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‘Zet Twenterand in bloei’!

GRONDEIGENAREN

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!

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

Doet u ook mee?

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

U kunt als grondeigenaar meedoen aan ‘Twenterand Bloeit’ door een perceelrand ter
beschikking te stellen waarop een bijen- of patrijzenmengsel wordt ingezaaid. Voor het uit
productie nemen van deze (landbouw)grond ontvang u een vergoeding. De ANV regelt het
zaad en zorgt voor promotie en publiciteit.

Spelregels in het kort
•
•
•
•
•

De grondeigenaar ontvangt een marktconforme vergoeding voor het uit productie nemen van de grond
De bloemenranden worden jaarlijks ingezaaid en blijven in de winter overstaan
Een perceelrand dient minimaal 3 en maximaal 6 meter breed te zijn
Contracten worden per jaar afgesloten (maximaal 3 jaar)
Bij voorkeur worden de bijenranden aangelegd op zichtlocaties en patrijzenranden op kansrijke plekken

Opmerking: mogelijk kan een bloemenrand worden gecombineerd met andere opgaven (bijv. vergroening
GLB, agrarisch natuurbeheer). De ANV kan met u meekijken naar de mogelijkheden.

Meer informatie en aanmelden
Op onze website kunt u meer lezen over het project ‘Twenterand Bloeit’.
Wilt u deelnemen en uw perceelrand beschikbaar stellen, stuur ons dan een mail met uw
naam, email en gegevens van uw perceel (ligging en lengte perceelrand). Wij nemen dan
contact met u op om uw deelname verder te bespreken.
‘Twenterand Bloeit’ wordt mede mogelijk gemaakt door:

Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

