
Agrarisch natuurbeheer  
in de akkerbouw
Het Gemeenschappelijk Landbouwbe-
leid (GLB) wordt op dit moment herzien, 
een fase waarin de effectiviteit van het 
Agrarisch Natuurbeheer tegen het licht 
wordt gehouden. Hebben we er wel wat 
aan? En is het ons al dat geld waard? De 
laatste tijd is er veel media aandacht ge-
weest; agrarisch natuurbeheer zou zelfs 
een “fiasco” zijn.
De discussie blijkt ongenuanceerd en niet 
uit te gaan van recent wetenschappelijk 

onderzoek. Niet alles kan over één kam 
geschoren worden. De afgelopen 10 jaar 
heeft de wetenschap juist positieve effec-
ten gepubliceerd van akkernatuurbeheer 
op natuurlijke vijanden en plaagonder-
drukking, bestuivende insecten en ak-
kervogels. Bij de boeren ligt nu de ambitie 
om die wetenschap in praktijk te brengen.

Lees de belangrijkste feiten (p. 2-3)  
en ontdek dat akkernatuur werkt.
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Bloeiend Bedrijf is: meer dan 600 
landbouwondernemingen en tien-
tallen Agrarische Natuurverenigin-
gen, landelijk ondersteund door 
Veelzijdig Boerenland, het Louis 
Bolk Instituut, ZLTO, BoerenNatuur 
en De Natuurweide. 
Bloeiend Bedrijf wordt vanaf maart 
2011 drie jaar gefinancierd door 
het Ministerie van Economische  
zaken, Landbouw & Innovatie en het  
Europees Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling. Meer info:

Ü	www.bloeiendbedrijf.nl

Bloeiend Bedrijf 
nieuwsbrieven

Dit is de zevende nieuwsbrief van 
Bloeiend Bedrijf. In deze speciale 
editie van de nieuwsbrief gaan we 
in  op de vormen van natuurbeheer 
die resultaten boeken voor natuur 
én milieu in akkerbouwgebieden. 
Succesvol agrarisch natuurbeheer 
is niet vanzelfsprekend en hangt 
af van de betrokken ondernemers, 
professionaliteit van de organisatie, 
en de kwaliteit van de inhoudelijke 
onderbouwing & monitoring. 

Ü	www.bloeiendbedrijf.nl/
nieuwsbrieven

Ü	m.bos@louisbolk.nl 

Speciale editie Bloeiend Bedrijf nieuwsbrief  

Akkernatuur werkt!

Deze editie van de Bloeiend Bedrijf 
nieuwsbrief is uitgegeven ter gelegen-
heid van de Landelijke Akkernatuurdag 
2013 voor akkerbouwers, beleidsmakers 
en onderzoekers. Op deze dag bespre-
ken we hoe optimale winst te boeken is 
uit akkernatuurbeheer, voor akkerbouw, 
samenleving en natuur. 
Vanuit de onderbouwing door weten-
schappers maken we ook de stap naar de 
praktijk. Akkerbouwers in heel Nederland 
worden steeds enthousiaster over akker-
natuur. Ze beschermen bedreigde akker-

vogels, stimuleren natuurlijke vijanden 
van landbouwplagen en dragen bij aan 
een gezond milieu.
Uiteindelijk versterken agrarisch natuur-
beheer voor bedreigde én het beheer 
voor nuttige natuur elkaar: akkervogels 
zijn bijna allemaal insecteneters! Niet al-
leen de akkerbouw profiteert daar van, 
maar ook het milieu en bijvoorbeeld de 
imkerij! Lees er meer over in dit manifest 
en beleef het tijdens de Landelijke Akker-
natuurdag.



Vooral bloeiende akkerranden hebben 
een gunstig effect op natuurlijke plaag-
onderdrukking. Dat komt doordat be-
langrijke natuurlijke vijanden van met 
name bladluizen maar ook van rupsen 
en bijvoorbeeld Graanhaantje en Colo-
radokever afhankelijk zijn van nectar en 

stuifmeel. Het gaat dan om zweefvlie-
gen (natuurlijke vijanden van bladlui-
zen), sluipwespen (natuurlijke vijanden 
van o.a. bladluizen, rupsen en Graan-
haantjes) en roofwantsen (natuurlijke 
vijanden van o.a. Coloradokevers).

Akkerranden voor  
geïntegreerde plaagbeheersing

Geïntegreerde plaagbeheersing be-
gint bij waarnemingen. Is chemische 
gewasbescherming wel nodig, of doet 
de akkernatuur het al zelf?

Nederlandse overheid: iedereen aan 
de geïntegreerde plaagbeheersing

Ook volwassen gaasvliegen hebben 
nectar en stuifmeel nodig, nadat hun 
larven in het gewas bladluizen eten. 

Volwassen zweefvliegen hebben 
nectar en stuifmeel nodig, hun eitjes 
worden bij bladluizen gelegd, en de 
larven eten bladluizen. Er zijn tot 10 
generaties per jaar en elk vrouwtje 
legt enkele honderden eitjes.

In de tweede nota Duurzame Gewasbe-
scherming van mei j.l. heeft de Neder-
landse overheid een duidelijke ambitie: 
vanaf 2014 moeten alle gebruikers van 
pesticiden aan de geïntegreerde plaag-
beheersing. Dat betekent dus dat ieder-
een breder zou moeten kijken dan alleen 

naar het gebruik van chemische midde-
len. Plagen kunnen ook op andere wijze 
onderdrukt worden, bijvoorbeeld door 
vruchtwisseling of rassenkeuze, maar 
natuurlijk ook door natuurlijke vijanden 
van landbouwplagen.

•	 Akkerranden	 voor	 plaagonderdruk-
king zijn ook voor de wetenschap een 
zeer innovatieve agro-milieu maatre-
gel. De meeste wetenschappelijke publicaties 

hierover zijn na 2003 verschenen.

•	 Het	 effect	 van	 akkerranden	 op	 bio-
diversiteit is het sterkst in door land-
bouw gedomineerde landschappen. 
Heard et al. 2007 Biol.Lett.; Battáry et al. 2010 Proc.

Roy.Soc.B; Hänke et al. 2009 J. of Appl.Ecol..

•	 Eénjarige	 bloeiende	 akkerranden	
hebben bewezen effect op het méér 
voorkomen van zweefvliegen en 
sluipwespen, én van hommels en an-
dere soorten bijen. Hänke et al. 2009 J. of 

Appl.Ecol.; Wäckers 2004 Biol.Contr.; Pywell et al. 

2006 Biol.Cons.; Heard et al. 2007 Biol.Lett.

•	 Meerjarige	 akkerranden	 hebben	 be-
wezen effect op het méér voorkomen 
van spinnen, loopkevers, lieveheers-

beestjes en roofwantsen, én van  
bedreigde akkervogels. Dennis & Fry 1992 

AEE; Bianchi et al. 2003 Environ.Entom.; Pywell et al. 

2005 Biol.Cons.; Werling & Gratton 2010 Ecol.Appl., 

Kuiper et al. 2013 AEE.

•	 Met	 akkerranden	 kunnen	 bladluizen,	
rupsen en Coloradokevers effectief 
worden onderdrukt. Holland et al. 2012 AEE; 

Bianchi & Wäckers 2008 Biol.Contr.; Werling & Grat-

ton 2010 Ecol.Appl.

•	 Verbeterde	plaagonderdrukking	dank-
zij natuurlijke vijanden is gemeten tot 
750 meter van akkerranden.  Holland et al. 

2012 AEE.

•	 Natuurlijke	 vijanden	 hebben	 prooi	
nodig: Natuurlijke plaagbeheersing 
is dus niet te combineren met het ge-
bruik van insecticiden. Geiger et al. 2010 

BAE; Krauss et al. 2011 PLoS One.

Feiten uit de wetenschap:



Akkerranden en gewasbescherming 
in de praktijk: Bloeiend Bedrijf
Bloeiend Bedrijf is in 2011 opgericht om 
als samenwerkingsverband ervaring op 
te doen en kennis uit te wisselen over 
akkerranden en natuurlijke plaagonder-
drukking. Het samenwerkingsverband 
wordt vier jaar gefinancierd door het mi-

nisterie van Economische Zaken en het 
Europese Landbouwfonds, en is een ini-
tiatief van agrarisch ondernemer Teunis 
Jacob Slob, Veelzijdig Boerenland en het 
Louis Bolk Instituut. 

In Bloeiend Bedrijf wordt gewerkt 
met éénjarige en meerjarige akker-
randen. De éénjarige randen zijn 
ingezaaid met ongeveer 20 soorten 
bloeiende kruiden, speciaal samen-
gesteld om vooral zweefvliegen, 
sluipwespen en gaasvliegen te sti-
muleren en géén overlast te veroor-
zaken in de vorm van onkruid of het 
aantrekken van nieuwe plagen.
Eénjarige randen worden jaarlijks 
opnieuw aangelegd, en kunnen dus 
goed met de vruchtwisseling mee 
van perceel naar perceel. Deze ran-
den stimuleren vooral natuurlijke vij-
anden van bladluizen, en passen dus 
het beste bij granen en aardappelen.

Meerjarige randen worden inge-
zaaid met een mengsels van bloei-
ende kruiden en polvormende 
grassen. Deze randen hebben 2 tot 
3 jaar nodig om goed tot ontwikke-
ling te komen, en kunnen tot wel 
10 jaar blijven liggen. De randen le-
veren zeker in de eerste jaren  nec-
tar en stuifmeel, maar de belang-
rijkste eigenschap is de grassige 
ondergroei waarin allerlei nuttige 
insecten zoals loopkevers en nut-
tige spinnen kunnen overwinteren. 
Deze groepen kunnen niet goed 
tegen jaarlijks ploegen. Zij zullen 
in het volgende voorjaar vanuit de 
akkerrand sneller nieuwe popula-
ties op de akker ontwikkelen. Deze 
natuurlijke vijanden zijn geen speci-
alisten, en helpen ook bij de onder-
drukking van slakken, ritnaalden en 
zelfs Coloradokevers.

•	 Agrarische	 ondernemers	 beschikken	
over weinig tot geen kennis over na-
tuurlijke plaagbestrijding.

•	 De	nieuw	opgedane	kennis	in	het	pro-
ject Bloeiend Bedrijf wordt hetzelfde 
jaar nog in praktijk gebracht.

•	 De	 voornaamste	 drijfveren	 om	 deel	
te nemen aan het project Bloeiend  
Bedrijf zijn de financiële steun, de 
maatschappelijke waardering, interes-
se in biodiversiteit en hart voor natuur 
en duurzaamheid.

•	 In	 de	 periode	 2011-2012	 hebben	 we	
tijdens de ecologische monitoring in 
akkerranden en gewassen 116 soor-
ten natuurlijke vijanden gevonden 
waaronder voor Nederland bijzondere 
soorten.

•	 Naast	natuurlijke	vijanden	hebben	we	
in akkerranden 28 wilde bijensoorten 

waargenomen.
•	 De	sleutel	tot	verduurzaming	is	het	be-

slissingsproces van de akkerbouwer: 
preventief insecticidengebruik of op 
basis van gewasinspecties.

•	 In	 2011	 verduurzaamde	 85%	 van	 de	
gangbaar werkende Bloeiend Bedrijf 
deelnemers het insecticidengebruik, 
in	2012	was	dat	65%.

•	 Plaagdruk	 is	 niet	 de	 enige	 reden	 om	
insecticiden in te zetten: in 2011 werd 
een hogere plaagdruk ervaren dan in 
2012, terwijl het middelengebruik in 
2011 lager was dan in 2012. Om de 
beslissende factoren beter in beeld te 
krijgen zijn verscherpte monitoring en 
onderzoek nodig.

•	 Milieuwinst	uit	FAB-randen	vereist	on-
afhankelijke procesbegeleiding met 
kennis voor én door akkerbouwers.

De organisatie van Bloeiend Bedrijf 
wordt landelijk uitgevoerd door vereni-
ging de Natuurweide, agrarische natuur-
verenigingen en hun koepelorganisaties 
Veelzijdig Boerenland en de ZLTO. Zij hel-
pen de deelnemers in de organisatie en 
administratie van activiteiten. 
Het Louis Bolk Instituut verzorgt de in-
houdelijke begeleiding en helpt de ak-
kerbouwers met kennis en monitoring. 

Vanuit een samenwerking met de Uni-
versiteit Leiden wordt de wetenschap-
pelijke onderbouwing gewaarborgd. 
Deskundigen van het Louis Bolk Instituut 
op het vlak van insecten, gewasbescher-
ming en agrarisch natuurbeheer verzor-
gen samen met de regionale partners 
(ZLTO en agrarische natuurverenigingen) 
de studiebijeenkomsten en excursies.

Feiten uit de praktijk:



“De Bloeiend Bedrijf akkerrand is be-
doeld om minder bestrijdingsmiddelen 
te gebruiken. Dat doel kun je het beste 
bereiken in een gewas waar veel scha-
delijke insecten voorkomen. Daarom 
hebben wij de bloemenrand langs de 
aardappels gezet. Van onze 17 hectare 
aardappels hebben we op 4 hectare niet 
gespoten. Niet spuiten tegen luizen in 
aardappels was voor ons heel bijzonder. 
Misschien hadden we het hele perceel 
niet hoeven te bespuiten, maar daar-
voor moeten we wel eerst meer ervaring 
opdoen.”

 
“Tot voor kort gingen we om de drie 
weken preventief spuiten. Nu gaan 
we eerst controleren of insecticiden 
wel nodig zijn.”

“De bloeiende akkerrand geeft een stuk-
je bewustwording. Op school leerden 
we niet dat een sluipwesp nuttig is. Een 
insect is een insect, die moet je bestrij-
den. Ik beleef er plezier aan dat ik nu an-
ders over insecten ben gaan denken. De 
omdraai van: die moet ik bestrijden naar 
dit is een bijzonder beestje waar ik wat 
aan heb. Dat is een nieuwe benadering.” 
“Het gangbare telen gaat steeds meer 
richting bio. Dat vinden wij wel goed. 
Het gebruik van die chemische mid-
delen is te ver doorgeschoten. Dat het 
ietsje minder mag, vind ik niet erg. Ik wil 
er best aan bijdragen om gezonder te 
leven. Dit project is niet voor elke boer 
geschikt. Je moet openstaan voor een 
omschakeling in denken.”

Maatschappelijke waardering

“Onze Bloeiend Bedrijf akkerranden 
staan langs de rijksweg. Voor toeristen 
is het een leuk gezicht en wij vinden het 
zelf ook mooi. Bovendien is het agrari-
sche gezien een praktische locatie. Het 
is een strook waar je normaliter weinig 
opbrengst van hebt en het vangt de 
vervuiling van de weg af. Het goede mo-
ment van zaaien is heel belangrijk. Wij 
hebben vorig jaar geluk gehad omdat 
we toen in april gezaaid hebben en het 
in mei veel geregend heeft. Dat pakte 
goed uit maar is natuurlijk voor elk jaar 
weer anders. Smal zaaien om onkruid-
druk tegen te gaan, is aan te raden.”

“Tien jaar geleden had je er niet aan ge-
dacht om een bloemenrand te zetten. 
Dat zagen we als nutteloos onkruid. Nu 
snappen we dat biodiversiteit belangrijk 
is. Dat geldt ook voor onder de grond. 
De laatste jaren is er te weinig naar bo-
demleven gekeken. Inmiddels heb ik ge-
leerd dat een ideale bodem bestaat uit 
eenderde lucht, eenderde water en een-
derde grond. Met het bodemleven kun 
je die ideale verhouding ontwikkelen. 
Al die graafkanaaltjes brengen lucht en 
water in de grond. Bodemverbetering is 
een langdurig proces dat generaties kan 
duren. Boven de grond sparen we nu 
de natuurlijke vijanden, maar onder de 
grond is er ook van alles waar we meer 
rekening mee zouden kunnen houden.”

Interview: deelnemer Theo Salomé  
akkerbouwer 
in IJzendijke, Zeeuws Vlaanderen



Interview: Hein in ‘t Hout,  
akkerbouwer in Veendam

“De bloemenranden zorgen ervoor dat 
je minder hoeft te spuiten. Dat is ook 
echt zo.” 

“Op mijn 270 hectare land heb ik zowel 
vogelranden als Bloeiend Bedrijf randen. 
Beide beogen om de biodiversiteit te ver-
groten maar ze zien er totaal anders uit. 
De een lijkt op gewoon grasland en de an-
der is een bloemenzee. Als ik mijn handen 
op de grond van de randen leg, kruipen er 
na een tijdje allemaal beestjes overheen. 
Bij bouwland heb je bijna niks. Een akker-
rand heeft geen agrarische waarde. Het is 
wel zo dat alles in de natuur elkaar nodig 
heeft. In die zin hebben de akkerranden 
wel nut. De tweede standaardbespuiting 
tegen afrijpingsziekten wordt meestal 
gecombineerd met een luizenmiddel. Wij 
hebben ervoor gekozen om het hele per-
ceel niet te bespuiten met insecticiden. 
Het is wel zaak dat die akkerrand zich dan 
goed ontwikkelt. Als de bloemenrand er 
matig bijstaat en er zijn veel luizen, dan 
is het onverantwoord om niet te spuiten. 
Je praat wel over onze boterham. Ik zie 
de chemische middelen als een nood-
zakelijk kwaad. Voor het ecologische sy-
steem is een bespuiting niet geweldig 
gunstig. Bovendien ben ik als boer bang 
voor resistentie-doorbraken. De Bloeiend 
Bedrijf-randen zie ik als het begin van een 
oplossing.”

“Ik krijg opeens waardering voor het 
feit dat ik boer ben.”

“Wij boeren krijgen heel weinig waarde-
ring voor wat wij doen. Als ik een mooi 
product aan de fabriek aflever, gaat het 
op de grote hoop. Ik krijg mijn geld maar 
ik krijg niet te horen: wat ziet het er goed 
uit. Kwaliteit wordt nauwelijks gewaar-

deerd. Daar heb ik heel veel moeite mee. 
Toen ik mijn Bloeiend Bedrijf-rand had 
staan, kreeg ik een sms’je van iemand uit 
de buurt: ‘Wat heb je een mooie bloemen, 
mag ik daar een boeketje uit plukken?’ 
Ook stoppen er fietsers, die tegen mij zeg-
gen dat ze het zo mooi vinden. Ik krijg op-
eens waardering voor het feit dat ik boer 
ben. Dat is nieuw en uiterst plezierig.”

“We leven in een cultuurlandschap 
maar dat mag niet ten koste gaan van 
alles.”

“Wat ons als boeren verweten wordt, is 
dat we te intensief en te grootschalig 
zijn geworden. Dat vind ikzelf ook. Vanaf 
de Tweede Wereldoorlog moesten wij 
efficiënt gaan boeren, de productie per 
hectare moest omhoog. Daardoor is het 
landschap in de afgelopen vijftig jaar erg 
veranderd. Mijn buurman, die nu 85 jaar 
is, had vier hectare grond. Dat waren zes-
entwintig percelen. Tussen alle percelen 
lagen dwarssloten of andere onderbre-
kingen. Met de herinrichting heb ik zijn 
vier hectare gekregen. Dat lapje grond 
is opgenomen in een perceel ter grootte 
van 15 hectare. In de tijd waarin mijn 
buurman een kwart hectare bewerkte, 
bewerk ik nu 15 hectare. Dat is heel effi-
ciënt maar de dieren die rondom de lan-
derijen leefden, konden dat nieuwe tem-
po niet bijbenen. Die zijn dus verdwenen. 
Dat doet mij pijn. We leven in een cultuur-
landschap maar dat mag niet ten koste 
gaan van alles. Ik doe dus met plezier mee 
met die akker- en bloemenranden.”

“Agrarisch natuurbeheer heeft ook 
maatwerk met boerenverstand nodig. 
Dat ontbreekt nu, en daar worden wij 
op afgerekend.”

“Dit voorjaar stond er een stuk in de krant 
dat agrarisch natuurbeheer niet werkt. 
Dat doet mij zeer. Waarom? Omdat wij in 
opdracht werken. Ik stel een stuk grond 
beschikbaar, en de overheid zegt wat de 
voorwaarden zijn. Als ik aangeef dat die 
voorwaarden niet optimaal zijn voor wat 
ze willen bereiken, wordt er niks mee 
gedaan. Ik kan tegen een patrijs toch 
niet zeggen: ik moet van de regelgeving 
jouw biotoop in één keer omhalen, dus 
ik heb even geen plek voor je? Ik vind 
het van arrogantie getuigen dat ze dan 
na twaalf jaar zeggen: het werkt niet! Als 
ik dat op mijn bedrijf zo zou doen, dan 
ging ik failliet.”



“Vanaf 1974 ben ik hobby-imker in Gro-
ningen. Naast mijn werk als biologiele-
raar heb ik diverse imkerdiploma’s ge-
haald en werd lid – en later ook voorzitter 
– van de Nederlandse Bijenhouders Ver-
eniging (NBV). In Groningen gaat het niet 
al te best met de bijen. Op dit moment 
heb ik zelf nog maar één bijenvolk. Door 
de verdwijnziekte en de varroa-mijt had 
ik zomaar twee lege kasten. De teruglo-
pende biodiversiteit wordt als één van 
de oorzaken gezien. Voor hun vitaliteit 
hebben bijen namelijk divers stuifmeel 
nodig, zeggen de wetenschappers.”
“Er zijn bij ons een paar koolzaadtelers, 
maar koolzaad bloeit alleen in het voor-
jaar. Het geeft de bijen een boost aan 
stuifmeel en nectar, maar de rest van het 
seizoen hebben ze ook bloemen nodig. 
We zijn dan ook blij met de Bloeiend Be-
drijf akkerranden die tot laat in de zomer 
bloeien. Vorig jaar heeft een collega-imker 
bij een Bloeiend Bedrijf rand meegedraaid. 

Het aanbod stuifmeel is ontzettend divers. 
Qua nectar, waar de bijen honing van ma-
ken, kwamen zijn volken echter tekort. Dit 
jaar gaan we op drie locaties onze bijen-
kasten bij bloemenranden plaatsen. Het 
zaadmengsel is in overleg met ons aan-
gepast met enkele nectarproducerende 
planten, waaronder phacelia.”
“Problemen door insecticiden heb ik in 
Oost-Groningen nog niet meegemaakt. 
De meeste akkerbouwers kiezen voor 
aangepaste spuitmiddelen en ze spuiten 
‘s avonds of ‘s ochtends als de bijen nog 
in hun kasten zitten. Hoewel het contact 
tussen boeren en imkers van oudsher 
goed verloopt, is de belangstelling in 
ons werk sinds het Jaar van de Bij enorm 
toegenomen. Ik word regelmatig uitge-
nodigd voor een lezing. De boeren willen 
graag weten wat die mannen in gekke 
witte pakken uitspoken. Die kennisuit-
wisseling is een goede zaak.”

Vanwege het risico van neonicotino-
ide insecticiden voor Honingbijen, zijn 
vanaf december 2013 twee jaar lang 
enkele toepassingen in de zaadcoating 
verboden. Het gaat om middelen met 
de werkzame stoffen imidacloprid, thia-
methoxam en clothianidine. 
De vraag is in hoeverre dit verbod de 
komende twee jaar de bijenstand gaat 
helpen, dus hoe kunnen boeren het 
beste bijdragen aan een bij-vriendelijk 
landschap? De wetenschap is het er-
over eens: bijen lijden het zwaarst aan 
de combinatie van gebrek aan voedsel, 
opkomst van ziekten en parasieten, en 

vervuiling door pesticiden. De oplossing 
zal dus ook in een combinatie van maat-
regelen liggen.
Deelnemers aan Bloeiend Bedrijf wer-
ken aan twee belangrijke maatregelen: 
meer bloei in het landschap en minder 
insecticiden. De vermindering van het 
insecticidengebruik ligt vooral in het 
verantwoorde middelengebruik op ba-
sis van waarnemingen in het gewas. Is 
er wel plaagdruk? En is die hoger dan de 
schadedrempel? De meeste deelnemers 
aan Bloeiend Bedrijf kunnen op basis 
van die vragen het insecticidengebruik 
verminderen.

Bloeiende akkerranden en  
een bij-vriendelijk landschap

De zaadmengsels voor de ak-
kerranden van Bloeiend Bedrijf 
zijn samengesteld op basis van 
onderzoek en praktijkervaring. 
De bloeiende kruiden moeten 
zo veel mogelijk en zo lang mo-
gelijk nectar en stuifmeel pro-
duceren dat bereikbaar is voor 
zweefvliegen, gaasvliegen en 
sluipwespen. Daar zitten ook 
veel soorten bij die erg waarde-
volle drachtplant zijn voor de 
Honingbij en wilde bijen.

Akkerranden 
zaadmengsels

Interview: Luuk Hillebrands 
al bijna 40 jaar imker in Groningen

Phacelia

Klaproos

Boekweit



“Eind jaren ‘80 was de Grauwe kieken-
dief bijna uitgestorven in Nederland. Als 
gedreven vogelaar heb ik toen de Werk-
groep Grauwe Kiekendief opgericht. 
Inmiddels zijn we uitgegroeid tot een 
werkgroep ter bescherming van alle ak-
kervogels en hebben we zeven mensen 
in dienst. We zijn internationaal door-
gebroken met onze satellietzenders en 
GPS-loggers. De vogels met een satelliet 
vernoemen we naar de boer of boerin 
van het veld waarin ze uitgebroed zijn. Als 
vogel Jannie in het voorjaar terug is van 
de wintertrek laat ik dat aan boerin Jannie 
weten. Door die personificatie leven men-
sen mee met de vogels en voelen ze zich 
betrokken bij wat de werkgroep doet.”
“De gegevens die we met de GPS-loggers 
verzamelen, is de reden dat we in goede 
tijdschriften publiceren. Daar ben ik best 
wel trots op. Ik ben zelf geen opgeleid on-
derzoeker, maar ik vind het heel belang-
rijk om ons veldwerk te onderbouwen 
met onderzoek. We werken dan ook sa-
men met de WUR, UvA en RUG. Het doel 
is om tot effectieve en bruikbare concep-
ten te komen voor de landbouw. In die 
zin voelen wij ons verwant met het Louis 
Bolk Instituut.”

“Dankzij de akkerrand houden we de  
Grauwe kiekendief letterlijk in de 
lucht.”

“Door ons werk heeft de Grauwe kieken-
dief weer een stabiele populatie in Noord-
Europa. Het Nederlandse bolwerk zit in 
Groningen. Daarnaast is er een handvol 
paren	in	Flevoland	en	dit	jaar	broeden	er	
twee	paartjes	in	Friesland.	In	alle	gevallen	
broeden ze in de buurt van akkerrand-
projecten. We hebben wetenschappelijk 

aangetoond dat brede akkerranden het 
verschil maken. Dankzij de akkerrand 
houden we de Gele kwikstaart, Veldleeu-
weriken, Geelgors, Patrijs en Kiekendief 
letterlijk in de lucht. De verklaring is heel 
simpel: het biedt voedsel en dekking. 
Zonder akkerranden heeft het landschap 
niks te bieden en verdwijnen de vogels.”
“Toen ik jaren terug voor het eerst van 
FAB-randen	 hoorde,	 vond	 ik	 dat	 in	 de	
basis een goed idee. Maar hoe krijg je 
boeren zover om minder te spuiten? 
Onze boeren vinden het te riskant om 
niet te spuiten. De bewustwording van 
de deelnemers aan Bloeiend Bedrijf vind 
ik dan ook zeer geslaagd. Ik had niet kun-
nen vermoeden dat ik ooit een groep ak-
kerbouwers letterlijk – en misschien ook 
wel figuurlijk – door hun knieën zou zien 
gaan om naar beestjes te kijken.” 
“FAB-randenbeheer	wordt	nu	gedicteerd	
vanuit de landbouw. Wil je er de akker-
vogels ook mee helpen, dan moeten we 
ook kijken naar de breedte en de ligging 
ten opzichte van het landschap. Ik denk 
dat	de	natuurwinst	van	FAB-randen	ver-
beterd kan worden als we ze integreren 
met de randen voor vogels. De vogel-
randen stimuleren met name lopende 
insecten,	 de	 FAB-randen	 de	 vliegende.	
Daar kun je op regionaal niveau gebruik 
van maken. Als je de randen combineert, 
heb je een dikke plus. Een akkervogel 
als de Gele kwikstaart zou daarvan kun-
nen profiteren. Maar naast leuke foto’s 
van mooie bloemen hebben we ook de 
wetenschappelijke onderbouwing no-
dig: grafieken van onderzoeksresultaten. 
Daarom ben ik blij dat het Louis Bolk  
Instituut erbij betrokken is.”

Ü	www.grauwekiekendief.nl 

Akkerranden  
& akkervogels

De insecten die door de Bloeiend 
Bedrijf deelnemers worden be-
schermd, vormen op hun beurt 
een belangrijke voedselbron 
voor akkervogels. De meeste 
bedreigde akkervogels zijn in de 
lente en zomer afhankelijk van 
insecten. Rondvliegende insec-
ten met name voor bijvoorbeeld 
Veldleeuwerik en Gele kwik-
staart, rondkruipende insecten 
met name voor de Patrijs.

Interview: Ben Koks,  
oprichter en directeur  
van Werkgroep Grauwe Kiekendief

Foto’s: Anneke Im
m

inga

Grauwe kiekendief

Gele kwikstaart

Patrijs



Europees Landbouwfonds 
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

Betrokken boeren: In Bloeiend Bedrijf is 
bewust de betrokkenheid van boeren als 
uitgangspunt gebruikt. De inbreng en het 
enthousiasme van de boeren zijn cruciaal.

Professionele organisatie: Agrarische 
natuurverenigingen en hun koepels wer-
ken hard aan professionalisering. Som-
mige agrarische natuurverenigingen zijn 
al heel ver, andere minder. Met vallen en 
opstaan worden stappen gezet waardoor 
de organisatie van agrarisch natuurbe-
heer professioneler wordt.

Inhoudelijke kwaliteit: Er wordt inter-
nationaal veel onderzoek gedaan naar 
succesfactoren van agrarisch natuurbe-
heer. In Bloeiend Bedrijf brengt het Louis 
Bolk Instituut die wetenschap samen met 
de praktijk, waardoor snel breed onder-
bouwde innovaties in praktijk worden ge-
bracht, met meetbaar resultaat. 

Bloeiend Bedrijf en lessen voor  
succesvol agrarisch natuurbeheer 

De volgende nieuwsbrief staat voor 
september 2013 gepland.  
Heeft u ideeën? Laat het ons weten.

Contact:
Dr. Merijn Bos, Louis Bolk Instituut
Hoofdstraat 24, 3972 LA Driebergen
t: 0343-523860 / m.bos@louisbolk.nl

Ir. Dave Dirks, Veelzijdig Boerenland
Richard Holkade 22, 2033 PZ Haarlem
t: 06-41132609 /  
dirks@veelzijdigboerenland.nl 

Teksten: Merijn Bos, Lidwien Daniels, 
Dave Dirks, Annelijn Steenbruggen

Fotografie: Annelijn Steenbruggen, 
Anna de Weerd en Merijn Bos op 
de akkers van Rijk-Vermue (Noord-
Beveland), Boerma (Rottum), van 
Dongen (Biddinghuizen), Bosker 
(Westerlee), Vennema (St. Annen), 
Huijing (Westdorp), Sterenborg 
(Onstwedde), Mulder (Vlagtwedde), 
Noordhoff (Bellingwolde).

Layout:  www.fingerprint.nl

Ü	www.bloeiendbedrijf.nl

Ruim baan voor 
akkerranden?
Het	 project	 Akkerranden	 Flevoland	
organiseert op 20 juni het slotsym-
posium Ruim baan voor akkerranden? 
in het provinciehuis te Lelystad. Euro-
pees beleid biedt kansen voor akker-
randen, maar gaat het GLB werkelijk 
die impuls geven? En wat kunnen we 
doen in 2014, als huidige subsidies 
stoppen maar het GLB nog niet van 
kracht is? In discussies, presentaties, 
filmpjes en interviews kijken we met 
boeren, bestuurders en beleidsma-
kers naar de mogelijkheden voor 
akkerranden vanaf 2014. Met o.a. 
Monique Remmers (ministerie van 
EZ, verantwoordelijk voor het GLB) 
en Merijn Bos (Louis Bolk Instituut).

Ü	www..akkerrandenflevoland.nl 
/symposium 

Akkerrandenbeheer voor duurzame ge-
wasbescherming is een agromilieu maat-
regel. De collectieve aanpak van Bloeiend 
Bedrijf is een goed voorbeeld van hoe 
agromilieu maatregelen in het nieuwe 
GLB uitgevoerd kunnen worden. In Bloei-
end Bedrijf worden inhoudelijke begelei-
ding (kennis & monitoring) en organisa-
tie landelijk gebundeld, waarbij de ANV’s 
de regionale uitvoering begeleiden. 
Shared services: Bij de collectieve aanpak 
komt de term ‘Shared services’ om de 
hoek kijken. Deze zogenaamde ‘gedeel-
de diensten’ zijn samengevoegde en ge-
stroomlijnde voorzieningen. In Bloeiend 
Bedrijf is dat de landelijke ondersteuning 
voor organisatie, kennis en monitoring. 
Zo hoeft niet elke ANV een eigen werk-

wijze, inhoudelijke onderbouwing en 
monitoring te verzorgen, maar worden 
die activiteiten landelijk gebundeld: een 
kostenbesparing!
“Shared services” vergen samenwerking 
tussen ANV’s die zich sterk maken voor 
efficiëntie en meetbare effectiviteit. We 
bereiken zo precies wat de overheid 
wil: efficiënter en effectiever natuur- en 
milieudoelen realiseren. In Bloeiend Be-
drijf is het werken met akkerranden voor 
plaagonderdrukking een goede oefe-
ning, die direct meetbare resultaten op-
levert. Daardoor werkt het agrarisch na-
tuurbeheer aan lagere kosten en biedt 
het een antwoord op de recente kritiek 
omtrent effectiviteit. Dat is de winst van 
shared services!

Toekomstige collectieve aanpak  
van agromilieu maatregelen

Naast het oefenen met akkerrandenbeheer voor plaagonderdrukking, wordt er in  
Bloeiend Bedrijf ook aan iets heel anders gewerkt: hoe krijg je de grootste kans van  
slagen in het agrarische natuurbeheer? Succes is niet vanzelfsprekend. In Bloeiend  
Bedrijf leiden de volgende factoren tot meetbaar resultaat:


