
NATUURINCLUSIEVE AKKERBOUW

In 2020 hebben zes Betuwse akkerbouwers
natuurinclusieve maatregelen op hun bedrijf
toegepast. Deze maatregelen dragen niet alleen bij
het aan het vergroten van de biodiversiteit, maar
helpt de akkerbouwers ook in hun zoektocht naar de
functionele waarde en de inpassing hiervan binnen
hun bedrijfsvoering. Deze waarde verschilt per bedrijf
en per ondernemer. Zo zijn er experimenten gedaan
met eenjarige en meerjarige akkerranden. Deze
bloemen- en kruidenrijke randen trekken nuttige
insecten aan en bieden voedsel en schuilplekken
voor bijen, insecten, vogels en andere dieren.
Daarnaast dragen deze kleurrijke akkerranden bij aan
een aantrekkelijk landschap, waar de burger van kan
genieten. Akkerranden kunnen zorgen voor het
aantrekken van natuurlijke plaagbestrijders. Deze
nuttigen kunnen een alternatief zijn voor
gewasbeschermingsmiddelen.  Een goed werkend
natuurlijk evenwicht is hierbij cruciaal. Een zoektocht
waar nog volop kansen liggen voor de akkerbouw.

Dit project is een initiatief van en wordt uitgevoerd door ANV Lingestreek en de Coöperatieve Betuwse
Fruitmotor in samenwerking met Collectief Rivierenland

Functionele akkerranden 

“24 BOEREN EN TELERS IN DE BETUWE LEREN NATUURINCLUSIEVE LANDBOUW PRAKTISCH TOE TE PASSEN”



Nieuw samengestelde inheems meerjarig bloemen- en
kruidenmengsel voor het aantrekken van nuttige
insecten en bieden van voedsel in het rivierkleigebied
Het inzaaien van meerjarige akkerranden om
leefomgeving van insecten in stand te houden.
Akkerranden die naast nuttige insecten ook
meerwaarde bieden voor de boerenlandvogel en
bijdragen aan een aantrekkelijker landschap.
Het monitoren van akkerranden op samenstelling van
de bloemen.

Monitoring van akkerranden 
Het verkennen van de mogelijkheden met strokenteelt
of bloemstroken in het perceel voor benutting van
natuurlijke plaagbestrijding 
Starten met najaarsinzaai, waarbij aandacht is voor
betere opkomst, minder onkruid, waardoor mogelijk
vroeger in het voorjaar plaagbestrijders aanwezig zijn.

Experimenten met: 

Acties:

.

Ondanks een moeilijk (droog) voorjaar, hoeft een late
start niet funest te zijn, als er later regen valt. 
Een aantal akkerranden die dit jaar niet ingezaaid zijn,
bloeiden dit jaar toch opnieuw.  
Vals zaaibed is cruciaal ter voorkoming van
overwoekering door onkruiden, zoals melde.
Ongewenste (on)kruiden dragen bij aan de
biodiversiteit, maar maken de bloemenranden vaak
niet mooier. 
Leren van elkaar in veldexcursies en de uitwisseling
van kennis met andere sectoren is zeer waardevol en
levert veel nieuwe inzichten op. 
Informatie in cursus over achtergronden rondom
akkerranden levert nieuwe inzichten op en maakt
deelnemers enthousiast om zelf nieuwe of
aanvullende maatregelen te treffen. 

VERDER IN  2021

 

Werven van 24 nieuwe deelnemers, waarvan 6
akkerbouwer voor het nieuwe teeltseizoen,
Demonstreren en enthousiasmeren van andere
akkerbouwers voor natuurinclusieve akkerbouw.
Aandacht voor nieuwe experimenten met organische
stof die bijdragen aan een meer weerbare bodem,
vochtvasthoudend vermogen en draagkracht voor
minder structuurschade. 
Verkennen van de mogelijkheden van strokenteelt
binnen de akkerbouw.
Opdoen van ervaringen met natuurinclusieve
landbouw in andere gebieden met kleigrond.

Samenstellers: 
Henk van Ziel (ANV Lingestreek en Collectief Rivierenland)
Corine Weiman (ANV Lingestreek)
Monique Nieuwenhuis (Nieuw & CO)
In samenwerking met de Betuwse akkerbouwers

Kijk voor meer informatie over het project op de website van
www.anvlingestreek.nl  

COLOFON
nu doen en leren
geduld hebben
anders leren kijken
om vooral later te oogsten''

''Werken aan Natuurinclusieve landbouw is: 

Het project Natuurinclusief Betuws Boeren is mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds, provincie
Gelderland en de lokale Rabobanken

Toepassingen  in 2020 Leerervaring in 2020

Lerend netwerk
De zes akkerbouwers hebben kennis uitgewisseld in twee
groepsbijeenkomsten en in 3 veldexcursies naar andere
sectoren.


