldigd.  

Ter info: lidmaatschap kost € 40,-- /jaar en kan verkregen worden via de Plattelandscoöperatie.  

 


