
In totaal hebben zo’n 250 ex-Bloeiend 
Bedrijf deelnemers dit jaar weer akker-
randen ingezaaid. Vanuit Bloeiend Bedrijf 
is het gelukt om een kleine hoeveelheid 
zaaizaad hiervoor te leveren. Een groot 
deel heeft de akkerranden op eigen ini-
tiatief aangelegd, waarbij de akkerrand 
onderdeel uitmaakt van de vergroe-
ningsmaatregelen (Pijler 1). Een ander 
deel heeft de akkerranden in het kader 
van een project of regeling aangelegd 
waarbij aanvullende financiering is ge-
vonden. De ANV’s en nieuw gevormde 
collectieven werkten daarbij vaak samen 
met Waterschappen. 

Na de officiële afsluiting van het pro-
ject Bloeiend Bedrijf heeft een aantal 
individuele boeren op eigen initiatief 
akkerranden aangelegd. Ook agrarische 
natuurverenigingen (ANV’s) hebben niet 
stil gezeten: ook zij hebben gebruik ge-
maakt van de ervaringen uit Bloeiend 
Bedrijf. Zo is het hun ook in 2015 ge-
lukt om akkerranden voor natuurlijke 
plaagbeheersing aan te leggen. Jammer 
genoeg besteedden slechts enkele pro-
jecten aandacht aan het verminderen 
van het insecticidengebruik en de effec-
ten van op natuurlijke plaagbeheersing. 

De betrokken ANV’s waren vaak te druk 
met het maken van gebiedsplannen, de 
certificering van het collectief en bijko-
mende zaken, waardoor er nauwelijks 
monitoring en effectmetingen hebben 
plaatsgevonden. Hopelijk verandert dit 
de komende jaren. In deze nieuwsbrief 
presenteren we een overzicht van Bloei-
end Bedrijf-vervolgprojecten en andere 
initiatieven met akkerranden. Ook vindt 
u verwijzingen naar nieuwe publicaties 
over akkerrandenbeheer en effecten op 
bijen op het platteland.
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Akkerranden en 
vergroening

Het samenwerkingsverband Bloei-
end Bedrijf (2011-feb 2015) bestond 
uit 600 landbouwondernemingen 
en tientallen Agrarische Natuurver-
enigingen, landelijk ondersteund 
door Veelzijdig Boerenland, het Louis 
Bolk Instituut, ZLTO, BoerenNatuur en 
De Natuurweide.
Bloeiend Bedrijf werd gefinancierd 
door het Ministerie van Economische 
Zaken en het Europees Landbouw-
fonds voor Plattelandsontwikkeling: 
Europa investeert in zijn platteland. 

Ü	www.bloeiendbedrijf.nl

Blijf op de 
hoogte
Dit is de twaalfde nieuwsbrief van 
Bloeiend Bedrijf. Hierin leest u over 
hoe Bloeiend Bedrijf dit jaar vervolg 
heeft gekregen in de verschillende 
delen van het land. 
Deze nieuwsbrief verschijnt alleen 
digitaal. Op de website kunt u zich 
inschrijven op de de nieuwsbrief en 
oudere edities teruglezen. 
Heeft u vragen over plaagbeheer-
sing, nuttige insecten en akkerran-
den? Het Louis Bolk Instituut biedt 
trainingen aan om akkerranden in 
de agrarische bedrijfsvoering te in-
tegreren. Neem contact op met Boki 
Luske 

Ü	b.luske@louisbolk.nl



Samen werken aan schoon water is de naam 
van het tweejarige samenwerkingsproject 
voor groenblauwe diensten van Agrarische 
Natuurvereniging Water Land & Dijken en 
het Hoogheemraadschap Hollands Noor-
derkwartier (HHNK). Het project heeft een 
experimenteel karakter en dient als opmaat 
naar het nieuwe agrarisch natuurbeheerstel-
sel vanaf 2016 waar agrarisch waterbeheer 
onderdeel van is. Akkerranden zijn één van 
de groenblauwe diensten onder het samen-
werkingsproject, waarbij de akkerrand langs 
de sloot ligt om zo ook als bufferstrook te 
fungeren en biodiversiteit te ondersteu-
nen. De deelnemers beheren niet alleen de 
akkerrand maar doen ook aan ecologisch 
slootschonen en aan oeverbeheer. Zo laten 
ze bijv. een vegetatierand van 30 cm boven 
de waterlijn staan zodat het maaisel niet in 
het water terecht komt. Dit jaar hebben 23 
agrariërs eenjarige FAB- of meerjarige gras-
kruidenranden ingezaaid, in totaal ca. 50 
km. De groep bestaat uit een mix van telers 
(deels biologisch). De akkerranden zijn aan-
gelegd langs o.a. graan, aardappelen, kool-
soorten, maar ook langs bollenvelden. “Dit 
jaar kwamen door het lange, koude voorjaar 

de akkerranden maar langzaam en laat op”, 
zegt Annemarie Koelemeijer van ANV Water, 
Land en Dijken. ”De onkruiddruk was groot, 
vooral bij de nieuwe meerjarige graskruiden-
randen. Zo zie je dat ieder jaar weer anders 
is. De deelnemers hadden veel vragen over 
de aanleg en het beheer van de akkerranden 
en herkenning van de plaagbestrijders. Deze 
werden met elkaar besproken tijdens veldex-
cursies onder begeleiding van onderzoekers 
van het Louis Bolk Instituut”. 

Een tweede project in Noord-Holland werd 
ondersteund door het Hoogheemraadschap 
Rijnland. De zaaizaadkosten voor akkerranden 
langs sloten in het werkgebied van collectief 
Noord-Holland Zuid in de Haarlemmermeer 
polder werden door Rijnland vergoed. “Rijn-
land wil zo investeren in een schone manier 
van telen om hiermee ook schoner en mooier 
water in akkerbouwgebieden te realiseren. 
Voor ons is het een investering voor een over-
bruggingsjaar (2015), om de bewustwording 
en een andere manier van werken die met 
Bloeiend Bedrijf begonnen is, voort te zetten”, 
aldus Marinus Boogaard van HHH Rijnland.

Akkerranden in  
Noord-Holland en West-Friesland

De nieuwe brochure Aanleg en on-
derhoud van akkerranden: onkruid 
de baas blijven van het Louis Bolk 
Instituut staat boordevol praktische 
tips en ervaringen. Ook zijn de be-
langrijkste do’s en don’ts voor akker-
randenbeheer bijeen gebracht. 

Ü	Downloaden
  www.louisbolk.org/ 

downloads/3039.pdf
Ü	of tegen verzendkosten be-

stellen via www.louisbolk.org/
nl/publicaties/publicatie/ 
?pubID=3039

Crowdfunding 
voor  
akkerranden
In de Achterhoek zijn dit jaar met 
crowdfunding akkerranden aange-
legd. Aanleiding voor het project 
van VAL Oude IJssel was het tien-
jarig jubileum van de ANV. “Onder 
het mom van Als u ons een cadeau 
geeft, hangen wij de slingers op, heb-
ben we geprobeerd zoveel mogelijk 
mensen enthousiast te krijgen voor 
het project en geld op te halen voor 
akkerranden via de website www.
crowdfundingvoornatuur.nl”, aldus 
Robert Boevink. “De spreekwoor-
delijke slingers zijn de aangelegde 
akkerranden”. Er is 5 km akkerrand 
ingezaaid op 25 verschillende loca-
ties in de gemeenten Doetinchem, 
Oude IJsselstreek en Montferland. 
De crowdfunding ging voorspoedig 
van start. Na verloop van tijd werd 
dit wat minder, maar het benodigde 
budget was ruim op tijd binnen.

Ü	www. 
crowdfundingvoornatuur.nl

Door ANV Hei, Heg en Hoogeind zijn in Bra-
bant weer bloeiende randen gerealiseerd. Het 
zaaizaad is gedoneerd door Teunis Jacob Slob, 
voormalig voorzitter van Veelzijdig Boeren-
land, als dank voor de goede samenwerking 
en uitvoering van de afgelopen jaren. “Dit 
jaar waren er minder akkerranden dan voor-
gaande jaren, en de opkomst was minder vlot 
door het koude voorjaar”, zegt Henk Antonis-
sen van Hei, Heg en Hoogeind. “Een viertal on-
dernemers heeft de randen aangelegd langs 
sloten van waterschap De Dommel. Op deze 
manier tellen de randen met de factor twee 
mee voor de vergroeningspremie.” De deelne-

mers vallen in het werkgebied van Collectief 
Midden-Brabant. In de gebiedsaanvraag die 
is ingediend bij de Provincie zijn geen blauwe 
diensten opgenomen. Dat betekent dat er 
binnen het agrarisch natuurbeheer geen buf-
ferstroken langs het water aangelegd worden 
in dit gebied. “Wij vinden dat jammer”, zegt  
Ineke Barten van Waterschap De Dommel. 
“Om allerlei redenen is dit misgelopen. Boeren 
zijn echter wel enthousiast om met akkerran-
den te werken. Daarom hopen we toch nog 
een goed plan te ontwikkelen voor komende 
jaren om samen te werken betere waterkwali-
teit met behulp van akkerranden.” 

Akkerranden in Brabant

(Foto: Loek Londo)
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De Agrarische Natuurvereniging Oost-Gro-
ningen (ANOG) heeft samen met Waterschap 
Hunze en Aa’s en de regionale Rabobank fi-
nanciering geregeld om verder te gaan met 
akkerranden. Met 17 deelnemers hebben zij 
dit jaar FAB-randen aangelegd. “Met de drie 
proef-vergroeningsjaren (2011, 2012 en 2013) 
waarmee wij meededen aan Bloeiend Bedrijf 
hebben wij veel kennis en ervaring opgedaan”, 
aldus Fokko Buining van de ANOG. “Die willen 
wij niet laten verwateren, maar juist vasthou-
den. We hebben daarom dit jaar weer een 
veldbijeenkomst georganiseerd met het Louis 
Bolk Instituut en EIS Kenniscentrum insecten. 
In onze ogen dragen akkerranden veel meer 
bij aan vergroening dan bijvoorbeeld vangge-
wassen. Helaas worden akkerranden nu door 
beleidmakers ondergewaardeerd en onvol-
doende gestimuleerd.” Ook in Drenthe zijn er 
akkerranden langs de sloten van Waterschap 
Hunze en Aa’s aangelegd. “Helaas was het ani-
mo een stuk lager dan voorgaande jaren” zegt 
Jan Reinder Smeenge van ANV Drenthe. “Want 
je mag subsidies niet stapelen. Voor onze le-
den is het niet duidelijk wanneer dat het ge-
val is en daar word je wel op afgerekend. We 
hopen volgend jaar op meer deelnemers voor 
akkerranden. Zelf ben ik er voorstander van 
om naar meerjarige randen toe te gaan.”

 
Hoeksche randen 
In de Hoeksche Waard zijn net als voorgaande 
jaren zo’n 18 ha aan eenjarige FAB-randen 
aangelegd en 72 ha meerjarige graskruiden-
randen. “Het hing dit jaar even aan een zijden 
draadje, maar door bijdragen van de provincie, 
waterschap Hollandse Delta en gemeenten is 
het toch gelukt om de Hoeksche randenrege-
ling voort te zetten”, zegt Janneke Zevenbergen 
van Stichting Rietgors. “Om het collectief in-
zaaien en vergoeden van zaaizaadkosten voor 
volgend jaar mogelijk te houden, adviseren 
wij nu onze leden om akkerranden binnen 
het agrarisch natuurbeheer in te passen (Pij-
ler 2) en niet als vergroeningsmaatregel (Pijler 
1). Daarmee hopen we dat de kwaliteit hoog 
blijft en de effecten van akkerranden zichtbaar 
blijven. Een akkerrand moet namelijk niet iets 
zijn wat je er een beetje bij doet.” Ook elders 
in Zuid-Holland is door collectief De Hollandse 
Venen heeft dit jaar meegedaan aan het pro-
ject ‘Bloemrijk en Bij-vriendelijk boeren’. De 
aangeleverde bloemzadenmengsels speciaal 
voor de bijen, zijn uitgereikt aan 14 deelne-
mers. In totaal is 1,6 hectare aan bloemenran-
den en overhoeken ingezaaid.

Akkerranden in Groningen en Drenthe

Foto: H
enk Tiesinga

Een akkerrand 
alleen is niet 
genoeg voor 
bijen
De brochure Bijen op het landbouw-
bedrijf: werken aan een bijvrien-
delijker platteland laat zien wat er 
nog meer bij komt kijken om uw 
landbouwbedrijf bijvriendelijk in te 
richten. 

Ü	Downloaden 
 www.louisbolk.org/downloads/ 

3018.pdf of 
Ü	bestellen via: 
 www.louisbolk. 

org/nl/publicaties/
publicatie/?pubID=3018

De Bloeiend Bedrijf deelnemers herinneren 
zich vast nog wel de vangschalen om insecten 
te monitoren (foto). De insecten die we daar-
mee vingen zijn verzameld, gedetermineerd 
en in een database verwerkt. Promovendus 
Leon Marshall van Universiteit Leiden is met 
deze gegevens aan de slag gegaan. Hij heeft 
gekeken welke wilde bijensoorten er werden 
aangetroffen en of dit overeen kwam met 
wat rekenmodellen op basis van habitat en 
soortkenmerken voorspelden. Hieruit bleek 
dat bij akkerbouwgebieden, waar wisselende 

teelten zijn en akkerranden jaarlijks verplaatst 
worden, modellen niet toereikend zijn om de 
verspreiding van wilde bijen te voorspellen. 
Voor boomgaarden zijn de modellen beter 
toepasbaar. Deze maand is het wetenschap-
pelijk artikel in Ecology and Evolotion gepu-
bliceerd “Testing projected wild bee distribu-
tions in agricultural habitats: predictive power 
depends on species traits and habitat type.”

Ü	onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/
ece3.1579/full

Verspreiding wilde bijen op het platteland
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Europees Landbouwfonds 
voor Plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland

Bloeiende randen in de boomgaard 

Contact:
Ir. Boki Luske, Louis Bolk Instituut
Hoofdstraat 24, 3972 LA Driebergen 
T: 0343-523860
b.luske@louisbolk.nl

Ir. Dave Dirks, Veelzijdig Boerenland
Groenestein 12c, 2394 AV Hazers-
woude-Rijndijk, t: 06-41132609,  
dirks@veelzijdigboerenland.nl 

Teksten: Boki Luske met dank aan 
Dave Dirks, Leen Janmaat, Robert 
Boevink, Marinus Boogaard, Jan-
neke Zevenbergen, Ineke Barten, 
Djûke van der Maat, Annemarie 
Koelemeijer, Corrina van den Berg 
en Lidwien Daniels (eindredactie)
Fotografie: Boki Luske, Henk Tie-
singa, Loek Londo
Layout: www.fingerprint.nl

Ü	www.bloeiendbedrijf.nl

FAB-randen in de akkerbouw voor het 
stimuleren van nuttige insecten voor de 
plaagbeheersing is ondertussen een be-
kend fenomeen. Voor de fruitteelt wor-
den ze echter nog niet op grote schaal 
toegepast. Toch experimenteert een aan-
tal Milieukeur-fruittelers hiermee. Djûke 
van der Maat in Bunnik: “In de boom-
gaard is vaak minder plek om randen te 
zaaien. Gedurende het seizoen moeten 
we tussen de bomen door kunnen rij-
den en bloeiende randen staan dan in 
de weg. Maar elk jaar moeten er wel een 
paar rijen oude bomen gerooid worden. 
En deze rijen met nieuwe boompjes zijn 
wel geschikt om bloemen in te zaaien. 
Dat is op een aantal bedrijven uitgepro-
beerd.”
Aan de hand van insectenbemonste-
ringen is de opeenvolging van nuttige 
insecten in de boomgaarden in beeld 
gebracht. Als eerste zien we de jagende 
spinnen (april), dan komen de kevers, 
lieveheersbeestjes en soldaatjes (mei). 
Sluipwespen, zweefvliegen, gaasvliegen 
en oorwormen zien we vanaf juni de 
boomgaarden bestieren. Deze blijven ge-
durende de zomer actief.

Akkerranden in 2016
Op 1 januari 2016 gaat het nieuwe stel-
sel voor agrarisch natuurbeheer van 
start. Akkerranden zijn in de meeste ge-
bieden opgenomen in de gebiedsplan-
nen van de agrarische collectieven (Pijler 
2). Monitoring en effectmeting worden 
daarmee - net als het organiseren en het 
verantwoorden - een taak van het agra-
risch collectief. Om erachter te komen of 
er subsidie beschikbaar is voor akkerran-
den in uw gebied, kunt u terecht bij het 
collectief bij u in de buurt. Ook maken 
akkerranden nog steeds deel uit van de 
vergroeningsmaatregelen voor akker-
bouwers (Pijler 1).
Verder zullen er in de verschillende pro-

vincies weer projecten gaan starten. Zo 
hebben de waterschappen Amstel, Gooi 
en Vecht, Rijnland en Hoogheemraad-
schap Noorderkwartier en de Provincie 
Noord-Holland een bestuursovereen-
komst voor agrarisch waterbeheer on-
dertekend, waar akkerrandenbeheer on-
derdeel van uitmaakt. De ondertekening 
vond plaats op 24 augustus 2015 op het 
akkerbouwbedrijf van Bloeiend Bedrijf 
deelnemer Jan Knook in Middenbeem-
ster. De bestuurders zaaiden symbolisch 
een meerjarige akkerrand in. Dat bete-
kent dat er ook de komende jaren akker-
randen langs sloten blijven bestaan in 
Noord-Holland.
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