
Aantal kruidenakkers wordt
verder uitgebreid
RUCPHEN - De NatuurWetkgroep
Rucphen breidt het aantal kruiden-
akkers uit. Voor de eerste helft van
2018 ziin er aíspraken gemaakt voor
de realisatie uan 2,7 hectare nieuwe
akkers. Verder voeren vrijwilligers
gesprekken met meerdere geïnteres-

seerden, waaronder de eigenaren
van Landgoed SchijÍ. Daarmee Iiikt de

doelstelling om te komen tot vijftien
hectare akkerkruiden haalbaar.
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ln heï eersie jaar werd zes hectare grond

ingezaaicj meï niet veel voorkomende krui-

den. Afgelooen week werd het graan op de

twee grootste akkers geoogst.

Daaronder valt een groot aantal exempla-
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ren van het zeldzame akkerviltkuid. Het

graan 0p de overige akkers blijft staan als

wintervoer voor vogels en kleine zoogdie-

ren.

Streekproducten
Projectcoördinator Harrie Tak is tevreden

over het verloop van het project.

Bij drie inspectierondes werden 22.000

akkerkruiden geteld. Hij heeft er goede in

hoop in dat de Natuunverkgroep Bucphen

het project over drie jaar zonder subsidie

kan vooftzetten. ln 201 6 kreeg het initiatief
100.000 eui'o subsiclie vanuit de provrncle

Nooid-Brabant

De vrijwilligers stre\,'en iraei' de cntlik-
keling van streekprcducterr, zoais honing,

kruidkoek, kruidenbiei en natuurvlees om

op deze manier inkomsten te vergaren. Het graan op de twee gtaatste akkers Ís geoogsL FAT) NATUUBI\/ERKGB0EP f,
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tevreden met de resultaten van de bloeme-

njkkers in het eerstejaar. Volgens projectco-

ordinator Harrie Tak hàeft het Flower Power

ïuO'a***r.tr€'lijk'eqi,i Èiesu,ltltàh op='

ggfeng fryjlttpe*ner+ Natuíft'alàflrl, en'

tónia'Bàlk Jnrtitsui rdelàí dezà, visiè' l* de

aftelopen week is op de twee giootste ak-

kers het graan geoogst. Kort daarvoor heb:
ben vrijwilligers van de NatuuiWerkgroep
daàr een groot aantal èiemplaren van het

hoogst zeldzame akkerviltkruid geoogst. De

zaden daarvan kunnen volgend jaar op an-

dere akkers verspreid worden. De overige ak-

kers worden niet geoogst. Daar blijft het
gràan voor een deel als wintervoer voor vo-

gels en kleíne zoogdieren staan. Voor het an-

dere deel ii het verrijking van de §rond voor

het'opr+ieuw iniàaid mn,:de.-a.k RI In'dr*
iÈV tariiatierondeizijn,,er,rsim*a.ooo' àk'
ËË*r*ide+ getè,lé: R+rimrib.p ent'.dàawan.
tàffi ' i- l',j'iààxan:ale'in'aànfàtseit'.
à,ctrteiuitiSàn'-zotnt'z'o..p ent' uet'het,
boscherrndepfant t,vosr ksr, ' anthct
akkerviltkruid niet meàr voor in Nederland.

ln dit project zijn er bijna 45o teruggebracht.

De prioritaire soorten waarvoor de provincie

ttoord grabant subsidie heeft verstrekt de-

den het ook goed. Hiervan zijn er ruim 7.5oo
geteld. Waar in het eerste ja4r 6,z ha krui-
denakkers is gerealiseerd ztjn er voor de eer-

ste helft van het tweede jaar afrpràken ge-

maakt voor 2,7 hà níeuwe àkkers. Voor de

tweede helft zijn gesprekken gaande. let
rneerdere geïnieresseerden. De to'taàl be-

oogde r5, o ha l'rjh daarmee goed haalbaar.
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