
Akkerrandenproject 2015 gepresenteerd

DINXPERLO –M aandag 29 juni w ordt het akkerrandenproject 2015 in de gem eente Aalten 

gepresenteerd. Er zijn dit jaar 26 akkerranden en berm en ingezaaid rondom  Aalten, Bredevoort en 

Dinxperlo. Het ingezaaide m engsel zorgt voor een goede biodiversiteit en gaat w ildvraat van de 

gew assen tegen.

Een m ooie bijkom stigheid is, dat het er prachtig uitziet. Ook daarom  zijn er dit jaar w eer tw ee 

fietsroutes langs de ingezaaide berm randen uitgestippeld, w aar de recreant zijn hart op kan halen 

aan de in het oog springende bloeiende berm randen. W ethouder Ted Kok presenteert op 29 juni de 

nieuw e Akkerrandenfolder, w aarna er per huifkar een stuk van de fietsroute door De Heurne w ordt 

afgelegd.

Het akkerrandenproject

Het akkerrandenproject w ordt elk jaar w eer georganiseerd door de w erkgroep akkerranden, die in 

2013 w erd opgericht. De w erkgroep bestaat uit leden vanuit de LTO, Im kervereniging, IVN, Stichting 

Sam enw erkend Actief Aaltens Platteland (SAAP) en de W ildbeheereenheid. Vanw ege het belang van 

de akkerranden stim uleert de w erkgroep akkerranden agrariërs en particulieren  om  akkerranden in 

te zaaien.

Naast de w erkgroep zaaien ook de agrarische natuurvereniging en de gem eente Aalten akkerranden 

in.
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De akkerranden bescherm en landbouw gew assen tegen ziektes en w ildvraat. In de akkerranden van 

de gem eente Aalten w orden drie verschillende m engsels gebruikt: een m engsel van de 

W ildbeheereenheid m et extra zonnebloem en, een fauna-w eidem engsel en een patrijzenm engsel. De 

akkerranden w orden in het voorjaar  ingezaaid om  zo in de zom er volop te bloeien.

Sam en voor de Patrijs

In de buurtschappen Dale en Barlo zaait Particulier Agrarisch Natuurbeheer (PAN) in het kader van 

het patrijzenproject voor het derde jaar akkerranden in. Net als in de rest van Nederland is het 

patrijzenbestand hier de laatste halve eeuw  enorm  achteruit gegaan. PAN stim uleert boeren 

m aatregelen uit te voeren die gunstig zijn voor de patrijs. Onder andere het inzaaien van 6 ha 

akkerranden en het na de graanoogst handhaven van stoppelvelden.

De eerste resultaten van dit project w ijzen uit dat de patrijzen en andere vogels erg positief op de 

m aatregelen reageren.  In dit project w erkt PAN in het gebied sam en m et de W ildbeheereenheid 

Aalten, de Vogelw erkgroep Zuidoost-Achterhoek, de gem eente Aalten en Vogelbescherm ing 

Nederland.

Fietsroutes

Dit jaar zijn er tw ee fietsroutes langs de ingezaaide akker- en berm randen uitgezet. De 

‘Patrijzenfietstocht’ heeft een lengte van 20 kilom eter en leidt de toerist en recreant door de 

buurtschap Barlo. Hier kom t nog een aantal patrijzenparen voor, die dankzij inzaaien van de 

akkerranden steeds vaker te zien zijn. De ‘Akkerrandenfietstocht’ van 26 kilom eter start bij de VVV in 

Dinxperlo en leidt de fietser door het centrum  en het groene buitengebied van het grensdorp.  De 

routes staan beschreven in de folder ‘Akkerranden’ die vanaf 29 juni voor €0,50 te koop is bij de 

VVV’s in de gem eente Aalten.

De folder ‘Akkerranden’ is tot stand gekom en door een sam enw erking van de w erkgroep 

akkerranden, gem eente Aalten, SAAP, provincie Gelderland, Stichting Doorgeefhuis M aria, de 

W ildbeheereenheid Aalten en de VVV’s Aalten, Bredevoort en Dinxperlo.
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