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Inschrijving project Bloemrijke Akkers 2020
Deelname aan dit project is niet exclusief voor AND leden. Iedereen in Drenthe met een
beschikbare grondoppervlakte tussen de 0,25 hectare en 0,50 hectare mag meedoen. 

  
U kunt zich via het aanmeldformulier op onze website inschrijven voor het project Bloemrijke Akkers
2020. 

  
Bloemrijke Akkers wordt mogelijk gemaakt door deelnemende gemeenten in Drenthe en de
Provincie. De projectleiding is in handen van Agrarische Natuur Drenthe.

  
Doel
 
Het doel van Bloemrijke Akkers is om stuifmeel en nectar te bieden op momenten dat de natuur dit
zelf minder geeft. Daarnaast vinden niet alleen insecten hun weg naar deze akkers, maar ook
vogels en wild, zoals reeën en hazen.
U dient de Bloemrijke Akker tot in het (volgende) voorjaar te laten staan en pas dan mag de akker
weer bewerkt worden. Daarnaast is het belangrijk dat de Bloemrijke akker wordt ingezaaid op een
zichtlocatie.

  
Via het aanmeldformulier kunt u zich opgeven voor het project. Deelname vindt plaats op volgorde
van binnenkomst van het aanmeldingsformulier en de compleetheid daarvan, waarbij deelnemers
van voorgaande jaren voorrang hebben.
U kunt minimaal 0,25 hectare en maximaal 0,50 hectare opgeven. De vergoeding voor het project is
€450,- per 0,50 hectare inclusief 5 kilogram zaaizaad.

  
Ligging
 
Voordat u het aanmeldformulier invult is het belangrijk dat u eerst de X,Y-coördinaten op Google

https://agrarischenatuurdrenthe.nl/?mailpoet_router&endpoint=view_in_browser&action=view&data=WzM5LCJmODFiYzNkNWIwZmYiLDAsMCwxOCwxXQ
https://www.google.nl/maps


Maps opzoekt. Deze coördinaten vult u vervolgens in op het aanmeldformulier.
Hebt u hulp nodig bij het vinden van de X,Y-coördinaten, neem dan telefonisch contact met ons op
tel: 0592-201332.

Aanmelden

Agenda
6 maart 2020 BoerenNatuurdag - Samen sterk!
Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

  
7 april 2020 Workshop natuurvriendelijke inrichting van boerenerven
De workshop zal verzorgd worden in samenwerking met Landschapsbeheer Drenthe.
Drenthe staat bekend om haar rijke natuur en karakteristieke cultuurlandschappen. Een deel van
deze waarden is te vinden op erven. Door specifieke inrichting en/of beheer is het mogelijk om de
natuurwaarden op en rond erven sterk te vergroten.
Klik hier voor meer informatie en aanmelding.

  

12 juni 2020 Wandeling: Agrarisch natuur op het Eexterveld
Tijd: 19:00 tot 21:30

 Locatie: NP Parkeerplaats Hagenbrink bij Anderen aan de weg naar Anloo, Anloërweg, 9465 TS
Anderen

 Organisator: NP Drentsche Aa in samenwerking met Agrarische Natuur Drenthe
  

Klik hier voor meer informatie.
  

11 juli 2020 Fiets mee met Nationaal Park Drentsche Aa en Agrarische Natuur
Drenthe
Tijd: 09:30 tot 12:30

 Locatie: Kantoor Agrarische Natuurbeheer Drenthe, Gieterstraat 45, 9451 TE Rolde
 Organisator: NP Drentsche Aa in samenwerking met Agrarische Natuur Drenthe

  

https://www.google.nl/maps
https://agrarischenatuurdrenthe.nl/bloemrijke-akkers-2020
https://www.boerennatuur.nl/wat-doen-we/boerennatuurdag-2020/
https://agrarischenatuurdrenthe.nl/7-april-2020-workshop-inrichting-van-boerenerven
https://www.drentscheaa.nl/actueel/activiteiten/@135312/agrarische-natuur/
https://www.drentscheaa.nl/actueel/activiteiten/@135312/agrarische-natuur/
https://www.drentscheaa.nl/actueel/activiteiten/@135331/fiets-mee-nationaal/


Klik hier voor meer informatie. 
 
3 november 2020 Ledenavond AND
Meer informatie volgt.

  

Uitschrijven | Je abonnement beheren
Agrarische Natuur Drenthe

 Gieterstraat 45
 

9451 TE Rolde
 E-mail: info@andrenthe.nl

 www.agrarischenatuurdrenthe.nl
 Telefonisch bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur op (0592) 700230.
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