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NatuurWerks roep;

Help mee aan het herstel van insecten

Rucphen. Alarmerende berichten over de afname van
insecten vragen om actie, Herstel van hun leefgebied is

volgens NatuurWerkgroep gemeente Rucphen een van
de oplossingen.

Uw hulp is hard nodig
Om dat leefgebiedte herstellen wil de NatuurWerkgroep
de bijna 8 ha bloemrijke kruidenakkers die zij nu in behber
heeft graag snel verdubbelen. De bloemen en het graan op
deze ak(ers vormen'de voedingsbodem voor voedselketens
van insecten. U kunt daarbij financieel helpen.
AIle beetjes helpen de beestjes; temeer omdat provincie
Noord Brabant uw biidrage verdubbelt!Ga daarvoor naar:
wwwcrowdfundingvoornatuur.nl/projects/allebeestjes-
helpen

Dramatische afname van insecten
(lnter)nationaal onderzoek laat zien dat het slecht gaat met
insecten. Uit recent onderzoek blijkt datin de afgelopen
25 tot 30 jaar bijna 75 % van de insecten is verdwenen. En

dat is erg. lnsecten zorgen voor bestuiving van bloemen,
bomen en gewassen. Ze zijn onmisbaar als voedsel voor vo-
gels en kleine zoogdieren. En ze zorgen voor een gezonde
bodem waarop planten en bomen kunnen groeien.

Het Flower Power project
Op de akkers die door órganisaties en particulieren beschikl
baar worden gesteld. bewerken vrijwilligers van de Na-
tuurWerkgroep de grond, waarna ze graan

en bloemen inzaaien. De bloemen trekken
insecten aan, die weer vogels aantt'ekken.
Het graan dat niet wordt geoogst dient
o.a. als wintervoer voor vogels en kleine
zoogd ie ren.
AI met al ontstaat er een oogstrelende
bloemenzee van merendeels bedreigde en
beschermde bloemen, waarboven insecten
en vogels vliegen. Zodoende nemen flora en
fauna in haar verscheidenheid toe en wor-
den de Rucphense bossen aantrekkelijker
voor na tu u rl iefhebbers.
Voor meèr informatre: http://www.
natu u rwerkgroep-rucphen.n l/het-fl ower-
power-project/

Streekproducten
Om het project op langere termijn financieel
te ondersteunen, ontwikkelt de Natuur-
Werkgroep een aantal streekproducten. ïot
nu toe zijn er een heerlijk biertje en een
fijne honing ontwikkeld. De honing wordt
verzameld in bijenkasten die langs akkers
staa n.

Zondag 17 juni presenteert de Natuur-
Werkgroep op de Vaderdagbraderie het
bier en de honing.
Deze producten zijn tevens te koop bij Plus

Mann'ien in Rucphen.

Akkerwandeling
De NatuurWerkgroep organiseert op zondag
24iuni een wandeling langs een aantal
bloemrijke kruidenakkers. De start is om
14.00 uur vanaf de parkeerplaats bij Cam-
pingde Posthoorn aan de Pierestraall-6,
4715 RP Rucphen.


