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Tendensen en twijfels

“De biodiversiteit in 

het agrarisch gebied 

is eigenlijk al dood”
Frank Berendse (Wageningen 
UR)

Akkerbouw en natuurlijke

onderdrukking van plagen



Intensivering van de landbouw

Schaalvergroting

Specialisatie

Scheiding van 

landbouw en natuur



Landbouw & landschap

Ecosysteemdiensten:

● Bestuiving

● Plaagbeheersing

● Bodemvruchtbaarheid

● Bodemweerbaarheid

● Bodemstructuur

Imkers, hommelvolken?

Gewasbeschermingsmiddelen *

Kunstmest *

Grondontsmetting *

Ploegen, diepploegen *● Bodemstructuur

● Nutriënten kringlopen

● Waterberging

● Waterzuivering

● Klimaatregulatie, fijnstof

● CO2 vastleggen

● Rust, stilte, ontspanning

Ploegen, diepploegen *

Kunstmest *

Drainage en beregening *

Riolen en zuiveringsinstallaties *

Airco’s en filters *

Opslag ondergronds? *

Vakanties? *

* Direct of indirect 
op basis van Aardolie !
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� Kunnen we natuur missen? Wat is effect op al die 

ecosysteemdiensten? Of is diversiteit altijd goed?

� Ethische discussie, maar ook wetenschappelijk

Is Biodioversiteit nu echt nodig?

� Studie van the Ecological Society of America : 

� Wat weten we nu over de relatie tussen biodiversiteit en 

ecosysteemdiensten, waarover zijn we het eens?



� De soortenrijkdom heeft grote invloed op de ecosysteemdiensten. 

Verdwijnen van soorten vaak ook grote invloed. Reparaties zijn 

moeilijk, kostbaar, of onmogelijk.

� Effecten zijn nauwelijks voorspelbaar

� Sommige ecosystemen kunnen enorm verarmen zonder merkbare 

Biodiversiteit & Ecosysteemdiensten: conclusies

� Sommige ecosystemen kunnen enorm verarmen zonder merkbare 

effecten (of gemaskeerd): landbouw!

� Hoe groter de variaties in tijd en ruimte, hoe meer soorten nodig 

zijn om ecosysteemdiensten te kunnen blijven garanderen

� Hoe diverser ecosystemen, hoe groter hun weerstand tegen 

invasies van exoten (landbouwsystemen!)

NL handelsland, klimaat, opwarming:

nieuwe ziekten, onkruiden & plagen!!



Akkerranden als middel → Biodiversiteit

Verschillende randen dienen Verschillende randen dienen 

verschillende doelen!!



Akkerranden: visie van een beleidsmaker

Milieu

Biodiversiteit

Verbindingen

Schoon water

Landschap

Recreatie



Akkerranden: visie van een agrariër

Onkruiden

Inpasbaarheid

Imago

Subsidies

Regelgeving

Natuurbeleving



Natuurlijke bestrijding van plagen

� In NL ongeveer 17.500 soorten insecten

�Ongeveer 100 landbouwkundige plagen van belang

→  Er vindt een enorme regulatie plaats!

�Bewijs b.v.: breedwerkende gewasbeschermingsmiddelen 
die plagen veroorzakendie plagen veroorzaken

� Door gemakkelijke en goedkope gewasbescherming is 
natuurlijke plaagbeheersing uit beeld verdwenen, maar 
ook: de noodzakelijke randvoorwaarden uit het oog 
verloren

� Positieve uitzondering: geïntegreerde fruitteelt!



Herkenning van natuurlijke vijanden

�Herkenning van soorten is niet nodig! Het gaat om groepen!

�Herkenning van stadia soms belangrijk

● Larven zijn vaak belangrijk, hoe zien

die er uit?

�Kennis van levenscyclus is nuttig�Kennis van levenscyclus is nuttig

�Welke plagen ruimen ze op?

�Beeldenbank natuurlijke vijanden, zie: 

http://databank.groenkennisnet.nl/natuurlijke_vijanden.htm

�Kijken, kijken, kijken



Natuurlijke vijanden van plagen

(Ook gekweekt voor biol. bestrijding in kassen) 

Sluipwespen Zweefvliegen + larven Gaasvliegen + larven



Natuurlijke vijanden van plagen

Lieveheersbeestjes en hun larven Roofwantsen

(Ook gekweekt voor biol. bestrijding in kassen) 

Spinnen Loopkevers Kortschildkevers

Minder bekend: de op de bodem levende rovers! (Vaak nachtactief) 

Soms wel 5 miljoen / ha !



Schadedrempel

Exponentiele groei 

zonder ingreep

Sluipwespen, zweefvliegen 

e.a. rovers ruimen de 

bladluisplaag verder op

Voorbeeld: bladluizen in graanHoe werkt het?

Rovers uit de randen 

vertragen de groei van 
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vertragen de groei van 

bladluispopulaties



Lopende fauna 

overwintert in 

bermen, slootkanten 

en akkerranden

Vliegende fauna 

Functionele biodiversiteit in de winter

Vliegende fauna 

overwintert in bosjes, 

hagen en overhoeken



Functionele biodiversiteit in de lente

Lopende fauna trekt 

vanuit bermen, 

slootkanten en 

akkerranden de 

akker in, max. 150 m

Vliegende fauna 

bereikt vliegend de 

akker, effecten tot 1 

km meetbaar

Vliegende fauna 

pendelt tussen 

akker (prooien) en 

bloemenranden 

(nectar en pollen)
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Onderdrukken natuurlijke vijanden de bladluizen in zomertarwe

Werkt het ook?
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Op FAB bedrijven:

= bloemenrand

= grazige rand

2005 – 2007 en 2008 - 2011

4 akkerbouwers

Ongeveer 400 ha

LTO FAB Pilot Hoeksche Waard

500 m

Ongeveer 400 ha

Focus op granen, 

aardappel en 

spruitkool

Waarnemingen in 

gewassen, tellen

natuurlijke vijanden

Begeleiding bij

gewasbescherming

‘Omgeving’ erbij

betrokken



LTO FAB project: Resultaten

� Meer natuurlijke vijanden langs akkerranden

� Minder bladluizen in graan en aardappels langs 

akkerranden 

� In spruitkool resultaten voor plagen onvoldoende

�� Minder gebruik van gewas-

beschermingsmiddelen

� FAB gebiedsplan

� Veel informatie overdracht

Wintertarwe
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FAB: wat ontbreekt er (nog)?

�Draait nu vooral om plagen en hun vijanden, succes 
vooral met bladluizen in paar gewassen..

�Nog veel onbekend voor andere gewassen.

�Nog weinig gereedschappen voor ziekten (schimmels).

��Schadedrempels, waarschuwingssystemen en 
indicatoren voor natuurlijke vijanden ontbreken

�Groeiende aandacht voor de bodem, weerbaarheid tegen 
ziekten en plagen, koppeling aan bodemvruchtbaarheid 
(mestwetgeving, waterrichtlijnen)



FAB Pilot Flevoland

3 m brede akkerrand is niet

genoeg leefgebied voor
meerdere jaren en voor
grote aantallen.

Het landschap om uw bedrijfHet landschap om uw bedrijf
heen is bepalend voor de 
lange termijn.

Bossen en bosjes, hout-
wallen, dijken, sloottaluds, 
natuurgebieden, enz.



Ideeën gebiedsbenadering

= FAB bloemenranden

= Erfbeplantingen

= Mantels & Zomen

= Natuurvriendelijke 

oeversoevers

= Bermbeheer

Netwerk

Synergie

Spreiding kosten

Overleg



Toepassing op boomkwekerij

‘Kleine’ bedrijven

Verspreid in 

verschillende 
landschappen

Zeer divers 

assortiment

Veel verschillende Veel verschillende 

knelpunten 
(plagen)

Veel transport, 

risico’s infecties

Tijdelijke percelen 

(huur)



Bladluizen

Cornus

Acer

Vaak onzichtbare preventie (onderdrukking).

Bij uitbraken ‘volgen’ vijanden vaak de pieken

Breedwerkende middelen doden uw hulptroepen

Populus

Prunus

Corylus



Trips en spintmijt

Roofmijten als 
belangrijke 
vijanden

Komen vaak van 
nature voor, in 
wisselende 
aantallenaantallen

In het ene gewas 
veel succesvoller 
dan in het andere

Bodembeheer en 
bodemleven ter 
ondersteuning? 
(compost?)



Samenhang ondergronds en bovengronds

� Bemesting

� Vruchtwisseling

spinnenloopkevers

bladluizen

Natuurlijke
plaagbeheersing

roofmijten

trips spint

OS

� Vruchtwisseling

� Bewerkingen 

Bodemleven: b.v. regenwormen Bacteriën en schimmels

mijten aaltjesspringstaarten

Bodem-
weerbaarheid 

Met dank aan Boots & Brussaard (2006)



Rupsen (allerlei soorten)

Voorbeelden uit de 
Fruitteelt!

Spaar natuurlijke 
vijanden, vermijdt 
zo mogelijk 
breedwerkende
insecticiden

In broedperiode 2x 9000 
rupsen per paartje

insecticiden

Nestkastjes mezen

Bacteriepreparaten 
(Bt), virussen & 
feromoonvallen



Muizen en woelmuizen

Lastig

Beperkte impact 
van roofvogels en 
marterachtigen



Gradaties van ondergroei

Ondergroei ‘s winters als 
schuilplaats (gras, 
bedekking)

Ondergroei ‘s zomers als 
leefgebied en voor 
voedsel (nectar, stuifmeel 
en kleine beestjes)



Bloemmengsels voor natuurlijke vijanden

Schuilplaatsen & 

gemakkelijk 

bereikbare nectar en 

stuifmeel

Niet zomaar elke mengsel is geschikt!



Aanleg van akkerranden

�Verschillende randen voor verschillende doelen

�Voor plaagbeheersing 2 soorten:

● Meerjarig (gras-kruiden), vooral voor winter en 

lente

● Eenjarige bloemenmengsels, zomer als ● Eenjarige bloemenmengsels, zomer als 

tankstation

�Voor- en nadelen, onkruiden, flexibiliteit

�Grond uit productie: kosten wegen niet op tegen de 

baten! Subsidies en/of andere doelen noodzakelijk.



Aanleg van akkerranden

Vals zaaibed Schoffelen (rijen)

� Een akkerrand is een gewas, vraagt aandacht!

� Onkruidbeheer centraal

� Onderhoud vaak pas achteraf bedacht

Zaaien mengsel Slootkantbeheer naast rand



Akkerranden: keuze van mengsels

� Afhankelijk van het doel!

� Brochure ‘FAB en Akkerranden’

� www.bloeiendbedrijf.nl

� Advies uit Pilot NLN (Alebeek, 2012) 

Zie: http://edepot.wur.nl/218161



Mogelijkheden van groenbemesters

� GBM zijn nuttig, maar voor natuurlijke 

plaagbeheersing nauwelijks van waarde

� Verbetering van OS en bodemleven, heeft 

ook effect op weerstand van de plant

� Sommige bloeiende GBM kunnen 

natuurlijke vijanden ondersteunen

� Doodspuiten en onderwerken van GBM is 

voor natuurlijke vijanden een ramp



Belang van de omgeving & kleine 

landschapselementen

� Omgeving bepaalt welke natuur op uw 

bedrijf kan voorkomen

� Natuur op het bedrijf is in diversiteit 

en omvang te gering om langdurig en omvang te gering om langdurig 

populaties in stand te houden

� Veel dieren gebruiken een veel groter 

oppervlakte dan individuele bedrijven

� Zorg voor verbindingen, beschutting, 

schuilplaatsen en voedsel



Scouting & geleide bestrijding

� Stoppen met routinematige, preventieve 

bespuitingen

� Gaan waarnemen, wat zit er? Plagen? 

Rovers? Hoeveel?

� Bestaan er schadedrempels?

� Nog een paar dagen aankijken en dan 

opnieuw waarnemen.

� Gebruik selectieve middelen (zie: 

http://www.milieumeetlat.nl/



Mijn adviezen aan u (1):

�Wees zuinig op wat u nog heeft aan landschap en natuur 

(slootkanten, hagen, bosjes, bomenrijen)

�Herstel verwaarloosde landschapselementen

�Hooilandbeheer voor meer bloemen in bermen, �

slootkanten, overhoeken, erfbeplantingen, enz. 

�Werk samen met natuurorganisaties, ANV’s ….

� Is er ruimte en geld om natuur op en rond uw bedrijven 

aan te leggen? Hagen, bosjes, een poel, …



Mijn adviezen aan u (2):

�Overweeg bloemenranden (voor allerlei doelen)

�Probeer bloemenranden voor natuurlijke vijanden te 

koppelen aan extra drachtplanten voor bijen (imago, PR!)

� Zorg voor groene bedekking in de winter (beschutting)

�Verbeter de structuur van uw bodem en verbeter het 

bodemleven: meer organische stof -> meer roofmijten



Mijn adviezen aan u (3):

�Vorm studiegroepen van ondernemers en adviseurs 

rondom thema’s waarmee u aan de slag wilt gaan

�Probeer dingen kleinschalig uit op uw eigen bedrijf en 

wissel onderling ervaringen uit

��Kies voor maatwerk wat bij u past



Informatiebronnen (vooral akkerbouw)

�www.bloeiendbedrijf.nl veel info akkerranden, downloads...

�www.spade.nl o.a. Projectenbundel & -vitrine (FAB 

projecten in de Hoeksche Waard, in Brabant en Flevoland)

�Beeldenbank natuurlijke vijanden, zie: �Beeldenbank natuurlijke vijanden, zie: 

http://databank.groenkennisnet.nl/natuurlijke_vijanden.htm

�www.randenbeheerbrabant.nl

�Projecten Duurzaam Bodembeheer in diverse provincies

�Enz.



Dank voor uw 

aandacht

Frans.vanalebeek@wur.nl


