Doe een gift
voor meer
boerennatuur

bo

nd

Net zoals vorig jaar willen we in
deze eindejaarperiode opnieuw
een actie opzetten voor twee
agronatuurprojecten. Naast onze
nieuwe actie voor de patrijs (zie
Boer&Tuinder nr. 47) verlengen we
het ondersteunen van meer
bloemenranden. Met de steun die
we vorig jaar kregen is het ons
gelukt om 4,6 ha bloemenrand te
helpen realiseren.
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Joost-Pim Balis, Mathias D’Hooghe en
Korneel Verslyppe, regiocoördinatoren Boerennatuur Vlaanderen
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Deze actie voor bloemenranden in
2019 was samen met onze actie voor
steenuilkasten een enorm succes. Op
het kaartje hiernaast kan je zien waar
al die bloemenranden en nestkasten
werden gerealiseerd.

Bloemenranden
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Bloemenranden kunnen meerdere
functies hebben. Ze maken het landschap mooier en bekoren menig recreant, maar nog belangrijker is dat ze ook
diensten kunnen leveren aan de landbouwer. Ze trekken onder meer bestuivers (zoals bijen en vlinders), (akker-)
vogels en nuttige insecten aan. Dit noemen we functionele agrobiodiversiteit.
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Deze bloemenrand in Dworp werd
ingezaaid met een specifiek mengsel
om naast bestuivers ook nuttige
insecten aan te trekken

Agrarisch natuurbeheer

4,6 ha bloemenranden en
16 nestkasten voor
de steenuil werden
gerealiseerd in 2019.

Actie 2019
Bloemenrand
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Nestkast
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van bloemenranden en gaat tevens op
zoek naar financiële middelen om de
kosten van die landbouwers (deels) te
vergoeden. Vaak beperken subsidies
zich tot een vergoeding voor het aankopen van een specifiek bloemenmengsel
of bestaan ze zelfs helemaal niet. Dank-
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Meer over bloemenranden en
onze andere projecten vind je op
www.boerennatuur.be
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Tegelijkertijd is dit een duurzame
maatregel voor een toekomstgerichte
landbouw en een deel van de oplossing
voor het vraagstuk van de Green Deal
en de Farm to Fork-strategie van de EU.
Boerennatuur Vlaanderen stimuleert
en adviseert landbouwers bij de aanleg

zij jouw gift kunnen we
landbouwers toch van
de nodige middelen
voorzien om de – vaak
experimentele – bloemenranden aan te leggen. Met jouw gift
zorgen wij voor meer bloemen langs de
Vlaamse velden. n
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Bezige
bijen
zoeken
lekkere
nectar
Met jouw gift* kunnen wij extra
bloemenranden inzaaien

* 60% fiscaal aftrekbaar (vanaf 40 euro) t.e.m. 31/12/2020

Een gift voor boerennatuur
is een duurzame investering
in de landbouw
Bloemenranden trekken niet alleen heel wat
bijen en hommels aan die zorgen voor de
bestuiving van de gewassen, maar ook heel
wat andere nuttige insecten. Daarom zaait
Boerennatuur Vlaanderen specifieke bloemenmengsels langs landbouwpercelen. Dat kost
geld. Wil jij ons financieel steunen? Stort dan
een gift – groot of klein – op rekeningnummer
BE07 7360 0263 8666 van Boerennatuur
Vlaanderen met de vermelding ‘Gift bijen’.
Voor giften vanaf 40 euro krijg je tot eind dit
jaar een fiscaal attest dat recht geeft op een
belastingvermindering van 60%, in plaats
van 45%. Bedankt voor je steun!

Diestsevest 40
3000 Leuven
www.boerennatuur.be
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