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Een argeloze wandelaar of
fietser denkt misschien al
wel ‘goh, wat staan hier

veel klaprozen’; maar om ook
 akkerleeuwenbekken of naakte
lathyrussen te ontdekken, moet je
toch al een beetje kenner zijn. 

Intussen zijn zo’n twintig ak-
kerkruiden die op de zogeheten
Rode Lijst staan in Rucphen aan-
getroffen. De plantjes zijn te vin-
den op de nieuw ingezaaide/aan-
gelegde kruidenakkers binnen
het project Flower Power (zie
kaartje). Sommige soorten doen
het uitstekend. 

Flower Power is een driejarig
project van de Natuurwerkgroep
Rucphen, dat vorig jaar begon en
wordt ondersteund door professi-
onele adviseurs van Natuurbalans
en het Louis Bolk Instituut voor
duurzame landbouw. Het project
wil een verscheidenheid aan le-
vensvormen bevorderen en kreeg
een ton subsidie van de provincie. 

De bedoeling is dat in 2019 een
gebied zo groot als 25 voetbalvel-

den (16,5 hectare, nu is er al 15,5
ha) elke zomer vol staat met ak-
kerkruiden. Voorzitter Kees
Kools van de Natuurwerkgroep:
,,Afgelopen najaar is aantal al ak-

kers ingezaaid met kruiden en dit
najaar volgt er nog een aantal. Elk
voorjaar worden de akkers op-
nieuw gefreesd met de maaima-
chine. Zo worden de kruiden ge-
mengd en de grond losgemaakt.
In het volgende jaar komt het
dan, als het goed is, vanzelf weer
op. Zo niet, wordt er bijgezaaid.’’

De Natuurwerkgroep inventa-
riseert regelmatig wat er omhoog
schiet, welke insecten daar om-
heen cirkelen en welke vogels die
weer aantrekken. ,,Dat is een be-
hoorlijk gespecialiseerd klusje’’,
zegt Kools. ,,Daar krijgen enkele
vrijwilligers van ons dan ook een
training in. Als we straks ook zelf
zaad winnen, kunnen we het pro-
ject zelf runnen en instandhou-
den.’’

De akkers waar het om gaat zijn
van verschillende eigenaren: Bra-

bant Water, het ministerie van
Defensie, boeren en particulie-
ren. Ze dienen deels als voerak-
kers (akkers in het bos waar voer
is ingezaaid voor wild) en worden
deels gebruikt voor graan als
grondstof voor streekproducten. 

En daar komt de cultuurpoot
van het Flower Power-project om
de hoek kijken:  het malen van
graan door de historische molens
in de gemeente Rucphen tot meel
en bloem, waar brood en koeken
van gemaakt kunnen worden.
Een deel van de opbrengst daar-
van vloeit terug om de kruiden-
akkers in stand te houden.   

� Zondag 9 juli begint om 10.00
uur bij ’t Ossekopke een wande-
ling van zo’n twee uur langs de
graan- en kruidenakkers uit dit
project.

Groeiende ‘bloemkracht’ op 
de Rucphense zandgronden
Project Flower
Power draait als
een tierelier:
zeldzame
kruiden bloeien
op  Rucphense
akkers. 

De kruiden trekken insecten aan, die weer vogels voeden

� De natuurwerkgroep inventariseert welke kruidensoorten er in-
middels staan. FOTO NATUURWERKGROEP

Als we straks zelf
zaad winnen,
kunnen we het
project zelf runnen
– Kees Kools, werkgroep

maps4news . com/©Andes

Bloemen- en kruidenakkers

Ingezaaid 2 april 2017
- zomergerst met zeldzame kruiden

Ingezaaid najaar 2016
- winterrogge en zeldzame kruiden

Ingezaaid gepland najaar 2017
- winterrogge met zeldzame kruiden
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