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Even voorstellen…

• Akkerranden

• Vogelakkers

• Mengteelten

• Strokenteelt

• Bomen en struiken

• Natuurlijke plaagbeheersing

• Bestuivers

• Insectendichtheid

Thema’s onderzoek
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Participatief onderzoek

• Bottom-up aanpak

• Ontwikkelen van natuurinclusieve
akkerbouw

• Eén voet in de praktijk

• Eén voet in de wetenschap

• Groepsproces

Kennis ontwikkelen die meteen in de 
praktijk terugvloeit

Proces

Uittesten in 
veldproeven en in 

praktijksetting

Monitoren effecten, 
meten is weten, 
spiegelen aan 
wetenschap

Evalueren effecten 
en inpassing voor 

verbeteringen

Opstellen plan voor 
nieuwe gewas, 
teeltsysteem, 

natuurmaatregel, 
gebiedsplan
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www.bloeiendbedrijf.nl

• 2011-2015

• Ca 600 deelnemers

• Doel

• Ervaring opdoen met 

akkerrandenbeheer

• Kennis uitwisselen

• Aanleg randen

• Niet een doel op zich

• Middel om in gesprek te gaan

• Ondernemers verbinden zich echt 

met het onderwerp door op eigen 

bedrijf het experiment aan te gaan

http://www.bloeiendbedrijf.nl/
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Guozzekrite

Alde Delte

Samenwerking landelijk + regionaal + lokaal

http://www.google.nl/imgres?q=Z-LTO&um=1&hl=nl&client=firefox-a&sa=N&rls=org.mozilla:nl:official&biw=1280&bih=885&tbm=isch&tbnid=3n59d52K1i3prM:&imgrefurl=http://www.ondernemervanhetjaarcranendonck.nl/%3Fattachment_id%3D95&docid=MN_mIQrT1dMI_M&imgurl=http://www.ondernemervanhetjaarcranendonck.nl/wp-content/uploads/ZLTO.jpg&w=789&h=296&ei=pzSYTvDtEYaf-watgvzMBQ&zoom=1&iact=hc&vpx=134&vpy=226&dur=459&hovh=137&hovw=367&tx=204&ty=76&sig=110554050382231395751&page=1&tbnh=73&tbnw=194&start=0&ndsp=23&ved=1t:429,r:0,s:0
http://www.google.nl/imgres?q=ANV+lingestreek&um=1&hl=nl&client=firefox-a&sa=N&rls=org.mozilla:nl:official&biw=1280&bih=885&tbm=isch&tbnid=G48bLqCEqPQJ0M:&imgrefurl=http://span-rivierenland.nl/SpanRivierenland/DeVierSpanVerenigingen/&docid=V58GsuBZ8A5AeM&imgurl=http://span-rivierenland.nl/upload/Image/LS.JPG&w=600&h=245&ei=P_soT-ORH9CZOuzY-MQC&zoom=1&iact=hc&vpx=753&vpy=467&dur=863&hovh=143&hovw=352&tx=176&ty=88&sig=102270591462058578187&page=2&tbnh=87&tbnw=212&start=20&ndsp=25&ved=1t:429,r:3,s:20
http://www.google.nl/imgres?q=anv+brabantse+wal&num=10&um=1&hl=nl&client=firefox-a&rls=org.mozilla:nl:official&biw=1280&bih=885&tbm=isch&tbnid=dJudRTSF3UMBGM:&imgrefurl=http://www.anvbrabantsewal.nl/&docid=VrY-fdx_Kmuf3M&imgurl=http://www.anvbrabantsewal.nl/attachments/Image/Algemeen/Logo_ANV.jpg&w=129&h=69&ei=dcMrT9H_BMiT-wbiuYWiDg&zoom=1&iact=hc&vpx=264&vpy=722&dur=907&hovh=58&hovw=108&tx=87&ty=30&sig=110554050382231395751&sqi=2&page=1&tbnh=58&tbnw=108&start=0&ndsp=16&ved=1t:429,r:12,s:0
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Achtergrond

• Te vroeg spuiten: soms averechts 

effect

• Doodt ook nuttige insecten

• Nuttige insecten hebben er niets 

meer te zoeken

Bron: Krauss et al. PLoS 2011
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Quizvraag:

Wat is geïntegreerde plaagbeheersing?
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Geïntegreerde plaagbeheersing: 
middeleninzet als laatste redmiddel

1. Preventie

2. Waarnemen en 
schadedrempel bepalen

3. Middelenkeuze

Brede vruchtwisseling

Robuust uitgangsmateriaal

Verwijder aardappelopslag

Kruidenrijke akkerranden, overhoekjes, 

slootkanten om natuurlijke bestrijding te 

stimuleren
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Geïntegreerde plaagbeheersing: 
middeleninzet als laatste redmiddel

1. Preventie

2. Waarnemen en 
schadedrempel bepalen

3. Middelenkeuze

4 transecten (zijkant en middenin)

10 planten

Aantal plaaginsecten t.o.v. natuurlijke 

vijanden
→ Ja of nee?

Bij twijfel herhalen

3-5 maal per seizoen
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“Je leert op een andere manier kijken 
naar het gewas: niet er overheen, 
maar erin”

Mark Geling in Zeewolde
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Gewasinspectie en schadedrempel aardappel
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Gewasinspectie en schadedrempel granen
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“Goed kijken is voorwaarde voor het nemen van 
een afgewogen beslissing”

Lambert van Oijen in Budel
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Geïntegreerde plaagbeheersing: 
middeleninzet als laatste redmiddel

1. Preventie

2. Waarnemen en 
schadedrempel bepalen

3. Middelenkeuze

• Alleen bij overschrijding  

schadedrempel

• Selectief middel (luizen) 

• Alleen deel van perceel 

spuiten(coloradokever)

www.milieumeetlat.nl
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Geen insecticiden

Minder gespoten

Onveranderd

• Uitstellen…

• Overslaan of niet 

meer nodig

• Insecticide-vrije zone

• “Vriendelijker” middel
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260

114

17

"Door Bloeiend Bedrijf kijk ik nu 

anders naar mijn 

gewasbescherming"

Mee eens

Neutraal

Niet mee eens

Aantal gangbare deelnemers
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“Je moet het wel durven anders te doen” 
Jurtko Boerma in Rottum
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Bankierplanten rondom bollenveld

• Bijvoet geënt met artemisia 
bladluis

• Ook tegen trips?
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Inleiding: diversiteit op het veld

SchaalniveauGewas Perceel Bedrijf Landschap
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Inleiding: diversiteit op het veld

Bouwplan

Strokenteelt

Vruchtwisseling

Populatie

Mengteelt

Onderzaai

Bermen, landschapselementen

Natuurmaatregelen

Schaalniveau

Ras

Gewas Perceel Bedrijf Landschap

Natuurgebieden, steden

Mengteelt tarwe-veldboon Strokenteelt gras-klaver -sluitkool
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Inleiding: diversiteit op het veld

Bouwplan

Vruchtwisseling

Natuurmaatregelen

SchaalniveauGewas Perceel Bedrijf Landschap
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Inleiding: diversiteit op het veld

Bouwplan

Vruchtwisseling

Natuurmaatregelen

SchaalniveauGewas Perceel Bedrijf Landschap
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Perceelsranden: waarom?

• Biodiversiteit
• Plaagbeheersing

• (Bloembezoekende) insecten 
en spinnen

• Vogels

• Beschutting voor vogels 

• Voedsel voor akkervogels 
insecten en spinnen

• Voedsel voor roofvogels: 
zoogdieren 

• Akkerflora

• Landschapsbeleving

• Gezonder landbouwsysteem dat 
minder afhankelijk is van inputs
van elders
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Kennisuitwisseling

Randen langs sloten
Waterkwaliteit
Minder drift (+afspoeling)

Minder kans op stuurfouten
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Chemievrije bufferstrook 
of maaipad, 

ca. 3 meter breed

Chemievrije akkerrand, 
met of zonder ingezaaide 

vegetatie
3 meter breed

Met geïntegreerde plaagbeheersing: effect gaat verder dan de rand!

Akkerrand zonder geïntegreerde 
plaagbeheersing:

Insecticidenreductie door
geïntegreerde gewasbescherming
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Meerjarige rand (blijft winter 
liggen en geen grondbewerking 
in voorjaar)

Eenjarige rand (voorjaar-
najaar)

Overwintering insecten en 
spinnen

Ja, beschutting, strooisellaag Minimaal door 
bodembewerking…

Plaagbeheersing Ja, al vroeg in voorjaar
Niet voor alle gewassen!

Ja, maar werkt later
Samenstelling mengsel 
aanpassen op gewas!

Bloembezoekende insecten Klavers, cichorei, wilde peen 
etc

Korenbloem, klaproos, gele 
ganzenbloem

Zomervoedsel vogels Insecten, spinnen, zaden Insecten, spinnen, zaden

Broedgelegenheid en 
dekking vogels

Maaimoment
Breedte >9m
Geen dekking <3m

Nog erg open in voorjaar

Wintervoedsel vogels Spinnen, kevers, larven Alleen als deze blijft staan in 

winter

Perceelsranden: waarom?
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Meerjarige rand (blijft winter 

liggen en geen grondbewerking 
in voorjaar)

Eenjarige rand (voorjaar-

najaar)

Akkerflora Natuurzaden
Inheemse soorten

Natuurzaden
Inheemse soorten

Waterkwaliteit Minder drift
Minder kans ok stuurfouten
Minder afspoeling? 

Minder drift
Minder kans ok stuurfouten

Landschapsbeleving Minder uitbundige bloei, maar 

wel ‘duurzamer’

Veel kleur, vanaf eind juni

Kans op verruiging Wortelonkruiden
Kan ook keuze zijn

Rouleren van locatie mogelijk

Perceelsranden: waarom?
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Akkerranden: waar?

Eenjarige graan-kruidenrand

Veel bloei voor bloembezoekende

insecten

De winter over laten staan voor vogels

Meerjarige gras-kruidenrand

Rustelement voor overwintering 

insecten

Gefaseerd maaien en afvoeren
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Perceelsranden: waar?

• Landschappelijke inpassing

• Aansluitend op hagen, landschapselementen, bermen, 
sloten

• Vormen van netwerk of mozaïek

• Houdt rekening met brongebieden en behoeftes van 
specifieke soorten

• Vul aan op wat al aanwezig is in het landschap

• Liever geconcentreerd (brede randen of blokken), dan 
smalle randen uitgesmeerd over een groot gebied 
(ecologische val)

• Continuïteit en rust
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Bloei in het landschap

Meerjarige

perceels-

rand

Kruiden-

rijk

grasland

Bloeiende
gewassen

Hout-

singels
Erf-

beplanting

Onderzaai
groen-

bemesters

Eenjarige
perceels-

rand

Gras-

klaver

“Bijenweide” (Neve & van der Ham, 2014)

Minder uitbundig, 
rust

Verbindingslijnen voor verplaatsing

Korte periode overdaad

Laat deze 
aansluiten

Maaibeheer

Verlengen 
bloeiboog

Stepping stones

Maaibeheer 
gefaseerd

Open plekjes
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Akkerranden: wat?

• Mengselkeuze
• Meerjarig of eenjarig

• Inheems of exotisch

• Wat zou er van nature groeien? 
Bodem

• Veel soorten, of eenvoud=troef?

• Bloeiperiode, hoogte, dichtheid 
(vegetatiestructuur)

• Naastgelegen gewas

• Alleen nuttige insecten stimuleren

• Plaaginsecten zo min mogelijk 
faciliteren

Ondiepe, open bloemen – bladluizenbestrijders

Diepe bloemen - koolmotjes!

Schermbloemigen – wortelvlieg!

Koolachtige soorten – slakken!

Oliehoudende zaden - winterhard 

Soorten met grote zaden – wintervoedsel vogels 
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• Akkerranden: niet alleen een doel op 
zich, maar vooral een middel om te 
werken aan verduurzamen van 
gewasbescherming

• Alleen functioneel wanneer geïntegreerd 
in bedrijfsvoering

• Kennisopbouw leidt tot meer 
bewustwording en gedragsverandering

• Vertrouwen en investeren in ecologie op 
het bedrijf

• Risico’s inschatten

• Groot onbenut potentieel vermindering 
GBM 

Conclusies Bloeiend Bedrijf
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Samenvatting akkerranden

• Dé “alles-in-één-rand” bestaan niet

• Maak keuzes met welk doel je randen aanlegt, afgestemd op gebied en 
aanwezige fauna (insecten en vogels)

• Akkerranden zijn geen doel op zich, maar zijn ondersteunend in wat er al 
is

• Maatregelen op andere schaalniveau’s zijn belangrijk

• Meerjarige, inheemse randen hebben de voorkeur

• Zaai waar mogelijk in najaar in

• Plan werkzaamheden in en blijf alert op wortelonkruiden (kweek)

50 tinten groen
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b.luske@louisbolk.nl

@bokiluske

Bedankt voor 

jullie aandacht!


