Hoe kan ik als bedrijf of particulier helpen?

Een van onze initiatieven is het project ‘Stepping Stones’,
oftewel het inzaaien van kleinschalige postzegels of stroken met speciale inheemse akkerbloemenmengsels.
Het gaat om kleinschalige overhoekjes of stroken die
worden ingezaaid met een éénjarig akkerbloemenmengsel.

Wilt u als bedrijf of particulier ons initiatief ondersteunen dan kunt u ons helpen door een jaarlijkse vrijwillige
bijdrage van €100. Als tegenprestatie wordt uw bedrijf of
naam genoemd op onze website en wordt u uitgenodigd
voor lezingen en excursies. U kunt zich ook als vrijwilliger
bij ons project aanmelden om samen met ons ondersteunende werkzaamheden uit te voeren, bijvoorbeeld bij het
gereedmaken en zaaien van de postzegels.

Voordelen (en nadelen)
•
•
•
•

Versterking biodiversiteit
Voedsel voor insecten en vogels
Imago verbetering
Discussie op gang brengen omtrent de verduurzaming van de landbouw

Wat krijgt u ervoor terug?
•
•

Vermelding op de website en facebook
(indien gewenst)
Kennisoverdracht

Voorlopige contactinformatie:
T:
E:
I:
I:
I:

06-2817 4833
steppingstonesooststellingwerf@outlook.com
steppingstonesooststellingwerf.nl
www.wbe-midden-ooststellingwerf.nl
www.gagelvenne.nl

Voor het laatste nieuws, excursies of workshops:
F: Stepping Stones Ooststellingwerf

biodivers cultuurland
Ooststellingwerf

Ontwerp en productie: Vormvast esthetische producties

Agrariërs en particulieren die meedoen door grond beschikbaar te stellen.

Ik lever een vrijwillige bijdrage (<100 m2), mijn locatie mag op een interactieve kaart
worden gezet en onze bedrijfsnaam mag vermeldt worden als deelnemer aan het project.

Ik betaal zelf de zaadkosten (<100 m2), ik wordt op de website vemeldt als sponsor
(indien gewenst) en de locatie komt op een interactive kaart te staan.

Bedrijven en particulieren die meedoen door sponsoring.

Ik ondersteun biodivers cultuurland Ooststellingwerf met een jaarlijkse bijdrage van €100
en als tegenprestatie wordt mijn bedrijfsnaam als sponsor op de website vermeldt.

Ik geef mij op als vrijwilliger en ben bereid te helpen bij toekomstige hand en spandiensten.

Houd mij op de hoogte van sponsordagen, workshops en lezingen (e-mailadres).

Naam, adres, e-mail:

Akkerbloemenmengsels – postzegels & stroken

Voor het creëren
van bloemrijke postzegels en stroken
die dienen als stepping stones
in het kleinschalige
Ooststellingwerfse cultuurlandschap.

Voorlopige contactinformatie:

T: 06-2817 4833
E: steppingstonesooststellingwerf@outlook.com
I: steppingstonesooststellingwerf.nl
I: www.wbe-midden-ooststellingwerf.nl
I: www.gagelvenne.nl

(vervolg stap 3)
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Strook en rand:

Wie zijn wij?
Biodivers cultuurland Ooststellingwerf is een organisatie die is opgericht vanuit een initiatief van
de Wild Beheereenheid Midden-Ooststellingwerf
(kortweg WBE) en de Agrarische Natuurvereniging
Gagelvenne (kortweg Gagelvenne). De WBE vervult
een rol binnen het project vanuit hun verantwoordelijkheid voor het natuurbeheer en de Gagelvenne heeft
een meer technische rol waarbij vooral gekeken wordt
hoe biodiversiteit een rol kan krijgen binnen de agrarische bedrijfsvoering. Gezamenlijk zijn de verenigingen
begonnen met het kleinschalige project ‘Stepping Stones’. Inmiddels zijn deze en andere initiatieven samengebracht onder de noemer ‘biodivers cultuurland Ooststellingwerf’.
Het beeldmerk van bdcO staat symbool voor bescherming van het kwetsbare.
De open, ronde vormen ‘beschermen’ een centrale kern, zonder het af te sluiten, om het vervolgens te laten groeien. Het verbeeldt daarmee ook een zaad
dat ontkiemt. De ogenschijnlijk abstracte elementen van het
beeldmerk vormen subtiel de letters bdco.
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• Vanaf 100 m2.
• Zaad wordt geleverd.
• Grondbewerking in overleg
inzaaien wordt uitgevoerd door
vrijwilligers.
• Deelnemers worden genoemd
op de website en indien gewenst
wordt ook de locatie van de
strook/rand vermeldt.
• Zaaitijd voorjaar.

We gebruiken ongeveer 100 gram zaden per 100 m2.
Deze kunnen we mengen met een emmer zand.

Stap 1: Een goede plek bepalen.
Kies een plek waar de grond goed te bewerken is als een
akker. Een plek met slechte grond, vol brandnetels, bramen, riet en ridderzuring is niet geschikt voor een bloemenstrook of postzegel. De bodem NIET bemesten: bloemenstroken bloeien het beste op een schrale bodem.

Stap 4: Inharken en aanrollen.
Eventueel kunnen we het ingezaaide perceel licht inharken en aanrollen. Maar dit is niet altijd noodzakelijk.

Stap 2: Grond zaaiklaar maken.
Om bloemenstroken in te zaaien beginnen we met open
grond, vrij van vegetatie. De bestaande vegetatie schrapen we af, of werken we diep onder, bijvoorbeeld door
ploegen. Uitsluitend frezen werkt onvoldoende, omdat
de oude pollen dan snel terug zullen komen.

Laat de planten na de bloei goed uitzaaien. In de loop
van het najaar, of in het vroege voorjaar het oude loof
verwijderen en de grond oppervlakkig (maximaal 5-10
cm) doorwoelen of doorfrezen. Licht doorzaaien is aan
te bevelen.

Door Jasper Helmantel, Cruydt-Hoeck.

Stap 3: Inzaaien.
Het inzaaien van bloemenstroken of postzegels doen we
bij voorkeur met de hand, dat geeft de beste verdeling. In
een zadenmengsel zitten zaden van verschillende groottes, die in reguliere zaaimachines snel ‘ontmengen’. Het
zakje zaden mengen we met licht vochtig zand of potgrond om meer ‘bulk’ te krijgen die we in dunne lagen
kunnen uitstrooien. Lees verder op volgende pagina.

Beheer van een Akkerbloemenvegetatie
met 1-jarige planten

Wanneer zaaien?
We kunnen een bloemenstrook in principe jaarrond inzaaien, behalve bij vorst, extreme droogte of veel nattigheid. Van belang is vooral dat we de grond goed zaaiklaar
kunnen leggen, zonder de structuur teveel te bederven.
Voor akkerbloemen is de beste zaaitijd het voorjaar.

biodivers cultuurland
Ooststellingwerven

• Max 10 x 10 m. = 100 m2.
• Zaad wordt geleverd.
• Grondbewerking in overleg,
inzaaien wordt uitgevoerd door
vrijwilligers.
• Vrijwillige bijdrage.
• Zaaitijd voorjaar.
• Deelnemers worden genoemd op
de website en indien gewenst wordt
ook de locatie van de postzegel op
een interactieve kaart gezet.

Zaaiadvies voor 1-jarig akkerbloemenmengsel

Een initiatief van:
WBE Midden-Ooststellingwerf
Agrarische Natuurvereniging Gagelvenne

Postzegels:

Biodivers cultuurland Ooststellingwerf is een vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor het versterken van de
biodiversiteit in de breedste zin van het woord. Wij
staan voor een agrarisch cultuurlandschap waarin een
economisch rendabel bedrijf hand in hand gaat met
een streekeigen landschap, een gezonde bodem en
een boven- en ondergrondse soortenrijkdom zoals
deze in historische tijden is geweest. Deze situatie
hopen wij te bereiken door in te zetten op kennisoverdracht en kleinschalige, meerjarige ingrepen.
Dit heeft een positief effect op de biodiversiteit en
ook op de agrarische bedrijfsvoering.

Mede mogelijk gemaakt door:
Iepen Mienskip Funds

Biodivers cultuurland Ooststellingwerf

