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Vergoeding voor aanleg van
kruidenrijke akkerranden
Veel kruiden en bloemen langs de akkerranden is goed
voor de biodiversiteit en vergroot de aantrekkelijkheid van
het buitengebied in Scherpenzeel. Agrariërs en particuliere
eigenaren dragen met kruidenrijke akkerranden bij aan
een aantrekkelijk en natuurlijk landschap. Door randen
kruidenrijk te maken door inzaai van aantrekkelijke
zadenmengsels wordt het buitengebied aantrekkelijker
voor mensen, vogels, kleine zoogdieren en insecten.
Beheerpakket voor bloem- en kruidenrijke
akkerranden
Het Collectief Veluwe biedt een beheerpakket voor
bloem- en kruidenrijke akkerranden. Dit is een vergoeding
die misgelopen inkomsten verrekend. Er zijn verschillende
pakketten afhankelijk van het soort natuur en dier.
De coördinatoren van het Collectief Veluwe kijken
samen met boeren en particuliere grondeigenaren wat
het beste toegepast kan worden in het gebied.
Voordelen kruidenrijke akkerranden
Een kruidenrijke akkerrand biedt onder andere een

COLLECTE
Deze week gaan vrijwilligers,
volgens de corona maatregelen,
op pad om te collecteren voor de
Nierstichting. Het kan zijn dat deze
collecte online plaatsvindt. Heeft u
interesse in de opbrengst van deze
collecte? Kijk dan over enkele weken
op www.cbf.nl van Centraal Bureau
Fondsenwerving.

broedgebied aan vogels en een leef- en schuilgebied
voor veel verschillende diersoorten zoals vogels,
zoogdieren en insecten. Bovendien zorgen alle randen
samen met overige natuurgebieden ervoor dat dieren
zich gemakkelijker kunnen verplaatsen.
De aanwezigheid van meer verschillende dieren en
plantensoorten in een gebied helpt bij de natuurlijke
bestrijding van plagen zoals de eikenprocessierupsplaag.
Daarnaast geven bloeiende akkerranden het landschap
kleur, en zorgen daarmee voor een aantrekkelijk
buitengebied.
Meedoen?
Wilt u meedoen? Boeren en particuliere grondeigenaren
die minimaal 750 m2 met een kruidenrijk mengsel willen
inzaaien vragen wij voor vrijdag 15 oktober 2021 contact
op te nemen met Coöperatief Agrarisch Natuur Collectief
Veluwe. Contactpersoon is Hans Veurink, te bereiken
via hansveurink@collectiefveluwe.nl en in de digitale
enquête, zie www.scherpenzeel.nl/inwonerspanel

Rookmelders redden levens
Rookmelders worden vanaf 1 juli 2022 wettelijk verplicht in alle woningen.
Maar waarom wachten tot die datum?
Bij brand vallen de meeste slachtoffers door het inademen van rook. Deze rook
heeft veel giftige gassen. Hierdoor raak je in een diepe bewusteloosheid, vaak
al binnen een paar minuten! En wist je dat als je slaapt, je niets ruikt? Je neus
werkt dan niet, maar je oren werken nog wel!
Stel de wasdroger maakt kortsluiting. Er ontstaat brand. Van de rooklucht word
je niet wakker, maar het geluid van je rookmelder wel! Rookmelders zijn
daarom van levensbelang, en niet alleen als je slaapt. Hoe sneller je een brand
ontdekt, des te meer tijd en kans je hebt om je huis veilig te verlaten
Kijk voor meer informatie: rookmelders.nl

Beoordeel Scherpenzeel
als fietser
Momenteel loopt de campagne Fietsstad van de Fietsersbond. Ook Scherpenzeel
mag beoordeeld worden door fietsers. De gemeente hoopt op veel reacties en om
de aandacht te vestigen op deze mogelijkheid, kan uw fiets de komende tijd
worden voorzien van een zadelhoes.
Uw mening geven over Scherpenzeel? www.fietsstad.nl
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