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‘Twenterand Bloeit’ wordt mede mogelijk gemaakt door: 

       
Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland 

 
 
 
 

De natuur op het platteland heeft het moeilijk. Agrarische Natuurvereniging Land&Schap 
zet zich in om de natuur een handje te helpen door via crowdfunding bloemenranden aan 
te leggen in de gemeente Twenterand. Deze bloemenranden bieden leef- en 
voedselgebied voor diverse planten en dieren en vormen een verfraaiing van het 
landschap. Daar genieten wij samen van! 
 

 
 
 
 
 

Doet u ook mee? 
Door te investeren in één van onze pakketten steunt u 3 jaar lang de natuur in uw 
omgeving en geniet u zelf van een mooi landschap! Met het geld wordt zaad gekocht en 
ingezaaid. De boeren ontvangen een vergoeding voor het uit productie nemen van de 
grond. De ANV zorgt voor promotie en publiciteit.  
 

 

PAKKETTEN BLOEMENRANDEN 
 

Pakket nr: Inzaaien (m2) Prijs (€) 

1 10 15 

2 20 30 

3 50 75 

4  100 150 

5 500 750 

6 1.000 1.500 

 

Meer informatie en aanmelden 
Op onze website kunt u meer lezen over het project ‘Twenterand Bloeit’.  
Wilt u mee-investeren in de aanleg van bloemenranden, stuur ons dan een mail met uw 
naam en uw pakketkeuze. Wij nemen vervolgens contact met u op! 

‘Zet Twenterand in bloei!’ BURGERS & BEDRIJVEN 

Bijen zijn belangrijk voor de bestuiving. 
Zij hebben belang bij bloemenranden als 
bron voor voedsel en als leefgebied.  

Patrijzen hebben in het open landschap 
weinig mogelijkheid om te schuilen. 
Bloemenranden bieden de patrijs 
beschutting, broedplaats en voedsel. 

Spelregels in het kort 

• deze eenmalige investering geldt voor een periode van 
drie jaar (2015 t/m 2017) 

• al onze investeerders krijgen een naamsvermelding op 
onze website 

• bij een investering van 1.000 m2 komt er een bord met 
naamsvermelding in het veld 

• u krijgt jaarlijks een rondleiding langs de bloemenranden 
• Bij een investering van 100, 500 of 1.000 m2 bent u auto-

matisch lid van ANV Land&Schap voor resp. 1, 2 of 3 jaar 


