
NATUURINCLUSIEVE BOOMTEELT

In 2020 hebben zes Betuwse boomtelers
natuurinclusieve maatregelen op hun bedrijf
toegepast. Deze maatregelen vergroten niet alleen
de biodiversiteit, maar helpt de boomkwekers ook in
hun zoektocht naar de functionele waarde hiervan.
Zo hebben ze geëxperimenteerd met grasbanen
tussen de bomenrijen om onkruid tegen te gaan.
Hierbij hebben ze gebruik gemaakt van mechanische
onkruidbestrijding in de rij om zo minder afhankelijk
te zijn of op termijn zelf vrij te worden van
gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast draagt het
maaisel bij aan meer organische stof in de bodem en
een betere vochthuishouding. Ook zijn er
bloemenranden gezaaid langs de percelen of tussen
de rijen die insecten aantrekken voor een natuurlijke
plaagbestrijding. Een natuurlijk goed werkend
evenwicht in de kwekerij is hiervoor cruciaal
maar ook een zoektocht om dit samen te realiseren.

Dit project is een initiatief van en wordt uitgevoerd door ANV Lingestreek en de Coöperatieve Betuwse
Fruitmotor in samenwerking met Tree Centre Opheusden en Compas Agro

Functionele grasbanen en bloemstroken

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



Zaaien van meerjarige bloemenranden rond de
percelen.
Inzaaien van grasbanen tussen de rijen. 
Nieuw samengesteld inheems bloemen- en
kruidenmengsel voor nuttige insecten voor de
boomteelt in het rivierkleigebied.
Beheer van de grasbanen.  
Toepassen van vingerwieder en tandhak om
onkruidbestrijding in de rij uit te voeren.

Monitoring van natuurlijke plaagbestrijders met
vangplaten.
Leren herkennen van bloemen en kruiden voor
aantrekken van nuttige insecten.
Keuze en samenstelling bloemenmengsel
Zorgen voor een goede bloeiboog op het juiste
moment.

Experimenten met:

Acties:    

Ondanks een moeilijk (droog) voorjaar, hoeft een
late start niet funest te zijn, als er later regen valt. 
Zaaien in najaar heeft de voorkeur op (zware)
rivierklei.
Slakken zijn soms de grootste vijanden voor
opkomst, maar het waarom is onduidelijk. Dit vergt
meer onderzoek. 
Vals zaaibed is cruciaal ter voorkoming
overwoekering door onkruiden, zoals melde
Nuttige insecten waargenomen, maar nog te vroeg
voor conclusies. 
Grasmaaisel in herfst benutten voor afdekken
bodem in de rij.
Bloemenmengsels zijn geschikt om te maaien. Het
levert een perfect resultaat op.
Leren van elkaar in het veld en uitwisselen van
kennis met andere sectoren, met name de fruitteelt,
is erg waardevol.

VERDER IN  2021

 

Inventarisatie insecten op vangplaten 
Werven van 24 nieuwe deelnemers, waarvan 6
boomkwekers. 
Opzetten van een goed monitoringssysteem, op basis
van ervaringen uit andere sectoren. 
Beter leren beheren van grasbanen en bloemen- en
kruidenranden door meer zelf te observeren en
monitoren in het veld.
Demonstreren en enthousiasmeren van andere
boomkwekers voor natuurinclusieve boomteelt. 
Aandacht voor nieuwe experimenten met organische
stof die bijdragen aan een meer weerbare bodem. Een
bodem die een vochtvasthoudend vermogen, maar ook
draagkracht kent.

Samenstellers: 
Simon van Houwelingen (Compas Agro)
Henk van Ziel (ANV Lingestreek)
Monique Nieuwenhuis (Nieuw & CO) 
on samenwerking met de Betuwse boomkwekers

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, de lokale Rabobanken en Waterschap Rivierenland

Toepassingen  in 2020 Leerervaring in 2020

Lerend netwerk
De deelnemers hebben onderling kennis uitgewisseld in
excursies en zijn begeleid door een adviseur uit hun sector.
Voor de boomkwekers uit het gebied is een open dag
gehouden.


