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Akkerbouwgebieden van origine zeer biodiverse landschappen



Akkerbouwgebieden vormen leefgebied voor specifieke soorten

Akkersnelloper
Anchomenus dorsalis
6.0 – 8.0 mm

Akkerbontloper 
Acupalpus meridianus
3.0 – 4.4 mm

Akkerglimmer 
Amara similata
7.5 - 10 mm



Afname biodiversiteit door veranderingen in de akkerbouw

Veldleeuwerik -98%

Patrijs -93%

Steeds minder soorten vinden geschikt leefgebied in het akkerbouwlandschap



• Intensivering landbouw: ploegen, kunstmest, pesticiden
• Schaalvergroting en verlies semi-natuurlijke habitats (struweel, overhoekjes)
• Steeds eenvoudiger bouwplan (minder gewassen)

Afname biodiversiteit door veranderingen in de akkerbouw



Schets van de huidige akkerbouw in Nederland

Hoogproductieve landbouw:
• hoge opbrengsten
• externe inputs
• lage biodiversiteit
• uniform landschap
• belasting van milieu



Hoe akkervogels (biodiversiteit) in akkerbouwgebieden te behouden?

• agrarisch natuurbeheer (akkerranden) als belangrijkste beleidsinstrument



Waar wringt de schoen voor de Veldleeuwerik?

• ecologische randvoorwaarden:
o voldoende voedsel
o veilige plek om te broeden



Voedsel

proefschrift Marije Kuiper (WUR)



Veilige plek om te broeden: reproductie

Eerste broedsel in wintertarwe
3.45 jongen per nest
broedsucces 25%

98% hebben tweede broedsel, in grasland
3.0 jongen per nest
broedsucces 5%

totale reproductie: 
0.98 jongen/paar

gewas jongen / broedsel

wintertarwe 0.85

grasland 0.14
luzerne 1.14



Waar wringt de schoen voor de Veldleeuwerik?

• voedsel niet het primaire probleem -> akkerranden helpen om voedselsituatie te verbeteren
• broedsucces te laag door tweede broedsels in gras -> te weinig jongen geproduceerd

• agrarisch natuurbeheer niet effectief wat aan slechts 1 van de behoeften voldaan
• oplossing: meer veilig broedgewas -> luzerne

• luzerne ook landbouwkundig interessant (rustgewas, binden stikstof, bodemstructuur)
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• aardappel en bieten zijn salderende gewassen
• granen zijn rustgewas
• meeste akkervogels in granen
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• aardappel en bieten zijn salderende gewassen
• granen zijn rustgewas
• meeste akkervogels in granen

• luzerne top-gewas voor akkervogels

• echter, verruimen bouwplan met luzerne kost 
de boer groot deel van zijn inkomen

• verdubbeling van de graanprijs (naar niveau 
van 1985) is kostendekkend
o brood    + €0.10
o pilsje      + €0.03

• ook marginale prijsstijging aardappels (2.3 
cent/kg) is kostendekkend



• Intensivering landbouw: ploegen, kunstmest, pesticiden
• Schaalvergroting en verlies semi-natuurlijke habitats (struweel, overhoekjes)
• Steeds eenvoudiger bouwplan (minder gewassen)
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akkerranden

luzerne



Pilot Natuurinclusieve Landbouw op de Westeresch



1832 2017 2018

boekweit rogge karwij cichorei aardappel gerst luzerne voederbiet haver veldboon

140 akkers 8 akkers 40 akkers

Pilot Natuurinclusieve Landbouw op de Westeresch

• biologische bedrijfsvoering, groenbemesters, vaste mest, struweel, akkerranden



Pilot Natuurinclusieve Landbouw op de Westeresch
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• 10% toename akkervogels per jaar
• loopkevers: verschuiving van soorten van 

voedselrijke akkers naar soorten van ook 
natuurlijke habitats



Contrasterende behoeften tussen akkervogels

open landschappen - sloten - koolzaad

openheid, granen en luzerne, bermen en akkerranden als foerageerhabitat

besloten landschappen, heggen en struweel, akkerranden, geen gras 

openheid, granen en aardappelen, foerageert in gewassen

Veldleeuwerik

Gele Kwikstaart

Geelgors

Blauwborst



Route naar biodiversiteitsherstel in de noordelijke akkerbouw

• variatie (verkavelingspatroon, perceelsgrootte, landschapselementen, gewassen)

• kunstmatig (strokenteelt, verplicht aantal gewassen/aandeel rustgewassen)

• herstel van gradiënten (zand-klei, droog-nat, laag-hoog, open-gesloten, zout-zoet)
• welke verkaveling, welke gewassen, welke landschapselementen ‘horen’ op die plek, 

gebaseerd op fysisch geografische omstandigheden & historie van landschap

• resultante: gevarieerde landschappen die natuurlijke gradiënten benadrukken
• landschappen met sterke identiteit/herkenbaarheid
• specifieke regionale biodiversiteit/akkervogelgemeenschappen



Impliceert ook een ander type landbouw

Hoogproductieve landbouw:
• hoge opbrengsten
• externe inputs
• lage biodiversiteit
• uniform landschap
• belasting van milieu

Natuurinclusieve landbouw:
• minder productief
• hoge biodiversiteit
• natuurlijke processen
• gevarieerd landschap
• gezondere leefomgeving
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