
We hopen nog steeds op een goed ver-
volg van Bloeiend Bedrijf, ook na 2013.
De honderden enthousiaste deelnemers 
staan in de startblokken! Het samenwer-
kingsverband biedt allerlei kansen om 
kennis en ervaring op te doen met ak-
kerranden voor geïntegreerde gewasbe-
scherming en die in de praktijk te bren-
gen. Het nieuwe agrarisch natuurbeheer 
geeft ruimte aan regionale collectieven, 
en dat betekent dat die collectieven gaan 
worden beoordeeld op effectiviteit van 
maatregelen!
In de aanpak van Bloeiend Bedrijf wordt 
de betrokkenheid van boeren begeleid 
door de regionale kracht van agrarische 
natuurverenigingen en een landelijke or-
ganisatie van kennis en administratie.

Elk jaar monitoren we de effectiviteit van 
maatregelen en koppelen we die terug 
met de deelnemers tijdens bijeenkom-
sten en in vakbladen. Daardoor werken 
we voortdurend aan zichtbare en meet-
bare effectiviteit.
Met de veranderingen in het Gemeen-
schappelijk Landbouwbeleid (GLB 2014-
2020) is er nog veel onduidelijk, zo ook 
over de financiering van een mogelijk 
vervolg op Bloeiend Bedrijf. Komt er een 
nieuwe vorm van financiering voor dit 
type akkerrandenbeheer?
We houden iedereen die door wil gaan 
met de combinatie van akkerranden en 
duurzame gewasbescherming op de 
hoogte tijdens de bijeenkomsten, via de 
website en via deze nieuwsbrief.

De afgelopen 3 jaar zijn in Bloeiend Be-
drijf 600 akkerbouwers aan de slag ge-
gaan met bloeiende akkerranden voor 
natuurlijke plaagbestrijding in de akker-
bouw. In alle Nederlandse provincies, op 
verschillende bodemtypen in een grote 
verscheidenheid aan cultuurlandschap-

pen, is ervaring opgedaan met nuttige 
biodiversiteit op het boerenbedrijf.
Tijdens de honderden lokale en regio-
nale veldbijeenkomsten zijn deze erva-
ringen uitgewisseld, en is kennis in prak-
tijk gebracht voor meer biodiversiteit en 
duurzame gewasbescherming.

Wat leert Bloeiend Bedrijf ons?
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Bloeiend Bedrijf is: 600 landbouw-
ondernemingen en tientallen Agra-
rische Natuurverenigingen, lande-
lijk ondersteund door Veelzijdig 
Boerenland, het Louis Bolk Instituut, 
ZLTO, BoerenNatuur en De Natuur-
weide. 
Bloeiend Bedrijf wordt vanaf maart 
2011 vier 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 achtste nieuwsbrief van 
Bloeiend Bedrijf. Hierin leest u over 
hoe het samenwerkingsverband 
werkt aan bloeiende akkerranden 
voor natuurlijke plaagbeheersing. 
De nieuwsbrief verschijnt zowel di-
gitaal als in gedrukte vorm. Op de 
website kunt u zich inschrijven op 
de nieuwsbrief en oudere edities 
teruglezen. De volgende nieuws-
brief is gepland in januari 2014. 
Wilt u iets in deze nieuwsbrief 
plaatsen? Neem contact op met 
Boki Luske:

Ü	b.luske@louisbolk.nl

http://www.bloeiendbedrijf.nl


Om een beeld te krijgen van de 
resultaten van Bloeiend Bedrijf is 
het belangrijk dat alle deelnemers 
jaarlijks verslag doen van hun werk 
met de akkerranden. Dit jaar is het 
ook mogelijk dat digitaal te doen, 
dat voorkomt fouten en spaart een 
hoop tijd! 
Met de akkerrandverslagen bren-
gen we de effecten van het project 
in beeld. Dit maakt de gezamenlijke 
inzet en resultaten zichtbaar. Bent 
u deelnemer en heeft u het verslag 
nog niet ingevuld? U kunt het for-
mulier vinden op 

Ü	www.louisbolk.nl/ 
akkerrandverslag

Akkerranden-
verslag

Hoe verduurzamen we gewas-
bescherming met akkerranden?

Om akkerranden voor natuurlijke plaag-
onderdrukking echt functioneel te laten 
zijn moet het naastliggende gewas een 
zekere mate van plaagdruk kunnen weer-
staan (geen “nul-tolerantie” hebben, zoals 
aardappelpootgoed). Dit maakt het mo-
gelijk om te werken met schadedrempels 
vóórdat insecticiden worden ingezet.
Ook moeten de kosten en baten het toe-
laten om akkerrandmengsels in te zaaien. 
Dit hangt sterk af van o.a. gewasopbrengs-
ten, kosten van insecticiden en pacht.

In de praktijk betekent dit dat dit type 
akkerranden vooral werkt voor de ver-
duurzaming van de graan- en aardap-
pelteelt (behalve pootgoed). Uit onder-
zoek blijken de randen ook positief effect 
te hebben op plaagonderdrukking in 
koolgewassen. In suikerbieten kunnen 
zweefvliegen weliswaar groot worden op 
Zwarte bonenluis, maar dat leidt niet of 
nauwelijks tot minder insecticiden. Langs 
snijmais hebben de akkerranden geen 
bewezen effect op plaagdichtheden.

Akkerranden worden in Bloeiend Bedrijf aangelegd om Functionele AgroBiodiversiteit 
(FAB) te stimuleren, dus biodiversiteit die vanuit de akkerranden voordeel heeft voor 
de landbouw en haar omgeving. Nectar en stuifmeel in de bloemenranden helpen 
natuurlijke vijanden van landbouwplagen, waardoor natuurlijke plaagregulatie op de 
naastgelegen akkers kan werken. In de gangbare akkerbouw leidt dat alleen in com-
binatie met gewasinspecties tot minder insecticidengebruik : een sterk voorbeeld van 
geïntegreerde gewasbescherming!
Het belangrijkste doel van Bloeiend Bedrijf is om kennis en ervaring op te doen met dit 
type akkerranden. Hoe maak je er een succes van? Hieronder volgen de belangrijkste 
succesfactoren, op basis van ervaringen in Bloeiend Bedrijf.

Stap 1: Kies het passende gewas 

Stap 2: Voer gewasinspecties uit
Gewasinspecties zijn cruciaal om de toe-
genomen natuurlijke plaagonderdruk-
king door de akkerranden te vertalen in 
verduurzaming van het insecticidenge-
bruik. In plaats van preventief gebruik 
(het standaard doormengen) van  gewas-
beschermingsmiddelen, kunt u ze veel 

gerichter inzetten als dat echt nodig is. In 
het schema hiernaast kunt u zien hoe de 
Bloeiend Bedrijf deelnemers dit in 2012 
hebben gedaan. De informatie is verza-
meld aan de hand van vragenlijsten die de 
deelnemers zelf hebben ingevuld.
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Uitgelicht:  
de Gele kwikstaart
De Gele kwikstaart is nog steeds een 
veel geziene vogel in Nederlandse 
akkerbouwgebieden, maar de soort 
is wel kwetsbaar en neemt af. Deze 
actieve insecteneter heeft een voor-
keur voor open landbouwgebieden 
met dichte vegetatie van een halve 
meter hoog, dus zeker ook akkers 
en akkerranden! De Gele kwikstaart 
is een akkervogel die snel reageert 
op vermindering van het insectici-
dengebruik. Op percelen waar geen 
insecticiden zijn gebruikt komen ze 
al snel af op de grotere aantallen in-
secten en spinnetjes.

Van de 525 akkerbouwers die in 2012 
meededen aan Bloeiend Bedrijf, legde 
62% de akkerranden langs de gewassen 
waar ze het beste passen: granen en aard-
appels en 1% gebruikte de akkerranden 
langs koolgewassen. Ondanks dat er voor 

suikerbiet en snijmaïs geen voordelen op 
het insecticidengebruik te behalen zijn, 
heeft toch 27% van de deelnemers er voor 
gekozen om de akkerrand hier langs aan 
te leggen. De eerste stap blijft dus een be-
langrijk aandachtspunt!
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Zitten er plaaginsecten in het gewas?

 In Bloeiend Bedrijf is een  
methodiek ontwikkeld waar-
in deelnemers snel kennis en 
ervaring op kunnen doen, én 
toe kunnen passen.

 Ervaring opdoen met gewas-
inspecties is de basis waarop 
deelnemers het vertrouwen 
in schadedrempels vergroten.

Zijn de natuurlijke vijanden aanwezig?

ja (100%)nee (0%)

Overschrijdt de plaagdruk de schadedrempel?

Maar liefst éénderde van de 
graan- en aardappeltelers had he-
lemaal geen plaagdieren gezien. 
Toch heeft tweederde daarvan 
wel een insecticide toegepast en 
dus weinig extra milieuwinst ge-
boekt met de gewasinspecties.

   Normaal  insecticiden gebruikt      Minder insecticiden gebruikt      Geen insecticiden gebruikt

ja (20%)nee (67%) niet  
bepaald 

(13%)

Van de gangbare graan- en 
aardappeltelers in Bloeiend 
Bedrijf heeft 67% het insec-
ticidengebruik verminderd, 
40% heeft zelfs geen insectici-
den gespoten in de gewassen 
bij de akkerrand.  Gewaskeu-
ze en insecticidengebruik op  
basis van waarnemingen zijn 
essentieel bij akkerranden 
voor geïntegreerde gewas-
bescherming.

H
et Bloeiend Bedrijf herkenboekje

Van de deelnemers die plaaginsecten hebben waargenomen én 
hebben gezien dat de schadedrempel niet werd overschreden, hoef-
den de meesten minder of helemaal geen insecticiden in te zetten. 
Zij boekten de meeste winst voor milieu en natuur.

In totaal heeft maar liefs 67% 
van de gangbare aardappel- 
en graantelers die in 2012 aan 
Bloeiend Bedrijf meededen het 
gebruik van gespoten insectici-
den verminderd. 38% heeft géén 
insecticiden hoeven te gebruiken 
in de gewassen naast de akker-
randen en nog eens een kwart 
heeft het gebruik verminderd. 
Slechts bij 13% werden echter 
schadedrempels overschreden. 
Na gewasinspecties worden 
de bevindingen dus nog niet 
altijd vertaald in aangepast in-
secticidengebruik. Dit komt bij-
voorbeeld door een gebrek aan 
vertrouwen in of kennis van het 
werken met schadedrempels.
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Resultaten Bloeiend Bedrijf 2012
(gangbare graan- en aardappeltelers)



Europees Landbouwfonds 
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

Via 13 Agrarische Natuurverenigingen 
doen er sinds 2012 honderd akkerbou-
wers in het werkgebied van de ZLTO mee 
aan Bloeiend Bedrijf. De ZLTO treedt als 
koepelorganisatie op. Met 40 deelne-
mers in Zeeland, 40 in West-Brabant en 
20 in Oost-Brabant kreeg Bloeiend Bedrijf 
hiermee een landelijke dekking. 
In Zeeland en West-Brabant hebben de 
afgelopen jaren meerdere groepen van 
agrariërs ervaringen opgedaan met FAB. 
De club was dus al bekend met FAB-ak-
kerranden. Verschil is dat in Bloeiend Be-
drijf de deelnemers zelf meer ervaringen 
op doen met het doen van gewasinspec-
ties. In eerdere projecten werd dit vooral 
gedaan door teeltadviseurs.
De ZLTO is als belangenbehartiger van 
ondernemers in de groene ruimte voor 

een marktconforme vergoeding voor 
groene diensten. Akkerranden met meer-
dere doelen passen daarin: akkerranden 
voor waterkwaliteit, FAB, akkervogels, 
plukranden en combinaties daarvan. 
Wico Dieleman van de ZLTO: “Compli-
menten voor de deelnemers vanwege 
hun enthousiasme om te komen tot: 
meer kennis van natuurlijke plaagbestrij-
ders, minder insecticide bespuitingen, 
lagere doseringen, andere middelenkeu-
zes èn het grote aantal artikelen in de me-
dia! Ik zie uit naar de ervaringen in 2014!”

Uitgelicht: FAB in ZLTO werkgebied 

De volgende nieuwsbrief staat voor 
januari 2014 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, Boki Luske, 
Wico Dieleman, Lidwien Daniels.

Fotografie: Merijn Bos, Boki Luske, 
Wico Dieleman in de randen van 
Smith te Beerta, Heijboer te Gra-
venpolder,  Kuypers te Ossenisse, 
Van Koevorden te Buren, Greven te 
Vlagtwedde. 
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De Bolderik is een mooie anjerachtige in 
het éénjarige akkerrandenmengsel van 
Bloeiend Bedrijf. Bolderik komt van ouds-
her voor in graanakkers. Omdat de zaad-
schoontechnieken toentertijd nog niet zo 
goed waren, bleven de zaden tussen het 
zaaigraan zitten. Ze overleven dus via het 
zaaizaad en niet in de bouwvoor. 
Omdat zware vervuiling met zaden van 

Bolderik tot meelvergiftiging kan leiden, 
wordt het als onkruid gezien. Tegenwoor-
dig hoeven we daar niet meer bang voor 
te zijn: met de hedendaagse zaadschoon-
technieken komt het zaad niet meer in 
graanakkers en ons voedsel terecht. Daar-
door is de soort zelfs zo goed als uitgestor-
ven op de Nederlandse akkers. 

Uitgelicht: Bolderik

In de Betuwe zijn dit jaar bufferstro-
ken van Waterschap Rivierenland in-
gezaaid met bloeiende kruiden voor
bijen. Dit bloemenmengsel heeft 
een andere samenstelling dan de 
Bloeiend Bedrijf akkerranden en 
levert nectar en stuifmeel voor ho-
ningbijen, wilde bijen en hommels. 
Bovendien zorgen de randen voor 
lagere emissie van gewasbescher-
mingsmiddelen naar het opper-
vlaktewater. Akkerbouwers, imkers 
en waterschap zijn enthousiast over 
deze nieuwe stroken, die normaal al-
leen met gras begroeid zijn.

Bij-vriendelijke  
bufferstroken  
langs water
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