HERSTEL BIODIVERSITEIT VAN AKKERS IN
NOORD-BRABANT

In opdracht van:

Eindrapportage
Herstel biodiversiteit van akkers in Noord-Brabant
2013 t/m 2015
Vervolg op project 2011/2012

P.J.M. Verbeek Bureau Natuurbalans
U. Prins Louis Bolk instituut
E. Brouwer B-Ware
S. Luijten Science4Nature
G. Oostermeijer Science4Nature
M.C. Scherpenisse Bureau Natuurbalans

Gesubsidieerd door: Provincie Noord-Brabant
Provincie Noord-Brabant

Januari 2016
NATUURBALANS

– LIMES DIVERGENS BV

Radboud Universiteit, Toernooiveld 1
Postbus 6508, 6503 GA Nijmegen

a d v i es b u r ea u v o or n a t u u r & l a n d s c h a p
T (024) 352 88 01

info@natuurbalans.nl
www.natuurbalans.nl

Colofon
 2016 Natuurbalans - Limes Divergens BV / Provincie Noord-Brabant
Tekst en samenstelling: P.J.M. Verbeek, U. Prins, E. Brouwer, S. Luijten, G. Oostermeijer
Projectleiding & -verantwoording: P.J.M. Verbeek
Met medewerking van: Natuurbalans-Limes Divergens: M.C. Scherpenisse, R. Aukema, M. Louwen, A.A.M. de
Goeij
Science4Nature: M. Palzewicz, D. Du Mee, M. Mijnders
Ecole Nationale Superieure Agronomique Toulouse: C. Steinmacher
IBED-UVA: B. Voetdijk
Projectnummer:
13025
Gesubsidieerd door:

Provincie Noord-Brabant

Foto’s omslag:

Akker Olland (P.Verbeek) inzet: Handjeseereprijs (P.verbeek)

Wijze van citeren:

P.J.M. Verbeek, U. Prins, E. Brouwer, S. Luijten, G. Oostermeijer & M.C. Scherpenisse,
2016. Eindrapportage Herstel biodiversiteit van akkers in Noord-Brabant, 2013 t/m
2015. Vervolg op project 2011/2012. Natuurbalans - Limes Divergens BV, Nijmegen.

Niets uit dit rapport mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt worden door middel van scanning, internet, druk, fotokopie,
microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de opdrachtgever hierboven aangegeven
en Natuurbalans-Limes Divergens BV noch mag het zonder een dergelijke toestemming worden gebruikt voor enig ander werk dan
waarvoor het is vervaardigd.
Natuurbalans-Limes Divergens BV is niet aansprakelijk voor gevolgschade, alsmede voor schade welke voortvloeit uit toepassingen van de
resultaten van werkzaamheden of andere gegevens verkregen van Natuurbalans-Limes Divergens BV. De opdrachtgever vrijwaart
Natuurbalans-Limes Divergens BV voor aanspraken van derden in verband met deze toepassing.
Natuurbalans-Limes Divergens BV is lid van het Netwerk Groene Bureaus, brancheorganisatie voor kwaliteitsbevordering en
belangenbehartiging.

INHOUD

1

INLEIDING.........................................................................................................................................5

2

DEELONDERZOEK 1: ONDERZOEK NAAR BEDREIGDE AKKERKRUIDEN EN HERINTRODUCTIE ........7
2.1
Verzamelen van zaad en planten op basis van archiefwaarnemingen ....................................7
2.2
Werkwijze uitzaaien zeldzame akkerkruiden.........................................................................10
2.3
Algemene mengsel.................................................................................................................12
2.4
Inrichten pleegakkers.............................................................................................................14
2.5
Opleiden beheerders .............................................................................................................16
2.6
Resultaten herintroducties pleegakkers ...............................................................................17
2.7
Conclusie ................................................................................................................................19

3

DEELONDERZOEK 2: AKKERBEER..................................................................................................21
3.1
Inleiding..................................................................................................................................21
3.2
Werkwijze ..............................................................................................................................22
3.3
Cultuurhistorisch perspectief.................................................................................................23
3.3.1
Het historische referentiebeeld......................................................................................23
3.3.2
Grote regionale verscheidenheid ...................................................................................23
3.3.3
Vruchtwisseling en gewasdiversiteit ..............................................................................24
3.3.4
Bemesting en bodemvruchtbaarheid .............................................................................27
3.3.5
Zaaidichtheden en gewasverzorging ..............................................................................29
3.4
Een overzicht van het beheer van florarijke akkers in Nederland .........................................30
3.4.1
Historie ...........................................................................................................................31
3.4.2
Vruchtwisseling ..............................................................................................................32
De Levensduur van de zaden van akkerflora ............................................................................ 32
Wel of niet afwisselen tussen winter- en zomergranen ........................................................... 33
Nadruk op Winter- of Zomerakker beheer? ............................................................................. 34
Wel of geen grasklaver in de vruchtwisseling........................................................................... 35
3.4.3
Bemesting en opbrengst.................................................................................................36
3.4.4
Zaaien .............................................................................................................................39
Zaaidichtheid ............................................................................................................................ 39
Tijdstip van zaaien..................................................................................................................... 39
Onkruidbestrijding in het staande gewas ................................................................................. 39
Oogst......................................................................................................................................... 40
3.4.5
Stoppelbewerking en groenbemesters ..........................................................................40
Tegengaan vergrassing ............................................................................................................. 41
Tegengaan distels ..................................................................................................................... 42
3.4.6
Aansturing en uitvoering van beheer .............................................................................43
Ecologische en agrarische kennis.............................................................................................. 43
Eigen mechanisatie, loonwerkers of verpachten...................................................................... 44
3.4.7
Kosten en baten van het beheer ....................................................................................45
3.4.8
Floraontwikkeling ...........................................................................................................46
3.5
Literatuur onderdeel akkerbeheer........................................................................................48

4 DEELONDERZOEK 3: AKKERS OP ZANDGRONDEN; KRUIDENGEMEENSCHAPPEN EN RELATIE MET
BODEM
49
4.1
Inleiding..................................................................................................................................49
4.2
Aanpak ...................................................................................................................................49
4.2.1
Veldwerkzaamheden ......................................................................................................50
4.2.2
Analyses..........................................................................................................................50

4.3
4.4

Resultaten ..............................................................................................................................52
Conclusies ..............................................................................................................................65
De belangrijkste conclusies op een rij:...................................................................................... 69
4.5
Literatuur ...............................................................................................................................70
5

DEELONDERZOEK 4: GENETISCHE ANALYSE INTEELT AKKERFLORA...............................................71
5.1
Samenvatting .........................................................................................................................71
Aanbevelingen .......................................................................................................................... 73
Verschillen in evolutie tussen gewassen en wilde flora............................................................ 74
5.2
Deelproject 1: Landelijke genetische diversiteit Korensla (Arnoseris minima)......................77
5.2.1
Inleiding ..........................................................................................................................77
5.2.2
Resultaten.......................................................................................................................79
Populatiegrootte....................................................................................................................... 79
Genetische diversiteit ............................................................................................................... 79
Genetische verschillen tussen de populaties............................................................................ 81
5.2.3
Discussie en Conclusies ..................................................................................................83
Genetische diversiteit ............................................................................................................... 83
Mogelijke verwantschap tussen populaties ............................................................................. 83
Genetische diversiteit en natuurlijke selectie, en hun rol bij herintroducties.......................... 84
5.3
Deelproject 2: Voortplantingsstrategieën en de rol van inteelt ............................................85
5.3.1
Inleiding ..........................................................................................................................85
5.3.2
Resultaten.......................................................................................................................86
Akkerleeuwenbek (Misopates orontium) ................................................................................. 86
Akkerandoorn (Stachys arvensis).............................................................................................. 87
Bleekgele hennepnetel (Galeopsis segetum)............................................................................ 87
Handjesereprijs (Veronica triphyllos) ....................................................................................... 88
Korensla (Arnoseris minima)..................................................................................................... 88
Spiesleeuwenbek (Kickxia elatine)............................................................................................ 89
Valse kamille (Anthemis arvensis) en Stinkende kamille (Anthemis cotula) ............................ 89
Overzicht inhullingsexperiment................................................................................................ 90
5.3.3
BLOEM- EN VRUCHTONTWIKKELING IN RELATIE TOT OOGSTTIJD .....................................................91
5.4
Discussie en Conclusies ..........................................................................................................92
5.5
Materiaal en Methoden .........................................................................................................94
5.5.1
Deelproject 1: Landelijke genetische diversiteit Korensla (Arnoseris minima) ..............94
Bemonsterde populaties........................................................................................................... 94
Genetische Analyse: Ontwikkeling microsatelliet-merkers ...................................................... 95
Microsatelliet-analyse............................................................................................................... 96
Data-analyse ............................................................................................................................. 96
5.5.2
Deelproject 2: Voortplantingsstrategieën en de rol van inteelt.....................................97
Inhullingsexperimenten ............................................................................................................ 97
Bloem en vruchtontwikkeling van uitgezaaide akkerplanten................................................... 98
5.6
Literatuurreferenties..............................................................................................................99

BIJLAGE 1 VERSLAGEN VAN ENKELE SUCCESVOLLE BEHEERSEENHEDEN OP HET GEBIED VAN
FLORARIJKE AKKERS ............................................................................................................................101
1. Cees Dorrestein , Utrechts Landschap, Driebergen ............................................................ 101
2. Popken , Vereniging Natuurmonumenten, Dieverbrug ..................................................... 104
3. Theo Nierkes , Vereniging Natuurmonumenten, Montferland .......................................... 109
4. Jos Berends , Limburgs Landschap, Midden Limburg ......................................................... 112
5. Marcel Bolten , Staatsbosbeheer, Hatertse Vennen (Rivierengebied) ............................... 115
6. Wim Stronks, Staatsbosbeheer, Cortenoever..................................................................... 119

7. Herman Menkveld (bio-boer), Staatsbosbeheer, Fortmond/Nijendal (Olst, Wijhe) .......... 122
BIJLAGE 2

LIGGING PLEEGAKKERS ...................................................................................................129

BIJLAGE 3 BEHEERSADVIEZEN PER AKKER EN GEGEVENS HERINTRODUCTIE EN MONITORING PER
AKKER
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..133
Volgorde Bijlage 3:
De Logt Natuurmonumenten
Zandstraat 1 + 2 Natuurmonumenten
Huis ter Heide Natuurmonumenten
Achtmaal Natuurmonumenten
Reete/Oude Buisse Heide 1 + 2 Natuurmonumenten
Heeze De Plaetse Strabrecht SBB
Strabrechtse Heide SBB
Merkske/Halse Beemden SBB 3X
Merkske Mop complex SBB
Olland Brabants Landschap
De Mortelen Brabants Landschap
Heeze Hubertusbos Brabants Landschap
Heeze Hubertusbos plagseldepot Brabants Landschap
De Langakkers alleen monitoring

1 INLEIDING
Akkerplantengemeenschappen zijn zeer ernstig bedreigd, en behoren inmiddels tot de meest
bedreigde plantengemeenschappen van Nederland. In Noord-Brabant bestaat ca 20% van de
bedreigde hogere planten uit akkerplanten. Helaas is achteruitgang nog steeds niet gestopt
ondanks het verschijnen van akkerbeschermingsplan uit 2000 en is de lijst weer langer worden
in bij het verschijnen van de nieuwe Rode lijst 2016. De bedoeling van dit project is de situatie
voor bedreigde akkerplanten te verbeteren in Noord-Brabant.
In 2011 is een inventarisatie van de flora en de nutriëntentoestand uitgevoerd op een groot
deel van de akkerpercelen in Noord-Brabant die in natuurbeheer zijn (Verbeek et al., 2012).
Enkele belangrijke voorlopige conclusies zijn:
- Op een grote meerderheid van de percelen is de akkerflora slecht ontwikkeld. Veel
bedreigde akkerplanten komen in Noord-Brabant nog maar op enkele locaties voor en
de groeiplaatsen zijn vaak marginaal, bijvoorbeeld wegbermen, slootranden en
overhoekjes.
- Een beter ontwikkelde akkerflora lijkt nu alleen vooral voor te komen op percelen
waar de beschikbaarheid van de belangrijkste voedingsstoffen (stikstof en fosfor)
relatief laag is. Echter het gaat hier slechts om zeer beperkt aantal soorten. De meeste
soorten bedreigde akkerplanten zijn zeer zeldzaam en hier zijn dan ook vrijwel geen
referenties van in Nederland.
Uit andere projecten is tevens gebleken dat de mate van aandacht en het vakmanschap in het
beheer een cruciale rol speelt bij de kans van slagen van een florarijke akker.
Voor herstel en behoud van de biodiversiteit van akkers in Noord-Brabant is dringend een
driesporenbeleid nodig. Ten eerste moet het (verder) uitsterven van lokale populaties worden
voorkomen. Ten tweede moet inzicht worden verkregen hoe bodemchemie en beheer op
elkaar afgestemd moeten worden om de juiste voorwaarden te scheppen voor succesvolle
natuurakkers. Als laatste is er grote behoefte aan maatregelen waarmee de kans van slagen van
het ontstaan van kruidenrijke akkers wordt vergroot.
Het project wordt uitgevoerd door vier instituten:
Bureau Natuurbalans : Ecologische advies en onderzoeksbureau
Louis Bolk Instituut: Onderzoeksinstituut o.a. gespecialiseerd op het agrarische gebied.
Onderzoekcentrum B-ware: Gerenommeerd onderzoeksinstituut o.a. gespecialiseerd in relatie
tussen vegetatie en bodems, gelieerd aan de Radboud universiteit.
Science4nature : Onderzoeksinstituut gespecialiseerd in genetisch onderzoek aan planten
gelieerd aan de afdeling Plantensystematiek van de universiteit van Amsterdam.
Het project kent vier onderdelen :
1) Onderzoek bedreigde akkerkruiden en opzetten zaadbank (Bureau Natuurbalans)
2) Onderzoek naar genetische aspecten akkerplanten (Science4nature)
3) Onderzoek juiste beheer (Louis Bolk instituut)
4) Onderzoek bodem akkers (B-WARE)

NATUURBALANS

– LIMES DIVERGENS BV

Verslag 2015 Herstel biodiversiteit van akkers in Noord-Brabant Eindrapportage

a d v i es b u r ea u v o or n a t u u r & l a n d s c h a p

5

In 2012 is een start gemaakt met deze projecten. Eind 2015 is dit project afgerond. Hiervoor ligt
de eindrapportage van dit project.
Het project bestond uit twee hoofddelen, een onderzoek- en een uitvoeringsproject. Het
onderzoeksproject bestond uit de volgende vier onderdelen:
Het project is als volgt opgezet, er is onderzoek gedaan naar het beheer vroeger en nu, om
duidelijk te krijgen wat nu het beste beheer is voor kruidenrijke akkers met bedreigde soorten.
Er heeft een uitgebreid bodemonderzoek plaatsgevonden naar de relatie tussen akkers en
bedreigde akkerplanten. Verder heeft er onderzoek plaatsgevonden naar de genetische
variëteit van bedreigde akkerplanten om zodoende ook inzicht te krijgen hoe je eventueel zou
moeten herintroduceren.
Tenslotte is er gekeken hoe nu de werkelijk toestand is van bedreigde akkerplanten in Brabant.
Het uitvoeringsdeel bestond uit de volgende onderdelen:
Er is een zaadbank aangelegd van zoveel mogelijk bedreigde akkerplanten van Brabant en
omstreken. Er zijn bij de drie belangrijkste natuurbeherende instanties in Brabant akkers
geselecteerd waarbij een passende zaadbank is ingezaaid en waarvan het beheer in drie
opeenvolgende jaren wordt begeleid en waarbij de beheerders zoveel mogelijk kennis wordt
bijgebracht hoe dit beheer het beste kan worden uitgevoerd aan de hand van hun eigen
praktijkvoorbeelden. Er zijn 18 akkers ingericht in Brabant tijdens dit project, waarbij bij de
meeste ook informatieborden over dit project zijn geplaatst. De bedoeling van deze
zogenaamde pleegakkers is dat uiteindelijk alle beheerders ook hun eigen zaadbron akker
hebben, zodat ze de soorten verder kunnen verspreiden over andere natuurakkers. Inmiddels
heeft verdere verspreiding in 2014 en 2015 al plaatsgevonden in oa Achtmaal en Heeze.
Sommige algemenere soorten profiteren hier al duidelijk van. Voor de meeste bedreigde
soorten zal het nog enige jaren duren voordat er jaarlijks voldoende zaad wordt gevormd voor
verdere verspreiding.
Tenslotte is er een algemeen boekje gemaakt waarin handvaten staan voor een goed
akkerbeheer en praktische informatie hoe je kruidenrijke akkers kunt herstellen of creëren.
Verder is een onderdeel van het boekje een fotogids waarin je de belangrijkste bedreigde
akkerkruiden in allerlei stadia in het veld kunt herkennen.
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2 DEELONDERZOEK 1: ONDERZOEK NAAR BEDREIGDE AKKERKRUIDEN EN
HERINTRODUCTIE
In het kader van het onderzoek naar bedreigde akkerkruiden en opzetten van een zaadbank zijn
de volgende activiteiten uitgevoerd:
1) Verzamelen van zaad en plantmateriaal op basis van archiefwaarnemingen
2) Opkweken van akkerplanten
3) Verzamelen zaad van bedreigde akkerplanten
4) Uitzaaien bedreigde akkersoorten in geselecteerde akkers
5) Monitoring resultaten
6) Overbrengen kennis naar beheerders
2.1 VERZAMELEN VAN ZAAD EN PLANTEN OP BASIS VAN ARCHIEFWAARNEMINGEN

Figuur 1: Relaties tussen onderzochte locaties en daadwerkelijk gevonden groeiplaatsen van
bedreigde soorten.

Uit archiefwaarnemingen van het NDFF, Staatbosbeheer, Natuurmonumenten en Het Brabants
Landschap, de website www.waarneming.nl en de eigen waarnemingen van 2011 is een lijst
opgesteld met recente vindplaatsen (na 2000) van bedreigde akkersoorten in Noord-Brabant.
De akkersoorten zijn voornamelijk uit het beschermingsplan akkerplanten geselecteerd (Bakker
2000). Hierin worden 75 doelsoorten voor akkers genoemd. In tabel 1 is de tabel
vereenvoudigd en zijn het aantal waarnemingen per soort per tijdsperiode weergeven. Er zijn
vier tijdsperiodes onderscheiden, voor 1950, 1950-1980, 1980-2000 en de periode 2000-2010.
De soorten die vetgedrukt zijn in deze lijst, zijn uiteindelijk geselecteerd. Er zijn zoveel mogelijk
locaties bezocht. Een deel van de locaties is afgevallen, omdat de trefkans te klein is:
onnauwkeurige vindplaatsgegevens, oude waarnemingen of moeilijk te bereiken locaties als
vliegvelden en dergelijke.
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Tabel 1: Voorkomen en ontwikkelinge karakteristieke akkerplanten in Brabant. (getal per soort geeft aantal waarnemingen weer)
In vet gemarkeerd zijn de soorten waarop zich dit project heeft toegespitst.

(UFK= uurhoek frequentie indicatie aantal vindplaatsen, RL=Rode lijst
waarnemingen NDFF,natuurbalans 2011 en SBB
SOORT_NED

wetenschappelijke naam

<1950

1950-1980

1980-2000 2000-2010

UFK

voor 1980 uitgestorven

Vlashuttentut
Vlaswarkruid
Stijve wolfsmelk
Akkerviltkruid
Spatelviltkruid
Akkergeelster
Driehoornig walstro
Blauwe leeuwenbek
Vlasdolik
Dwerggras
Tengere veldmuur
Hennepvreter
Naaldenkervel
Doorgroeide boerenkers
Getande veldsla
Geoorde veldsla
Slanke wikke

Camelina sativa subsp. alyssum
Cuscuta epilinum
Euphorbia stricta
Filago arvensis
Filago pyramidata
Gagea villosa
Galium tricornutum
Linaria arvensis
Lolium remotum
Mibora minima
Minuartia hybrida
Orobanche ramosa
Scandix pecten-veneris
Thlaspi perfoliatum
Valerianella dentata
Valerianella rimosa
Vicia tetrasperma subsp. gracilis

3
3
1
1
1
1
3
4
3
2
2
1
13
2
10
7
2

Anagallis arvensis subsp. foemina
Lolium temulentum
Ranunculus arvensis
Valerianella carinata
Veronica triphyllos

1
5
18
2
20

?
1

1

1

0
0
0
0
0
4
0
0
0
2
1
0
1
1
2
0
1

VN
VN
EB
VN
VN
KW
VN
VN
VN
KW
EB
VN
EB
GE
EB
VN
EB

2
0
2
2
2

EB
VN
EB
GE
EB

vanaf 2000 niet meer aangetroffen

Blauw guichelheil
Dolik
Akkerboterbloem
Gegroefde veldsla
Handjesereprijs

5

1

3
5
1
1
2

47

16

57

12
4
43
2
5
6
18
75

1
1

4
7

3
1

nog slechts 1-10 waarnemingen vanaf 2000

Stinkende kamille
Kalkraket
Dwergbloem
Wilde ridderspoor
Franse boekweit
Harige ratelaar
Geel viltkruid
Smalle raai
Heelbeen
Glad biggenkruid
Eironde leeuwenbek
Naakte lathyrus
Groot spiegelklokje
Ruw parelzaad
Korensla
Wilde weit
Akkerogentroost
Franse silene
Nachtkoekoeksbloem
Akkerdoornzaad
Doffe ereprijs

Anthemis cotula
Calepina irregularis
Centunculus minimus
Consolida regalis
Fagopyrum tataricum
Rhinanthus alectorolophus
Filago lutescens
Galeopsis angustifolia
Holosteum umbellatum
Hypochaeris glabra
Kickxia spuria
Lathyrus aphaca
Legousia speculum-veneris
Lithospermum arvense
Arnoseris minima
Melampyrum arvense
Odontites vernus subsp. vernus
Silene gallica
Silene noctiflora
Torilis arvensis
Veronica opaca

21

4

4
20

19

4

8
4
7
6
1
3
6
7
7
2
4
10
3
6
4
4
1
8
8
4
9

1

14
6

23
25

21
23

5
3

BE
BE

109
227
152
178
13
96
82
29
108
67
67
77

194
398
184
418
5
52
70
47
43
190
95
111

198
1897
424
4967
31
219
199
183
307
678
252
589

107
978

KW
GE
KW

1450
26
76
80
117
162
581
245
316

6
7
6
7
4
5
6
6
6
8
6
6

46
20
36
25
4
96
30
164
12

10
31
2
15
202
16
333
12

54
89
6
31
16
362
111
743
70

82
184
26
115
133
419
275
1005
133

2
6
1
5
2
7
5
7
5

2222

2532

11666

6789

12
13
23
139
2
5
44
16
3
9

2
12
1
6
2
12

6
5
33
18
1
1
8
8
4

5
1
3
1
0
1
0
2
3
4
4
2
3
3
4
1
0
1
3
2
4

EB
BE
BE
EB
VN
KW
EB
EB
BE
BE
KW
EB
EB
EB
EB
EB
BE
EB
BE
BE
KW

nog slechts 10-20 waarnemigen vanaf 2000

Grote leeuwenklauw
Stijf vergeet-mij-nietje

RL
17

Aphanes arvensis
Myosotis stricta

2

(forse) achteruitgang maar nog meer als 20 waarnemingen vanaf 2000

Valse kamille
Korenbloem
Bleekgele hennepnetel
Gele ganzenbloem
Spiesleeuwenbek
Akkerleeuwenbek
Ruige klaproos
Behaarde boterbloem
Akkerandoorn
Gewone vogelmelk
Veldsla
Driekleurig viooltje

Anthemis arvensis
Centaurea cyanus
Galeopsis segetum
Glebionis segetum
Kickxia elatine
Misopates orontium
Papaver argemone
Ranunculus sardous
Stachys arvensis
Ornithogalum umbellatum
Valerianella locusta
Viola tricolor

123

vooruitgang en nog meer als 20 waarnemingen vanaf 2000

Bolderik
Slofhak
Dreps
Kleine wolfsmelk
Duits viltkruid
Veelkleurig vergeet-mij-nietje
Blauw walstro
Klein tasjeskruid
Akkerklokje
Eindtotaal

Agrostemma githago
Anthoxanthum aristatum
Bromus secalinus
Euphorbia exigua
Filago vulgaris
Myosotis discolor
Sherardia arvensis
Teesdalia nudicaulis
Campanula rapunculoides

KW
KW

KW

12

EB
GE
EB
BE
EB
KW

Uit de gegevens van tabel 1 blijkt dat akkerflora het laatste decennium zeer sterk achteruit is
gegaan in Noord-Brabant. Op de lijst stonden 36 soorten (zie tabel 1), verspreid over 212
vindplaatsen. Daarvan zijn 146 locaties in 2012 bezocht. Op 49 locaties zijn 17 soorten
aangetroffen. Op de overige locaties was de soort verdwenen. Enkele van de vindplaatsen zijn
nieuw. Opmerkelijk is dat veel van deze soorten niet in akkers zijn waargenomen, maar in
andere biotopen, zoals wegbermen, spoorbermen en overhoekjes. Vindplaatsen van soorten,
waarvan het vermoeden bestond dat ze afkomstig waren uit zaadmengsels, zijn niet
meegenomen in dit project. Er is ook zaad verzameld op enkele net buiten de provincie. Met
behulp van het Belgische waarneming.be is ook gezocht naar Belgische groeiplaatsen in het
aangrenzende Vlaanderen. Dit betreft hetzelfde plantengeografische district (Kempens district).
In dit gebied is de situatie van bedreigde akkerplanten ook dramatisch slecht. De meeste
vindplaatsen van bedreigde akkerplanten bevinden zich in het havenbied van Antwerpen. Hier
zijn diverse graanoverslagbedrijven aanwezig, waar granen van o.a. Oost-Europa worden
verwerkt. Op deze locaties worden af en toe zeldzame akkerplanten gevonden die met het
graan zijn meegekomen. In dit Antwerpse havengebied is zaad van een aantal zeldzame
soorten verzameld en komen enkele soorten van net buiten de provincie (bijvoorbeeld
Handjesereprijs, Stijf vergeet-me-nietje en Korensla uit Noord-Limburg).
Op de locaties is zaad verzameld of er is plantmateriaal verzameld om op te kweken en later de
zaden te oogsten. Omdat de soorten van het havengebied uit Antwerpen een mogelijk
dubieuze herkomst hebben, zijn deze uiteindelijk alleen gebruikt als er geen alternatieven
waren. Anderzijds zijn het wel soorten die blijkbaar met zaad van granen versleept worden. Als
het nu nog steeds gebeurt is, is het vroeger vrijwel zeker ook gebeurt. Met andere woorden,
deze groep soorten zijn vermoedelijk nooit van authentieke herkomst geweest. Uiteindelijk is
echter van slechts enkele vindplaatsen zaad gebruikt.
Een 12-tal soorten zijn gekweekt, omdat in het veld onvoldoende zaad verzameld kon worden.
In Verbeek e.a. (2013) is nadere specificatie van deze kweek te vinden.
In totaal zijn er op ca. 80 verschillende locaties zaden verzameld. Een overzicht van de locaties
is weergegeven in Verbeek e.a. (2013). De exacte locaties per soort zijn terug te vinden in het
NDFF-bestand dat o.a. op waarneming.nl is te raadplegen.
In dit rapport zijn per ingezaaide akker alle herkomstlocaties per soort weergegeven.
Uit het genetisch onderzoek (zie hoofdstuk 6) bleek dat het beste per akker meerdere
vindplaatsen per soort moeten worden ingebracht. Dit gold met name voor de zelfbestuivers.
Zodoende is er meer kans dat de soort zich kan aanpassen aan de desbetreffende akker
doordat er meer genetische variatie aanwezig is. Dit is gedaan door in 2014 op meerdere akkers
soorten bij te zaaien. Er zijn helaas een aantal soorten regionaal zo zeldzaam dat dit niet voor
elke soort mogelijk was. Voor zover dit wel mogelijk is heeft dit plaatsgevonden.
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2.2 WERKWIJZE UITZAAIEN ZELDZAME AKKERKRUIDEN

Figuur 2: Zaden verzamelen

Het verzamelen van zaad van bestaande populaties is een tijdrovende bezigheid. Hieronder
een opsomming van de werkzaamheden die noodzakelijk zijn:
- Aankoop NDFF bestand
- Sorteren potentieel geschikte vindplaatsen uit dit bestand
- Veldbezoeken van de selectie (slechts 1 op de 4 succesvol)
- Toestemming terreineigenaren regelen wanneer dit noodzakelijk is
- Bepalen wanneer het beste tijdstip is zaad te verzamelen van bepaalde soort.
- Zaad verzamelen op een geschikt tijdstip
- Zaad opkweken van soorten waar niet voldoende van is
- Zaad moet gedroogd en geschoond worden (kan meestal alleen handmatig)
- Per akker die ingezaaid moet worden, moet worden bepaald welke soorten er zouden
kunnen groeien (Expert judgement)
- Per akker wordt een zaadmengsel gemaakt van de geschoonde zaden.Akker wordt
ingezaaid vlak nadat hij met graan is ingezaaid.Afhankelijk van resultaten monitoring
worden er in het opvolgende jaar opnieuw soorten bijgezaaid .
Figuur 3: Diverse soorten en vindplaatsen zijn via kweek vermeerderd om voldoende zaad te krijgen
voor in de akkers.
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Figuur 5 Links ruw plantenmateriaal uit het veld, rechts geschoond zaad in zakjes.

Voor het doorlopen van dit traject is een goede floristische kennis een vereiste, zodat de
soorten efficiënt kunnen worden opgespoord en in alle stadia kunnen worden herkend, met
name in het zaadstadium. Verder is het belangrijk om een goede inschatting te maken van wat
er potentieel op een akker zou kunnen groeien. Veel kan worden afgeleid uit de soorten die er
al staan en de bodemsoort, maar ook voormalige maisakkers met nauwelijks onkruiden en
matig voedselrijke graslanden kunnen goede resultaten opleveren. Vervolgens moet de akker
worden ingezaaid. Het beste tijdstip is binnen enkele weken nadat de akker is ingezaaid met
graan. Voor een succesvol resultaat is het van belang dat het zaad zeer goed verspreid wordt
aangebracht. Dit kan alleen door het goed te mengen met zand. Zand kan opgegraven worden
uit de akker of apart meegenomen worden, indien dit niet mogelijk is (bijvoorbeeld op een
kleiakker). Per akker is binnen dit project ongeveer een kruiwagen voor ¾ gevuld met zand

Figuur 6: Zaadzakjes sorteren per akker.
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gemengd met de hoeveelheid zaad die men van plan is in te zaaien. Omdat het zeer zeldzame
soorten betreft zijn dit altijd kleine hoeveelheden. Dit zijn meestal toch nog vele duizenden
zaden, voldoende om een populatie op te bouwen. Dit mengen gebeurde met een steekschop
of bats in de kruiwagen. Van belang is om dit zeer zorgvuldig te doen om een zo goed mogelijke
menging te krijgen van zand met zaad. Het zaad van de verschillende soorten is nooit vooraf
gemengd maar pas in de kruiwagen tijden het roeren van het zand. Vooraf mengen van het
zaad kan een nadelig effect hebben op de verspreiding in het zand, omdat de hoeveelheden
klein zijn en de verschillen van vorm van het zaad zeer groot is. Het varieert van stoffijn, zoals
bij Akkerogentroost, tot zeer vors zoals Naaldenkervel (ca. 5 cm lengte).
Nadat het zand met zaad in de kruiwagen goed is gemengd is het met behulp van een zaaikorf
handmatig uitgezaaid (inclusief zand). Bij de grotere akkers zijn alleen de randen ingezaaid over
een breedte van 5 tot 10 meter. Dit was voor de meeste akkers het geval. Op deze wijze kan
één kruiwagen verdeeld worden over alle randen van een akker met een oppervlakte van 0,5
tot 1 ha.

Figuur 7: Zaad uitzaaien met zand en zaaikorf.

2.3 ALGEMENE MENGSEL
Van kruidenrijke akkers met bijzondere soorten wordt meestal het aspect bepaald door
gewone soorten als Korenbloem, Gewone klaproos en Gele ganzenbloem. Deze soorten zijn
niet alleen zeer decoratief in een akker maar geven de beheerder ook meteen handvaten of ze
met het beheer goed bezig zijn. Vaak is het zo dat als deze soorten goed in een akker staan, de
minder opvallende zeldzame kruiden er vaak ook goed bij staan.
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Naast de bijzondere soorten is daarom ook in de meeste akkers, indien deze soorten
ontbreken, ook een zaadmengsel uitgezaaid van voornamelijk Korenbloem, Gele ganzenbloem
en Gewone klaproos. Dit zaad was afkomstig uit oude akkers van het Brabant Landschap uit de
landgoederen Haanwijk en Gijzenrooi, waar deze soorten in zeer grote hoeveelheden
voorkomen. In deze akkers stonden ook veel gewone akkerkruiden als Akkerviooltje,
Akkervergeet-mij-nietje, Zandraket e.d.. Dit zaad is machinaal geoogst door een vakkundig
zaadbedrijf dat hierin gespecialiseerd is. Ze zijn geoogst met een speciale machine, waarbij ook
zaad van de lage soorten werd meegedorst. Deze mengsels zijn gemixt om ook van deze
gewone soorten goede genetische variatie te hebben. Van dit mengsel is per akker 1-1,5 kilo
zaad gebruikt en verspreid over vooral het midden van de akkers en weinig in de randen. Dit
zaad werd eveneens uitgezaaid door het te mengen met zand. Daarna is ook dit mengsel
handmatig met de zaaikorf uitgestrooid.

Akkerleeuwenbek

Figuur 8: Gedorst zaad betreffende het "algemene" mengsel.
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2.4

INRICHTEN PLEEGAKKERS

In totaal zijn er in de periode 2013-2014 18 pleegakkers ingericht. De meeste zijn ingericht in
2013 en een viertal is er later nog bijgekomen. In onderstaande tabel staat de informatie over
deze pleegakkers. In bijlage 1 is de ligging van de akkers exact op kaart weergegeven.

Tabel 2: Informatie pleegakkers
Winterakkers
oppervlakte ca

nb organisatie/eigenaar

Ligging en naam akker

Beheerder

0,4 ha

Brabants landschap

Olland

Gerard Traa

0,25ha

Brabants landschap

Mortelen

Gerard Traa

0,7ha

Brabants landschap

Heeze

Mari de Bijl

1,7 ha

Natuurmonumenten

Achtmaal

Kees Akkermans

0,5 ha

Natuurmonumenten

Huis ter Heyden

Erwin de Hoop

0,4 ha

Natuurmonumenten

Zandstraat 1 Oirschot

Erwin de Hoop

0,4ha

Natuurmonumenten

Zandstraat2 Oirschot

Erwin de Hoop

1,5ha

Particulier

Langakkers

Roel Winters

0,2ha

Staatsbosbeheer

Strabrecht volkstuintjes

Jan Vogels

1ha?

Staatsbosbeheer

Merkske nieuw bij best nr 21

Theo Bakker

1,7ha

Staatsbosbeheer

Merkske nieuw driehoek

Theo Bakker

1 ha

Staatsbosbeheer

Strabrecht

Jan Vogels

0,7 ha

Staatsbosbeheer

Merkske nr 15

Theo Bakker

0,15 ha

Brabants landschap

Hei Hubertusbos

Mari de Bijl

1ha

SBB

Merkske zomerakker

Theo Bakker

1 ha

Natuurmonumenten

Akker de Logt

Erwin de Hoop

0,3 ha

Natuurmonumenten

Oude Buissche heide

Kees Akkermans

0,3 ha

Natuurmonumenten

Oude Buissche heide

Kees Akkermans

zomerakkers

Akkerselectie
De akkers zijn geselecteerd op de volgende wijze geselecteerd. In de eerste plaats moesten de
beheerders enthousiast zijn en er voor willen gaan. Daarna is er een selectie gemaakt op grond
van expert judgement. In Hoofdstuk 3 en in het akkerboekje wordt uitgebreid ingegaan op de
eisen waaraan een geschikte akker moet voldoen.
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Aanpassing beheer in de eerste jaren van herintroductie
Als speciale aanpassing voor pleegakkers zijn, indien mogelijk, de meeste de eerste jaren niet
geploegd maar met een schijveneg bewerkt. Wanneer er veel compost werd ingebracht, zoals
op Strabrechter heide, dan moest er geploegd worden om het materiaal goed ondergewerkt te
krijgen. Bij akkers in de beginfase van herintroductie vertraagd ploegen de ontwikkeling van
een goede zaadbank van de geherintroduceerde soorten flink. Als er eenmaal een goede
zaadbank is maakt een wel of niet kerende grondbewerking niet veel meer uit. In onderstaande
figuur worden de effecten uitgelegd.

30 cm diep ploegen

Schijveneg

Jaar 0 : doorsnee akker

Jaar 0 : doorsnee akker

Aanbrengen
doelsoorten

Aanbrengen doelsoorten

Jaar 1: 100 zaden  10
kiemplanten  1
bloeiende plant

Jaar 1: 100 zaden  10
kiemplanten  1
bloeiende plant

Ploegen

Schijveneg

Jaar 2: zaden
doelsoorten
grotendeels
ondergewerkt

Jaar 2: zaden blijven in
toplaag

Ploegen

Schijveneg

Jaar 3: menging wordt
beter
Ploegen
Jaar 10: doelsoorten
dominant

Jaar 3 en verder: meer
zaad in toplaag, verlies
kiemkracht in onderlaag
Ploegen (na bijv. 10 jaar)
Jaar 10: doelsoorten
dominant

Figuur 9: Effecten van ploegen en schijveneggen op net geherintroduceerde zaden (groene bolletjes).

Door het gebruik van de schijveneg, dit is een niet-kerende grondbewerking, blijven de zaden
meer aan de oppervlakte. In de eerste jaren na herintroductie kunnen veel meer zaden van de
gewenste soorten tot ontwikkeling komen en dus nieuw zaad vormen. Hierdoor wordt er meer
zaad geproduceerd en ontstaat er sneller een grotere zaadbank van de geherintroduceerde
soorten. Als er meteen geploegd wordt dan duurt de opbouw veel langer. Ploegen is echter een
maatregel om ongewenste soorten te onderdrukken, uiteindelijk is ploegen op langere termijn
onvermijdelijk. Wij stellen voor om minstens de eerste drie tot vijf jaar niet te ploegen, als de
ontwikkeling van ongewenste soorten dit toelaat. Ploegen moet sowieso bij voorkeur niet
dieper dan 20 cm plaatsvinden. Hoe dieper er geploegd wordt hoe langer het duurt voor zich
een goede zaadbank heeft opgebouwd.
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2.5 OPLEIDEN BEHEERDERS
Erg belangrijk voor het succes van dit project is om de beheerders steeds nauw te betrekken bij
alles. Zij zullen uiteindelijk bepalend zijn voor de toekomst van akkerplantengemeenschappen.
Vanaf het begin zijn dan ook de beheerders nauw betrokken bij dit project. Er zijn regelmatig
veldbezoeken geweest met de beheerders naar hun akkers. Er zijn voorlichtingsdagen geweest
met onder andere veldbezoeken aan akkers. De resultaten van de monitoring zijn ook steeds
besproken met de beheerders. Indien het nodig was is het beheer jaarlijks bijgestuurd in
overleg met de beheerders. Daarnaast zijn ook voor een veel groter publiek presentaties in
symposia geweest en zijn er veldwerkplaatsen gehouden.

Figuur 10: Bijscholing beheerders

Na het inzaaien zijn de akkers gemonitord. In het tweede jaar (2013) zijn bij de meeste akkers
nieuwe soorten en soorten van andere vindplaatsen bijgevoegd. Dit onder andere naar
aanleiding van de resultaten van het genetisch onderzoek, zoals in dit rapport wordt
beschreven. In bijlage 2 is te zien wat waar precies is geherintroduceerd en van welke locaties
de zaden afkomstig zijn. Bij de monitoring zijn de akkers 3x in de periode april/juli bezocht en
zijn de ingezaaide randen geheel afgelopen. De aantallen planten per soort zijn tijdens elke
ronde geschat of geteld als dat mogelijk was.
In bijlage 2 van dit rapport zijn in de beheersadviezen per akker ook de resultaten te vinden van
alle monitoringsronden van alle ingebrachte soorten.
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2.6 RESULTATEN HERINTRODUCTIES PLEEGAKKERS
In tabel 3 zijn de resultaten weergegeven van de herintroductie van de afgelopen drie jaar. De
soorten zijn gerangschikt op succesvolgorde. In deze tabel is te zien welke soorten per akker

Figuur 11: Bij de meeste "pleegakkers" zijn informatieborden geplaats over dit project voor het grote publiek.

zijn geherintroduceerd en een schatting van het aantal exemplaren per akker. In bijlage 2 zijn
de exacte aantallen per akker te zien. Uit de resultaten van tabel 3 blijkt het volgende: in totaal
zijn er van de 18 “pleegakkers” nu al 13 akkers die aardig functioneren. Van de overige akkers is
dit op langere termijn ook te verwachten, indien de beheersadviezen goed worden nageleefd.
In totaal zijn er ruim 25 soorten bedreigde akkerplanten geherintroduceerd waarvan de meeste
slechts een of enkele groeiplaatsen hadden in Noord-Brabant of waren verdwenen. Van deze
25 soorten zijn er nu circa 20 soorten die op meerdere akkers een nieuwe groeiplaats hebben
gevonden. De meest succesvolle soorten zijn Valse kamille, Korenbloem, Akkerogentroost,
Dreps, Bleekgele hennepnetel, Geel viltkruid, Bolderik, Korensla en Slofhak, die tussen de 6 en
16 nieuwe groeiplaatsen hebben. De overige soorten hebben minder als vijf groeiplaatsen.
Voor vrijwel alle soorten betekent dit zelfs een verveelvoudiging van het eerdere aantal
groeiplaatsen. De komende jaren hangt het lot van deze akkers af van het beheer. De zeven
beheerders waar deze akkers van zijn, zijn alle enthousiast en gedreven en voor elke akker zijn
uitvoerige beheersadviezen geschreven. In de loop van de komende jaren kan het zaad
verspreid worden over nieuwe natuurakkers. Inmiddels is dit voor een aantal soorten al
mogelijk en heeft al op beperkte schaal plaatsgevonden.
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Tabel 3: Resultaten herintroducties bedreigde soorten in de "pleegakkers" in 2015 , drie jaar na de herintroductie.

Winterakkers
0,7 ha
0,4 ha
0,25ha
1,7 ha
0,7ha
0,5 ha
0,4 ha
0,4ha
1 ha
0,2ha
1,5ha
1ha?
1,7ha
zomerakkers
0,3 ha
0,3 ha
0,15 ha
1 ha
1ha?

eigenaar
SBB
BL
BL
NM
BL
NM
NM
NM
SBB
SBB
P
SBB
SBB
NM
NM
BL
NM
SBB

x=
xx=
xxx=
xxxx=
0=

Merkske nr 15
Olland
Mortelen
Achtmaal
Heeze
Huis ter Heyden
Zandstraat 1 Oirschot
Zandstraat2 Oirschot
Strabrecht
Strabrecht volkstuintjes
Langakkers
Merkske nieuw bij best nr 21
Merkske nieuw driehoeki

xx
xx
xx
xx
xxxx
xxx
xxx
xx
xx
0
xxx
xx
xxx

Oude Buissche heide
Oude Buissche heide
Hei Hubertusbos
Akker de Logt
Merkske zomerakker
aantal locaties

0
0
xx
0
x
xx xxxx 0
xx
0
0
0
xxx xxx xxx xx
x
0
xx xx
16 15 14 14

1-10 ex
10-100 ex
100-500 ex
500-1000 ex
soort is ingezaaid niet aangetroffen

xxx
xxx
x
xx
xxxx
xx
xx
xx
xxx
xxx
xxx
xxxx
xxxx

xx xx
xxx xxx
0
xx xx
xxxx xxx
xx xx
x xxx
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xxx xxx
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2.7 CONCLUSIE
Uit de vindplaatsgegevens van de gebruikte bestanden en de akkerinventarisatie van 2011
(Verbeek e.a.,2011) blijkt dat de akkerplantenflora in Noord-Brabant dramatisch achteruit is
gegaan. Van de 36 bedreigde soorten die tot ca. 2000 nog aanwezig waren, zijn er slechts 17
teruggevonden. De helft lijkt dus zelfs geheel verdwenen te zijn uit Brabant. Het is echter
mogelijk dat af en toe nog een soort opduikt op geroerde locaties, omdat sommige soorten een
langlevende zaadbank hebben. Van de 17 teruggevonden soorten zijn er enkele slechts nog op
één of enkele locaties aanwezig, zoals Handjesereprijs, Ruw parelzaad en Smalle raai.
Inmiddels zijn er 25 soorten geherintroduceerd in 18 verschillende akkers waarvan het beheer
is aangepast en werd begeleid. Van circa 20 van deze soorten zijn er inmiddels meerdere
nieuwe groeiplaatsen ontstaan en de helft doet het zelfs al erg goed. De komende jaren zal bij
een goed beheer de zaadbank in deze akkers flink opgebouwd gaan worden en kan het zaad
van deze akkers gebruikt worden om nieuwe akkers in te zaaien.
Inmiddels heeft dit project er toe geleid dat we in andere provincies met een vergelijkbare
aanpak bezig zijn. Op dit moment loopt in Limburg en Utrecht een vergelijkbaar project als
Deelproject 1, waarbij we de kennis uit dit project gebruiken. Ook lopen er al onderhandelingen
met beheerseenheden in andere provincies om iets vergelijkbaars te gaan doen.
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3 DEELONDERZOEK 2: AKKERBEER
3.1 INLEIDING
Dit deelproject is een onderdeel van een groter project rond florarijke akkers in Brabant dat
gefinancierd wordt door de provincie Noord-Brabant en uitgevoerd door een samenwerking
van Natuurbalans, B-Ware en het Louis Bolk Instituut. Het project vormt een vervolg op een
brede inventarisatiestudie naar flora- en faunarijke akkers in Brabant in 2011 dat uitgevoerd
werd door Natuurbalans en B-Ware. Uit deze studie kwam naar voren dat, ondanks de grote
hoeveelheid aan akkers die bij de drie grote natuurbeheersorganisaties (Staatsbosbeheer,
Vereniging Natuurmonumenten) in beheer zijn, de floristische waarde van deze akkers nog veel
te wensen overlaat. Naast de vele percelen waar een probleemveronkruiding met witbol of
kweek was opgetreden die zowel het graan als de mogelijk bijzondere onkruiden weggedrukt
had, werden ook op de beter onderhouden percelen maar in matig bijzondere onkruiden
gevonden. Op de 151 akkers in Brabant die zijn onderzocht zijn er van de 64 rode lijstsoorten
die genoemd worden in het Beschermingsplan Akkerplanten uit 2000 slechts 9 gevonden. Van
deze 9 soorten is er slechts 1 die met grote regelmaat wordt teruggevonden: Korenbloem. De
overige soorten zijn slechts op een zeer beperkt aantal percelen terug gevonden. Als onderdeel
van de studie in 2011 is geprobeerd een link te leggen tussen aangetroffen soortenrijkdom en
bodemchemie. Hoewel daar enkele zwakke correlaties bij naar voren kwamen, was duidelijk
dat een groot deel van de oorzaak moet worden gevonden in andere factoren. Eén van die
factoren heeft te maken met het beheer en de beheers geschiedenis.
Vanuit andere projecten, zowel in als buiten Brabant, was door het Louis Bolk Instituut al
ervaring opgedaan met deze verschillen in beheer. Wat daarin naar voren kwam was dat er in
veel gevallen uitgegaan wordt van een blauwdruk voor juist akkerbeheer. Terugkerende
hoofdelementen daarin waren: niet bemesten, dunner inzaaien van de granen en geen
onkruidbestrijding tijdens het teeltseizoen. Dit bleek in veel gevallen een over-vereenvoudiging
te zijn van een methode om te komen tot waardevolle kruidenrijke akkers. Geen akker reageert
op dezelfde manier. Daar komt nog bij dat naast de ontwikkeling van gewenste onkruiden de
kans groot is op overwoekering met, ook voor natuurdoeleinden, ongewenste onkruidsoorten
als kweek, distels, witbol, fiorin en ringelwikke. Een zekere mate van aandacht en vakmanschap
is daarom vereist om te komen tot goede resultaten. Het gaat om een combinatie van
ecologische kennis en landbouwkundige kennis die maar zelden in gelijke mate vóórkomen. Het
goed inventariseren van de gevolgde beheers strategieën bij succesvolle akkers kan een
belangrijk aanknopingspunt vormen voor het achterhalen van cruciale aspecten van dit speciale
vakmanschap. Daarnaast kan ook de historische literatuur een belangrijk aanknopingspunt zijn.
Tenslotte gaat het om het herstellen van een cultuurhistorische, biodivers agrarisch landschap
en dan is het essentieel na te gaan hoe die landbouw er in vroeger tijden uitzag.
Een tweede ervaring die voortkwam uit voorgaande projecten was dat er veel misverstanden
lijken te bestaan over de reële kosten of opbrengsten van akkerbeheer gericht op bijzondere
flora. De belangrijkste misvatting daarin was dat door veel beheerders wordt gedacht dat
boeren, ondanks de opgelegde beheers restricties, geld kunnen overhouden aan dit
akkerbeheer. Uit eerdere berekeningen blijkt dat dit bijna nooit het geval is. Doel van het
huidige deelproject was daarom om ook te kijken naar de kosten-baten verhoudingen van
verschillende vormen van succesvol akkerbeheer.
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3.2 WERKWIJZE
In eerste instantie was het idee om de uitgebreide set van florarijke akkers in Brabant te
gebruiken als vertrekpunt voor het achterhalen van succesvol beheer. Daar de aangetroffen
flora-rijkdom van deze akkers in zijn algemeenheid erg tegenviel, is ervoor gekozen om ons te
richten op de meest toonaangevende akkers in Nederland als geheel. Daarbij moet worden
onderstreept dat de tegenvallende resultaten op het gebied van akkerflora in Brabant niet een
uitzondering vormen in Nederland. In bijna alle provincies worden de flora-doelstellingen bij
akkers maar matig gehaald. Over heel Nederland zijn er dus nog maar een handjevol
referentiebeelden beschikbaar waar de nog steeds zeldzamer wordende akkerkruiden in stand
worden gehouden. Het leek daarom zinnig om niet te focussen op Brabantse akkers, maar
Nederland breed de meest sprekende voorbeelden als uitgangspunt te gebruiken. In totaal zijn
daarbij 17 beheerseenheden of akkercomplexen bezocht, verdeelt over 7 beheerseenheden
van Vereniging Natuurmonumenten, 5 beheerseenheden van Staatsbosbeheer en 5 van de
Provinciale Landschappen.
Het onderzoek werd uitgevoerd in de vorm van bezoeken aan de beheerseenheden en
gesprekken met de personen die het meest betrokken waren bij het akkerbeheer. Er werd
daarbij zoveel mogelijk gestreefd om zowel diegene erbij te betrekken die het beleid rond het
akkerbeheer bepaalde (vaak vanuit ecologische achtergrond), maar daarnaast ook diegene die
het daadwerkelijke beheer in de praktijk uitvoerde.
In de gesprekken kwam onder andere naar voren dat er, voor het bepalen van het huidige
beheer, veel gerefereerd werd aan een cultuurhistorische achtergrond. Om deze cultuurhistorie
wat meer te begrijpen is middels een korte literatuurstudie gepoogd ook hier wat meer zicht op
te krijgen.
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3.3 CULTUURHISTORISCH PERSPECTIEF
3.3.1 Het historische referentiebeeld
Wanneer we het in Nederland over natuurbeheer hebben, gaat het in veel gevallen over het in
stand houden, of in oude glorie herstellen van cultuurhistorische landschappen met
bijbehorende flora en fauna. Het oude agrarische landschap dat zich kenmerkte door een hoge
biodiversiteit is grotendeels verloren gegaan door de intensivering van de productie met name
in de tweede helft van de twintigste eeuw. Om deze vroeger aanwezige biodiversiteit te
herstellen wordt daarom veel gerefereerd aan hoe die landbouw er voor de intensivering
uitzag. In veel beleidsstukken en uitvoeringsgerichte documenten duikt daarbij een beeld op
van de eeuwige (winter-)roggeteelt in een essencultuur. Deze roggenteelt wordt beschreven als
heel extensief met een minimale bemesting door middel van schapenpotstalmest. Door gebrek
aan middelen en slechte kwaliteit van zaaizaad zou daar de rogge dun worden uitgezaaid en
worden door de lage bemesting lage tot zeer lage opbrengsten gehaald. Hieruit is onder andere
het eerder genoemde advies naar voren gekomen van geen bemesting (de huidige N-depositie
zou de historische bemesting evenaren), dun inzaaien van het gewas en geen
onkruidbestrijding in het staande gewas. Tevens wordt in analogie met dit historische beeld
gestreefd naar het telen van winterrogge op winterrogge. Wanneer echter de historische
literatuur er op wordt nageslagen (J. Bieleman, Geschiedenis van de Landbouw in Nederland
(1500-1950) en B. Slicher van Bath, De agrarische geschiedenis van West-Europa (500-1850))
dan blijkt dit beeld toch een stuk genuanceerder en meer divers te zijn.
3.3.2 Grote regionale verscheidenheid
De meest uitgebreide beschrijving van de Nederlandse, agrarische geschiedenis wordt gegeven
in het boek van Jan Bieleman. Hieruit blijkt dat er grote regionale verschillen waren binnen

In: Diederiks et al. (1994), bijdrage Bieleman en Roessingh, p.175
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Nederland. Naast het verschil in grondsoort (zandgronden en kleigronden), maakt Bieleman
vooral een onderscheid in de afstand van de verschillende gebieden ten opzichte van de
belangrijke bevolkingscentra: in eerste instantie met name Vlaanderen, maar later ook de
groeiende steden aan de westkust van Nederland. Hoe dichter men bij die bevolkingscentra zat,
des te intensiever de landbouw er uitzag en des te meer er naast gewassen voor eigen
consumptie ook producten voor de handel werden geproduceerd (nijverheidsgewassen en
zuivel). Voor het zandgebied werd het Drentse en Oost-Nederlandse zandgebied (Twente en
Achterhoek) gekenmerkt door de meest extensieve landbouw, terwijl Midden en West Brabant
gekenmerkt werd door de meest intensieve landbouw. De Utrechtse Heuvelrug, De Veluwe en
Salland namen daarbij een tussenpositie in. Op de klei was iets soortgelijks terug te vinden
waarbij de landbouw in Zeeland en Zuid-Holland een stuk intensiever was dan in het Noordelijk
Zeekleigebied (Friesland en Groningen). Met name op de Zeeuwse en Zuid-Hollandse klei
werden al vroeg in de historie veel nijverheidsgewassen geteeld als lijnzaad, koolzaad en
meekrap die voor díe tijd ruim van mest werden voorzien terwijl de Groningse akkerbouw sterk
werd gedomineerd door granen en voedergewassen. Maar ook in het rivierengebied was een
dergelijke gradiënt terug te vinden. Hoe verder ‘stroomopwaarts’ van de bevolkindcentra, eerst
oostwaarts richting Nijmegen en dan noordwaarts over de IJssel en zuidwaarts richting
Limburg, hoe extensiever deze landbouw werd en hoe meer de graanteelt het belangrijkste
gewas in de vruchtwisseling werd. Dit is ook te zien tijdens de sterke opkomst van de
e
aardappel- en bietenteelt in de loop van de 19 eeuw die rond 1850 in het meer westelijke
rivierengebied (Bommelerwaard) tot 70% van de vruchtwisseling in beslag nam terwijl deze in
Limburg en in de IJsselstreek eerder rond de 20-30% bleef hangen.
3.3.3 Vruchtwisseling en gewasdiversiteit
Het beeld van de eeuwige (winter-)roggenteelt wordt historisch vaak gekoppeld aan de
e
e
vruchtwisseling in de 16 en 17 eeuw gebruikelijk was op de communale kampen van Drenthe
en Twente. In tegenstelling tot de eeuwige winterrogge bestond deze vruchtwisseling echter uit
een jaarlijkse afwisseling van zomer- en winterrogge, waarbij de zomerrogge de plaats had
ingenomen van zomergerst die in de vroege Middeleeuwen veel werd geteeld. In de loop der
tijden is dit communale systeem, wat sterk verbonden was met de communale naweiding door
schapen, in steeds meer gebieden verlaten en vervangen door een meer individuele invulling
van de vruchtwisseling. In dit proces is, wederom vooral in Drenthe en het uiterst oostelijke
deel van Nederland, de nadruk steeds meer gaan liggen op winterrogge. Dit kon echter alleen
door een stuk intensivering van de teelt en teeltzorg (bemesting, onkruidbeheersing) en de
e
introductie van gewassen als boekweit en aardappelen. Begin 19 eeuw bestond de
vruchtwisseling in Drenthe dan ook voor 2/3 uit winterrogge, waarbij de overige 1/3 werd
ingevuld door zomerrogge, boekweit en aardappelen. Door de intensievere teelt waren de
e
opbrengsten van 700-800 kg/ha in de 16 eeuw gestegen tot 1200-1300 kg/ha. Het aandeel
winterrogge kon nog verder stijgen door de toenemende beschikbaarheid van meststoffen na
e
de introductie van de kunstmest in de loop van de 19 eeuw. Daar rogge op de hogere
bemesting reageerde met hogere opbrengsten, maar dit bij boekweit nauwelijks het geval was,
e
verloor boekweit langzaam zijn rol in de vruchtwisseling. Begin 20 eeuw kwam de
vruchtwisseling daarom nog het meest overeen met de eerder geschetste eeuwige
(winter)roggeteelt. Hierbij hoorde echter wel een rogge-opbrengst van 1500-2000 kg/ha en een
toegenomen mechanisatie om de onkruidbestrijding effectiever ter hand te nemen. Hoewel het
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aandeel winterrogge in de vruchtwisselingen dus nog verder had kunnen toenemen, bleef een
afwisseling met andere gewassen belangrijk. Het enkel telen van winterrogge op winterrogge
geeft namelijk een vorm van ‘roggemoeheid’ of reup zoals dat in de volksmond heette. Het is
daarom onwaarschijnlijk dat er vaker dan 3 in de 4 jaar winterrogge werd geteeld.
In de overige zandgebieden van Nederland zag de akkerbouw er al veel vroeger anders uit dan
de hier geschetste rogge gedomineerde vruchtwisselingen. In Salland, op de Veluwe en op de
e
Utrechtse Heuvelrug kwam al in de 16 eeuw het toen nieuwe gewas boekweit op als
hoofdteelt en als nagewas na rogge. Boekweit verdrong daarbij andere zomerteelten als
zomergerst, zomerrogge, haver en mankzaad (een mengsel van gerst en haver). Het grote
voordeel van boekweit was het goed kunnen produceren bij een lage bemesting. Daarnaast
vormt boekweit een dicht gewas, waardoor onkruiden goed onderdrukt worden. Voor
boekweit moest de grond veel intensiever worden bewerkt (dieper geploegd) en de
gewasverzorging (wieden) was intensiever. Door boekweit op te nemen in de vruchtwisseling
kon met dezelfde hoeveelheid mest dus meer voedsel en voer geproduceerd worden. Des te
hoger de bevolkingsdruk, des te meer voer en voedsel er van dezelfde grond af moest worden
gehaald. Men zag dan ook dat hoe verder westelijk, des te belangrijker het gewas boekweit
e
werd (eerste helft 19 eeuw: Twente 9%, Salland 14%, Veluwe 35% en Utrechtse Heuvelrug
50%). Naast het effect op het aandeel boekweit waren de verschillen in bevolkingsdruk ook
e
terug te zien in het gebruik van nateelten . Halverwege de 19 eeuw werd omwille van de
diervoeding in Salland en op de Veluwe op 22% van het areaal met spurrie, wikken en
herfstknollen nagezaaid om zo de hoeveelheid voedsel en voer van de akkers nog verder te
verhogen.
Nog verder zuidelijk, op de Brabantse zandgronden waren de vruchtwisselingen nog
intensiever, enerzijds als gevolg van nog hogere bevolkingsdichtheden en anderzijds als gevolg
van de beter ontwikkelde handelskanalen van met name het westelijk deel van Brabant. Naast
boekweit en later aardappelen werd daarom het intensief bemeste gewas vlas geteeld. Ook
werden al vroeg in de historie groenvoedergewassen geteeld als hoofdgewas: eerst
voornamelijk spurrie en later rode klaver. Nog meer dan op de Middelnederlandse akkers
werden hier ook nagewassen geteeld (spurrie, rode klaver en stoppelknollen). Rond 1800 was
in de omgeving van Breda een typische vruchtwisseling: 2-3 jaar rogge (met nateelten), 1 jaar
boekweit met bijen, 1 jaar haver met rode klaver onderzaai en dan 1-2 jaar rode klaver. Meer
naar het oosten (Kempen en Peel) waren de verbindingen met de handelscentra al een stuk
slechter waardoor de teelt van handelsgewassen hier nauwelijks plaatsvond. Daarnaast konden
er nauwelijks aanvullende meststoffen uit het westen worden aangevoerd waardoor de akkers
schraler en zuurder waren. De teelt van handelsgewassen als vlas en de teelt van rode klaver
waren hierdoor nagenoeg onmogelijk. Rond 1800 was een typische vruchtwisseling daarom 2-3
jaar rogge en 1 jaar boekweit. Op de helft van dit areaal werd spurrie als nateelt verbouwd. Een
klein deel van de akker werd intensiever bemest en beteeld met aardappels, peulvruchten,
kolen en koolzaad/raapzaad voor eigen consumptie (Aarts, 2011).
In de lager gelegen zeekleigronden in het zuidwesten (Zeeland en Zuid-Hollandse Eilanden) en
noord-oosten (Noord-Friesland en -Groningen) en het rivierengebied is vervolgens te zien dat
het beeld van de eeuwige roggeteelt helemaal mank gaat. Door de hogere vruchtbaarheid van
de gronden werd al vroeg in de historie een veel grotere diversiteit aan gewassen geteeld.
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Tabel 1 Gewasverdeling van beteelde oppervlak akkerbouwgrond in 1926 (Bieleman, 1992)
Zeeklei
Rivierklei
Zeeland
N-Holland Friesland Groning. B. waard Betuwe
IJssel (Ov)
Granen
26%
39%
21%
51%
22%
49%
68%
Peulvrucht
13%
13%
10%
12%
5%
11%
3%
Nijverheid
5%
13%
9%
11%
1%
1%
0%
Hakvruchten
38%
25%
50%
11%
69%
28%
23%
Groenvoeder 9%
19%
8%
13%
2%
9%
4%
Overig
9%
7%
2%
2%
1%
2%
2%

Limburg
69%
1%
0%
19%
9%
2%

Ook in de soort granen die werden verbouwd was een grote variatie te zien. Op de
zeekleigronden werd rogge nauwelijks geteeld en bestond het grootste deel uit tarwe, gerst en
haver. De plekken waar nog de meeste rogge werd verbouwd was in de Overijsselse IJsselstreek
en in Limburg. Ook in de verhouding tussen winter- en zomergranen waren grote verschillen te
zien. Op de zeeklei lijkt een verband tussen het aandeel granen in het bouwplan en de variatie
binnen de granen. In Groningen, met een hoog aandeel granen, was er een sterke afwisseling
tussen winter- en zomergranen (ongeveer 50/50). In Zeeland en Friesland, waar de
vruchtwisselingen veel meer door hakvruchten werden gedomineerd, lag de nadruk op de teelt
van wintergranen (ongeveer 70/30). In het rivierengebied lag met name in Limburg de nadruk
sterk op wintergranen.
Naast de granen is te zien dat vooral in het zeeklei-gebied de teelt van peulvruchten (mn
erwten) een substantieel onderdeel uitmaakte van de vruchtwisseling (10-13%) als ook de teelt
van voedergewassen (klaver en luzerne). Ook is te zien dat de hakvruchten aan het begin van
e
de 19 eeuw al een behoorlijk aan deel hadden in de vruchtwisseling op de zowel de zeeklei als
e
riviergronden. Aan het begin van de 19 eeuw waren dit nog met name aardappelen die in de
e
loop van de 18 eeuw hun plaats in de vruchtwisseling hadden gekregen, maar vanaf
e
halverwege de 19 eeuw kwamen suikerbieten daar als belangrijk gewas bij. Deze hakvruchten
waren deels in de plaats gekomen van granen die in belangrijkheid waren afgenomen door de
toegenomen import van granen en deels ook als vervanging van andere hakvruchtgewassen als
meekrap (Zeeland).
De diversiteit aan gewassen en vruchtwisselingen en de dynamiek hierin moet goed in
ogenschouw worden genomen wanneer gepoogd wordt bepaalde akkerflora weer terug te
krijgen. Zo wordt bepaalde flora sterk gelinkt aan bepaalde teelten. Zo lijkt driehoornig walstro
sterk gelinkt aan de teelt van meekrap en vlashuttentut en vlaswarkruid aan de teelt van vlas.
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3.3.4 Bemesting en bodemvruchtbaarheid
Wat betreft het beeld van de historische bemesting van akkers lijkt een soortgelijke verwarring
te zijn ontstaan als bij de aan te houden vruchtwisselingen voor kruidenrijke akkers. In veel
ecologische referenties wordt aangegeven dat de bemesting op akkers in het verleden veel
lager was dan tegenwoordig en dat de toegenomen stikstofdepositie de bemesting van
kruidenrijke akkers daarom overbodig maakt. Nu is deze stelling al moeilijk houdbaar vanwege
het feit dat er alleen maar stikstof uit de lucht valt, maar heel veel andere mineralen als kalium,
magnesium, mangaan en fosfaat niet. Daarnaast zorgt bemesting met vaste mest voor de
buffering van de zuurgraad terwijl de N-depositie vooral verzuurt. Maar bovenal klopt de
bewering ook al niet wanneer alleen wordt gekeken naar stikstof. De huidige depositie in
Nederland is 25 kg N/ha (RIVM, 2014). Dit is slechts 15 kg N/ha meer dan de depositie rond

1900 (Noordijk 2007). Zelfs op het hoogtepunt van de N-depositie was deze slechts 35 kg N/ha
hoger dan de achtergrond-depositie rond 1900 waarvan minstens de helft direct uitspoelt
omdat deze in de winterperiode valt wanneer er geen gewasgroei plaatsvindt. Vergelijken we
deze depositiecijfers met historische bemestingsniveaus’s dan zien we dat er nog een groot
verschil overblijft.
Het misverstand dat bemesting niet nodig zou zijn komt mogelijk voort uit de ervaring dat het
achterwege laten van bemesting op natuurlijke graslanden een belangrijke voorwaarde is voor
het ontstaan van bijzondere graslandflora. Men moet echter begrijpen dat, hoewel graslanden
e
tot aan het begin van 20 eeuw, inderdaad niet tot nauwelijks werden bemest, akkers altijd zijn
voorzien van alle mest die men maar tot de beschikking had. Het grasland en later ook de
heidevelden stonden in dienst van de mestproductie voor de akkers. Naarmate de
bevolkingsdruk in een bepaalde regio toenam, des te meer tijd en aandacht werd er besteed
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aan het verzamelen van welke vorm van organisch materiaal uit de omgeving ook, om dit toe te
passen als bemesting op die paar hectares aan akker die men bezat. Als basis voor deze
bemesting gold de mest afkomstig van schapen, koeien, varkens en kippen die op de boerderij
werden gehouden. Aanvullend werden echter jaarlijks indrukwekkende hoeveelheden
heideplaggen of –maaisel, grasplaggen en afgevallen bladeren verzamelt om de
mesthoeveelheid te kunnen aanvullen. Per karrevracht mest (voer mest) werden er 6 tot 9
karrevrachten ander organisch materiaal toegevoegd. Dit resulteerde rond 1800 in de
noordelijke en oostelijke zandregio’s in een bemesting van 25-30 ton zandrijke potstalmest per
1
hectare per jaar die uit ongeveer 90-110 kg N/ha bestond en 25-30 kg P2O5/ha . Deze
bemesting werd vaak aangebracht en ondergewerkt aan het begin van een
vruchtwisselingscyclus van 4-5 jaar waarbij de eerste jaren na bemesting de meest behoeftige
gewassen werden geteeld en aan het einde van de cyclus de minst behoeftige gewassen. Door
de langzame werking van de aangebrachte meststoffen kwamen de mineralen in de loop van de
vruchtopvolging vrij, maar een deel bleef na jaren als onverteerbare organische stof in de
bodem achter. Dit laatste was met name het geval op die plaatsen waar gebruik werd gemaakt
van een groot aandeel heideplaggen of heidemaaisel die voor een zure bodem zorgde (pH 3,9)
en een hoog organisch stofgehalte (5 %) (Aarts, 2011). Bijbehorende opbrengsten waren 1,2
ton rogge per ha, 1,1 ton boekweit per hectare en op de helft van het areaal in de nateelt 5-6
ton spurrie (vers) per hectare. In tegenstelling tot tegenwoordig werd die productie niet alleen
beperkt door een gebrek aan stikstof, maar vooral ook door een gebrek aan fosfaat. De
fosfaatgehaltes in de bodem waren dan ook lager dan dat men tegenwoordig als
landbouwkundig streefwaarde aanhoudt (P-totaal 80 mg/100 g grond en een P-Al van 25
mg/100 g grond tegenover de huidige landbouwkundige streefwaarde van P-Al tussen 30-46
2
mg/100 g grond) . De waarde lag echter beduidend hoger dan wat men tegenwoordig als
streefwaarde aanhoudt voor schraal grasland (P-Al 5-10 mg/100 g grond uit Timmermans,
2010).
In analogie met de regionale verschillen ten aanzien van de vruchtwisseling zou men
verwachten dat de bemesting op de akkers ook regionaal sterk verschilde. Dit is ten dele waar,
maar het lijkt niet zo te zijn dat rogge in de ene regio veel zwaarder werd bemest dan in een
andere regio. De opbrengsten van rogge verschilde dan ook niet zo sterk: rond 1800 lijken
overal de opbrengsten van rogge rond de 1,2 t/ha te liggen. Wat wel sterk verschilde was de
soort gewassen die geteeld worden met of zonder mogelijke nateelten. Zo werden aardappels
meer bemest dan rogge en rogge meer dan boekweit. Slicher van Bath geeft voor de Veluwe
aan dat hier aardappels 95 voeren mest, rogge 60 voeren mest en boekweit 40 voeren mest per
hectare nodig had om goed te produceren (één voer mest is één karrevracht mest die
afhankelijk van de regio tussen de 600 en 750 kg woog). Wat ook sterk verschilde per regio was
de moeite die men moest doen om aan de benodigde mest te komen. In het Noordoosten van
Nederland was de bevolkingsdichtheid relatief laag waardoor er naast akkers nog veel grasland
en rijke heide ter beschikking stond van de boeren. Hierdoor konden zij voldoende vee (met
name schapen) houden die na beweiding hun mest in de potstal konden achterlaten ter
bemesting van de akkers. Ook was de noodzaak lager om voedergewassen als spurrie of
1

Berekeningen naar aanleiding van opgegeven bemestingshoeveelheden in Slicher van Bath (1987), bevestigt door
genoemde bemestingshoeveelheden in Aarts (2011)
2
P-totaal van 80 mg/100 g grond wordt gegeven door F. Aarts (2011) als typisch voor akkerland in De Peel en Kempen
rond 1800. Voor enkeerdgronden komt dat veelal neer op een P-Al van 25 mg/100 g grond (ervaringen uit fosfaat
uitmijnprojecten van het Louis Bolk Instituut).
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stoppelknollen te telen op de akkers. Dit staat in schril contrast met het zeer dichtbevolkte
zuiden van het land (Peel en Kempen) waar men over veel minder natuurlijke graslanden en
heidevelden beschikte (verhoudingen 4 ha akker, 3 ha grasland en 10 ha heide). Hier stond het
hele bedrijf in het teken van het verzamelen van voldoende voer voor het vee (spurrie,
stoppelknollen, voerstro en gewasresten die via een sopketel enigszins verteerbaar konden
worden gemaakt) om zoveel mogelijk vee te kunnen houden. Maar bovenal stond alles in het
teken van het verzamelen van zoveel mogelijk organisch materiaal ter behoud van de
bodemvruchtbaarheid. Het vee werd zo veel mogelijk binnen gehouden (zomerstalvoedering)
om een zo groot mogelijk deel van de mest te kunnen opvangen en overal werd organisch
materiaal verzamelt om in de potstal te kunnen worden gebracht ter vermeerdering van de
mesthoeveelheid. De druk op organisch materiaal was zelfs zo groot dat er gevangenisstraffen
stonden op het verzamelen van blad-afval of maaisel van grond dat niet tot iemands eigendom
behoorde (Aarts, 2011).
Deze strijd om de schaarse mineralen speelde het sterkst in het oostelijk deel van Brabant en
Noord-Limburg. Meer naar het westen was de afstand tot de steden kleiner waardoor de eigen
geproduceerde mest kon worden aangevuld met aangekochte meststoffen. Hoe dichter men bij
de steden kwam hoe levendiger de handel in meststoffen als stadsbeer (fecaliën), haardas
(voor de kalium), duivenmest, oliekoeken en kalk. Door deze hogere beschikbaarheid aan
andere meststoffen kon men de bodemvruchtbaarheid veel beter op peil houden, niet alleen
qua mineralen (NPK) maar ook qua zuurgraad. Hierdoor kon op in deze regio’s ook klaver
worden verbouwd waarbij de grond extra werd verzorgt met haardas om het kaliumgehalte in
de bodem op peil te houden en mergel om de zuurgraad niet al te zeer te laten dalen. Uit
Slicher-van Bath valt op te maken dat de bemesting dicht bij de bevolkingscentra al snel
bestond uit 80 kg N/ha/jaar uit stalmest en gier, nog aangevuld met 10 kg N/ha/jaar uit
olieperskoeken.
3.3.5 Zaaidichtheden en gewasverzorging
Wat de zaaidichtheden betreft, was er een wisselwerking tussen de op de inzaai volgende
gewasverzorging (wieden) en de zaaidichtheid van het gewas. In Drenthe werd het meest
extensief geteeld en het minst tijd besteed aan het wieden van de granen. Om de onkruiden de
baas te blijven werd daarom een hoge zaaidichtheid aangehouden van wel 200 kg/ha (bijna
dubbel zoveel als tegenwoordig gebruikelijk). Op de Middelnederlandse zandgronden werd
slechts de helft van het genoemde zaaizaad gebruikt (100 kg/ha), maar dat kon alleen omdat er
in het opkomende gewas intensief werd gewied en ook al vroeg goed onkruidonderdrukkende
gewassen als boekweit onderdeel uitmaakte van het bouwplan. Volgens Jan Bieleman werd op
de Veluwe voor rogge per hectare 6 vrouwdagen en voor boekweit 12 vrouwdagen aan
wiedwerk aangehouden. Ook in een nateelt als stoppelknollen werd destijds gewied.
Zaaidichtheden waren dus zowiezo niet lager dan wat nu gebruikelijk is, maar eerder hoger.
Daarnaast is het een misverstand dat er vroeger nauwelijks iets aan onkruidbeheersing werd
gedaan. Dit werd net al duidelijk in de regionale verschillen in de graan- en boekweitteelt. Des
te kleiner de afstand van het gebied ten opzichte van de bevolkingscentra, des te intensiever de
teelt van zowel granen als andere gewassen en des te intensiever de gewasverzorging en
daarmee de onkruidbeheersing. Met name ook de hakvruchten en nijverheidgewassen konden
alleen geteeld worden wanneer onkruiden afdoende werden beheerst. Toch valt dit niet te
vergelijken met de effectiviteit waarmee onkruiden tegenwoordig (vaak chemisch) worden
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bestreden. Zo reduceert eggen het aandeel onkruiden tot een acceptabel niveau, maar blijven
er altijd onkruiden over. Toch was in de loop van de 19e eeuw al wel een toegenomen
efficiëntie waar te nemen in de onkruidbeheersing met name in de intensieve kleigebieden. De
introductie van de rijenteelt van granen gecombineerd met paardgetrokken schoffels heeft er
in de meest intensieve regio’s mogelijk voor gezorgd dat sommige akkerkruiden in de 19e eeuw
reeds achteruitgang vertoonde. Hoewel het selectief inzetten van wiedeggen daarom historisch
te verantwoorden is, moet erg uitgekeken worden met de inzet van schoffels.
3.4 EEN OVERZICHT VAN HET BEHEER VAN FLORARIJKE AKKERS IN NEDERLAND
In het kader van dit deelproject zijn 17 beheereenheden of akkercomplexen met kruidenrijke
akkers bezocht om te achterhalen wat voor soort beheer heeft geleid tot de florarijkdom die nu
op de percelen wordt aangetroffen. Het gaat daarbij om de volgende gebieden:
Hoge, droge zandbodems
Drenthe
1.
Natuurmonumenten, Zuid-West Drenthe (Ronald Popken)
Overijssel
2.
Natuurmonumenten, Salland (Marion Plagge, Jos Schouten en
p
pachters Jan Overesch en Heico Blekkenhorst)
3.
Natuurmonumenten, Noord-Oost Twente (Jaap Braad, Bertus
Edelman, Rob Meulenbroek en pachter Jos Eldering)
4.
Natuurmonumenten, Zuid-Oost Twente (Jaap in ’t Veld, Rob
Meulenbroek en pachter Jan Pierik)
5.
Staatsbosbeheer, Nijendal (Piet Greeve en pachter Herman
Menkveld)
Gelderland
6.
Natuurmonumenten, Veluwezoom (pachter Bert Harmsen)
7.
Natuurmonumenten, Montferland (Theo Nierkes)
8.
Staatsbosbeheer, Hatertse Vennen (Marcel Bolten)
Utrecht
9.
Utrechts Landschap, Landgoed Noordhout (Cees Dorrestein)
Limburg
10.
Limburgs Landschap, Midden-Limburg (Jos Berendse)
Brabant
11.
Staatsbosbeheer, Brabant-West (Theo Bakker)
Zeeland
12.
Zeeuws Landschap, St. Jansteen (Alex Wieland)
Lager gelegen, zandige leembodems tot klei
Overijssel
1.
Staatsbosbeheer, Fortmond (Piet Greeve en pachter Herman
Menkveld)
Gelderland
2.
Staatsbosbeheer, Cortenoever (Wim Stronks)
Utrecht
3.
Utrechts Landschap, Landgoederen Blikkenburg en Wulpenhorst
(
(Joris Hellevoort en Markus Feijen)
Limburg
4.
Natuurmonumenten, Mergelland (Frenk Janssen)
Zeeland
5.
Zeeuws Landschap, Cadzand (Alex Wieland)
Om een indruk te krijgen van de diversiteit in beheer zijn acht van deze bezoeken uitgewerkt
terug te vinden in de bijlage van dit verslag. Tevens is in onderstaande tabel cijfermatig
weergegeven hoe dit beheer per beheerseenheid is ingevuld. Uit die diversiteit aan beheer
proberen we algemene lessen voor succesvol beheer te halen. Daarbij volgen we de
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onderwerpen die in de interviews naar voren kwamen en die in onderstaande tabel
samengevat terug te vinden zijn.

Tabel 1. Overzicht van het beheer op florarijke akker in Nederland
Verwerving Wintergraan Bemesting Zaaidichth.

Roggeopbr. Grondbew. Wortelonkruiden Eggen

kg N/ha

kg/ha

t/ha

Droog zand
ZW Drenthe

1980

100%

60

100-120

1,5

ploegen

redelijk

niet

Salland

1980

100%

-

70

<1

ploegen

veel

niet

NO Twente

1980-'85

100%

85

150

1,5-2

ploegen

redelijk

niet

ZO Twente

1995-2000

50%

70

100

2-2,5

ploegen

veel

niet

Nijendal (Ov.)

50%

60-80

90-100

2,5-3

ploegen

matig

in z.graan

Veluwezoom

0% of 100%

-

50-75

-

vaste tand

veel

in z.graan

Montferland

1985

50%

80

100

3

ploegen

redelijk

in z.graan

Hatertse Vennen

1972

100%

-

70

<1

vaste tand

redelijk

niet

Utrechtse Heuvelrug

1979

66%

40-80

120

1,5-2,5

ploegen

matig

in z.graan

Midden-Limburg

1990

100%

-

50

-

vaste tand

heel veel

niet

St. Jansteen

2009

50%

-

90-110

?

ploegen

veel

niet

Fortmond

1980-‘85

50%

60-80

90-100

2,5-3

ploegen

matig

in z.graan

Cortenoever

1980-‘85

100%

-

100-110

-

ploegen

veel

niet

Blikkenburg

2004

nu 0%

-

100-180

t

ploegen

veel

niet

Gerendal

va 1960

100%

-

100-150

-

Ploegen

weinig

niet

Cadzand

2012

30-50%

80-120?

regulier

?

ploegen

weinig

?

Vochtig en klei

3.4.1 Historie
Van alle factoren lijkt dit de historie van een perceel de meest doorslaggevende te zijn voor de
huidige flora-status van een akker of akkercomplex. Wat alle florarijke percelen met elkaar
gemeen hebben, is dat ze op de één of andere manier de dans zijn ontsprongen van de
e
landbouwintensivering na de 2 wereldoorlog. Hoewel de intensivering in de landbouw al in de
e
19 eeuw begonnen is met onder andere de introductie van de kunstmest, is de achteruitgang
e
van de biodiversiteit pas echt hard gegaan na de 2 wereldoorlog. Pas toen is het
herbicidengebruik en de vergaande mechanisatie algemeen geworden en zijn bemestingen en
de daarmee gepaard gaande producties zo hoog geworden dat veel akkerkruiden zijn
verdwenen. Alle nu nog florarijke percelen hebben deze intensiveringsslag gemist doordat er
oude boeren of keuterboertjes waren die het niet nodig vonden om intensief te gaan boeren
(bv NM, Zuid-West Drenthe en Noord-Oost Twente of Cortenoever en Fortmond), of omdat de
gronden een andere bestemming hadden en steeds in eenjarige pacht werden uitgegeven aan
boeren die om die reden op deze gronden niet wilde investeren (bv SBB, Hatertse Vennen), of
omdat de gronden in een waterwingebied lagen waardoor hier minder gespoten en bemest
mocht worden (bv NM, Montferland). Bijna alle percelen die nu nog een rijke akkerflora
hebben, hadden die ook al bij verwerving van die gronden door de natuurbeheersorganisaties.
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Tabel 2. Voorkomen van doelsoorten op florarijke akkers in 1988 en 2010 op een aantal florarijke
akkerpercelen.
De Moeren
Rheden (Zijpendaal) Corverbos
Doelsoorten

1988

2010

Akkerleeuwenbek
Bleekgele hennepnetel
Gele ganzenbloem
Glad biggenkruid

s

o

Klein tasjekruid
Kleine leeuwenklauw

lr
f

lf
a

Korenbloem
Korensla
Slofhak
Veelkleurig vergeet-me-nietje

1988

2010

r
o

o
f

s

o

o

o

lo
c
r

f

1988

2010

r

R lf

s
r

o
Ro
d

r

Zodra percelen meerdere jaren een intensief akkerbouwverleden hebben gekend, met name
wanneer het om een gangbaar akkerbouwverleden gaat, dan is er zelden sprake van het
voorkomen van veel bijzondere akkerflora.

Een link die maar matig aanwezig lijkt te zijn is of het om percelen moet gaan die al in de vroege
historie akkerpercelen waren: oude esgronden uit de middeleeuwen. Een voorbeeld daarvan is
het akkercomplex van Utrechts Landschap vlak boven Driebergen. Zoals de naam al doet
vermoeden bestond dit landgoed Noordhout voor lange tijd uitsluitend uit bos. De akkers die
e
hier gevormd zijn, zijn daar waarschijnlijk pas rond het einde van 19 eeuw gekomen, wat ook
terug te zien is aan de beperkte dikte van het zwarte dek (20-25 cm). Toch is op deze gronden
veel bijzondere akkerflora terug te vinden waaronder slofhak, korensla, korenbloem, bleekgele
e
hennepnetel en kleine leeuwenklauw. Hoewel bij zeer late ontginning (na de 2 wereldoorlog)
de kans op spontane ontwikkeling van bijzondere onkruiden wel erg klein maakt, is het niet
nodig dat het in de verre geschiedenis (Middeleeuwen) al akkers waren.
3.4.2 Vruchtwisseling
De Levensduur van de zaden van akkerflora
De terughoudendheid van veel beheerders om zomer- en wintergranen af te wisselen of
tussenvruchten als grasklaver toe te passen komt deels voort uit het beeld dat akkerkruiden erg
kortlevend zaad zouden hebben. De meeste (akker)kruiden produceren echter naast zaden met
een korte kiemrust ook zaden die langere tijd van ongunstige omstandigheden kunnen
overleven in de bodem. Er zijn vele voorbeelden bekend waarbij akkerkruiden na jaren onder
grasbeheer bij de eerste keer ploegen weer tevoorschijn kwamen. Aanvullend daarop zijn de
ervaringen vanuit Natuurmonumenten in Zuidwest Drenthe waar een bronakker met korensla,
een heel jaar in de zwarte braak werd gehouden om het kweekprobleem aan te pakken. Het
daaropvolgende jaar was het beste korensla-jaar dat ze in tijden hadden gezien. Het overgrote
deel van de akkerkruiden kan één of enkele jaren onder de grond dus prima overleven. Er zijn
maar een paar soorten die dit niet of nauwelijks lijken te hebben. Bolderik en dreps is één van
die kruiden. De overlevingsstrategie van deze soorten is dan ook eerder via het zaaizaad
(moeilijk uit te schonen) dan via de bodem. Het behoud van deze soorten kan beter
gereguleerd worden via het (her)gebruik van het eigen geoogste, ongeschoonde graan als
zaaizaad dan via het continue blijven telen van wintergraan of zomergraan.
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Wel of niet afwisselen tussen winter- en zomergranen
In veel adviezen voor succesvol florabeheer wordt ervan uitgegaan dat het belangrijk is te
kiezen voor een vruchtwisseling met alleen wintergranen of alleen zomergranen. Dit komt ook
weer terug in het meest recente akkerrapport van Natuurmonumenten uit 2010 (Eichhorn en
Ketelaar, 2010). In de inventarisatie onder beheerders wordt dit advies echter niet overal
toegepast. Er zijn een paar beheerders (Theo Nierkes, Montferland, NM en Herman Menkveld,

Kruidenrijke akkers in Montferland. Haver om en om geteeld met wintergranen (rogge en triticale) en een tweejarige
grasklaver na zes jaar graan.

IJsseldal, SBB) die heel bewust kiezen voor een jaarlijkse afwisseling van zomer- en
wintergranen om op die manier een goede beheersing van probleemonkruiden te krijgen. Aan
de voorkomende bijzondere akkerflora in deze percelen is te zien dat er toch een groot aantal
van die kruiden zich prima kunnen redden met een jaarlijkse afwisseling. Het gaat daarbij niet
alleen over de wat algemenere soorten als korenbloem, gele ganzenbloem, dauwnetel en valse
kamille, maar ook om de meer bijzondere soorten als grote en kleine leeuwenklauw,
akkerleeuwenbek, bleekgele hennepnetel, slofhak, groot spiegelklokje, handjesereprijs, klein
tasjeskruid, valse kamille en ruige klaproos. De soort die mogelijk het meest gevoelig lijkt te zijn
voor een constante afwisseling van zomer- en wintergranen is korensla. Theo Nierkes geeft aan
dat deze soort op Bergherbos langzaam achteruit aan het gaan is. Dit kan echter ook liggen aan
de hoge bemesting (80 kg N/ha) of het feit dat er een tweejarige grasklaver onderdeel uitmaakt
van de vruchtwisseling. De conclusie dat korensla niet tegen vruchtwisseling zou kunnen wordt
namelijk tegengesproken door de ervaringen van Cees Dorrestein van Utrechts Landschap. Cees
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heeft altijd naast wintergranen ook zomergranen in het bouwplan gehad. Wel is het aandeel
wintergranen door de jaren heen verschoven van 50% naar 66-75%. Mogelijk als gevolg
daarvan heeft hij het aandeel korensla in zijn akkers zien toenemen terwijl gele ganzenbloem
aan het verdwijnen lijkt te zijn. Een sterke nadruk in de vruchtwisseling op winter- of
zomergranen lijkt zich dus wel te vertalen in een meer abundante aanwezigheid van enkele
soorten en het teruglopen of verdwijnen van andere soorten. Wanneer alleen wintergranen of
alleen zomergranen worden verbouwd dan zal een deel van de flora op dat perceel zeker
verdwijnen. Bij het Utrechts Landschap is dit te zien in het bijna verdwijnen van zomerannuel
gele ganzenbloem, maar hetzelfde geldt voor andere typisch zomergraan soorten als
dauwnetel, akkerleeuwenbek en glad biggenkruid. Nog sterker geldt dit echter voor
winterannuellen in zomergraanakkers. Korenbloemen, korensla, handjesereprijs en slofhak zijn
voorbeelden van winterannuellen die in pure zomergraan rotaties langzaamaan zullen
verdwijnen. Hoewel akkerkruiden vaak relatief kortlevend zaaizaad hebben, is het niet zo dat
een zomerannuel één of twee jaar wintergraan niet kunnen overleven. In een wintergraanjaar
tonen zich ,naast de jaarrond kiemers, vooral de winterannuellen en in een zomergraanjaar
tonen zich vooral zomerannuellen. Er zijn echter maar weinig onkruiden die heel strikt een
zomerannuel of winterannuel zijn. Zo kunnen winterannuellen als korenbloemen, groot
spiegelklokje en handjesereprijs ook in het voorjaar kiemen, maar kiemt er dan een lager
percentage en kunnen zomerannuellen ook in wintergraanjaren kiemen, maar kunnen dan
soms slecht tot ontwikkeling komen omdat het graan zich veel eerder in het seizoen sluit. Het
lijkt er dus op dat pas een grote nadruk (>66%) in de vruchtwisseling op winter- of zomergranen
zorgt voor het verdwijnen van onkruiden.
Nadruk op Winter- of Zomerakker beheer?

Uit bodemonderzoek is gebleken dat door bewerking van de akkers er een piek ontstaat in
voedingsstoffen beschikbaarheid. De bodem wordt door de bewerkingen belucht en er
kunnen allerlei afbraakprocessen plaatsvinden waarbij voedingsstoffen vrijkomen. Bij
winterakkers ligt deze piek vlak voor de winter en bij zomerakkers in het voorjaar vanwege
het bewerkingstijdstip van dit type akkers.
Als de piek in het vroege voorjaar valt, blijkt dat vele niet gewenste onkruiden zich massaal
uitbreiden. De piek valt precies samen met het moment van hun kiemen. Denk hierbij aan
soorten als Melganzevoet, Echte kamille, Reukloze kamille en vele andere. Dit heeft tot
gevolg dat die soorten dan massaal aanwezig zijn en hierdoor bijvoorbeeld net
geherintroduceerde akkerkruiden belemmeren. Als een akker meerdere jaren achter
elkaar een zomerakker blijft, krijg je al snel steeds meer last van probleemveronkruiding en
de situatie kan al snel onhoudbaar worden. Alleen als de akker erg voedselrijk is en het
gewas grootste deel van de bodem bedekt speelt dit probleem nauwelijks een rol, maar
dan komen er ook geen of nauwelijks kruiden voor in de graanfase. Bij deze akkers kan wel
de stoppelfase een belangrijk doel zijn. Na de oogst kunnen late soorten zoals de Spies en
Eironde leeuwenbek, Akkerandoorn ed. zich wel nog ontwikkelen en heb weinig last van
andere storende kruiden. Vermoedelijk geldt dit laatste vooral bij akkers op zwaardere
grondsoorten.
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Bij winterakkers valt de piek van voedingstoffen in het najaar. Op dat moment kunnen de
meeste woekerende onkruidsoorten niet kiemen en die kunnen dus ook niet profiteren
van die piek. Veel bedreigde akkerkruiden zijn juist goed instaat om in het najaar te kiemen
en de winter te overleven als jonge plant. Dit zijn de zogenaamde winterannuellen. In het
voorjaar is de voedingstoffen piek verdwenen en zijn de graan en winterannuellen al goed
ontwikkeld. De meest hardnekkige akkeronkruiden moeten dan nog kiemen maar hebben
meteen een achterstand op de winterannuellen én de voedingsstoffen piek is al
verdwenen. Zeer hardnekkig probleem onkruiden als Ganzevoeten komen dan ook
nauwelijks of niet voor in winterakkers. Winterakkers zijn dan ook veel gemakkelijker op
orde te krijgen dan zomerakkers. Voor een akker met veel bijzondere akkerkruiden is dan
ook aan te bevelen de nadruk te leggen op winterakker beheer. In winterakkers kunnen
evenals in zomerakkers ook soorten de Stoppelleeuwebek-associatie tot ontwikkeling
komen na de oogst
Wel of geen grasklaver in de vruchtwisseling
Hierover is weinig met zekerheid te zeggen. Van alle beheerders was er maar één die een
tweejarige grasklaver had opgenomen in zijn 8-jarige vruchtwisseling (Theo Nierkes,
Montferland, NM). Zoals al eerder aangegeven kan het zijn dat dit de teruggang in korensla op
de akkers verklaart, maar het is opvallend hoeveel van de kruiden zich wel lijken te handhaven
onder het huidige regime.
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3.4.3 Bemesting en opbrengst
Als het gaat om het tot ontwikkeling kunnen komen van bijzondere akkerflora is de dichtheid
van het graangewas één van de bepalende factoren. Dat wordt verstrekt doordat een dichtere
graanstand vaak gepaard gaat met een grotere de dichtheid van de overige, meer algemeen
voorkomende, stikstofminnende akkerflora als melganzenvoet, perzikkruid, viltige

Valse kamille en bleekgele hennepnetel op een redelijk bemeste
wintergraanakker in Montferland

duizendknoop, varkensgras en vogelmuur. Daar de dichtheid van het gewas echter moeilijk is
uit te drukken in herkenbare eenheden gebruiken we vaak de graanopbrengst en de daarbij
behorende bemesting als een voorspeller voor die gewasdichtheid. Die voorspelling is niet één
op één, maar op basis van de interviews en eerdere ervaringen en uitgaande van een adequate
gewasverzorging en een jarenlang toegepast bemestingsniveau kom je grofweg op de volgende
gradatie uit :
80-100 kg N/ha/jaar 2,5-3 t/ha
40-60 kg N/ha/jaar 1,5-2 t/ha
0-20 kg N/ha/jaar
0-1 t/ha
Onder de bezochte beheerders kwamen al deze bemestings- en opbrengstniveaus voor.
Opvallend was dat er ook waardevolle akkers te vinden waren in de categorie van 3 t/ha
(Montferland en Nijendal en Fortmond) . In deze categorie lijken sommige soorten het wel
moeilijk te hebben door de hogere gewasdichtheid. Ruige klaproos, korensla en klein
tasjeskruid komen niet meer perceelsbreed voor, maar zijn voornamelijk terug te vinden in de
wat schralere en meer open randen van het perceel. Toch zijn er veel soorten die zich hierbij
prima standhouden (valse kamille, slofhak, kleine en grote leeuwenklauw, akkerleeuwenbek,
bleekgele hennepnetel, groot spiegelklokje, handjesereprijs). Sommige soorten lijken juist meer
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voor te komen in dit soort akkers: korenbloemen, gele ganzenbloem, grote en bleke klaproos,
bolderik en dauwnetel. Ook dreps en bolderik kunnen op dit soort akkers prima gedijen.
In de categorie 1,5-2,5 t/ha lijken er geen soorten te zijn die hier moeite mee hebben.
Voorbeelden hiervan zijn Utrechts Landschap, Natuurmonumenten Zuid-West Drenthe en
Natuurmonumenten Noord-Oost Twente. Korensla en kleine tasjeskruid komt hier
perceelsbreed voor en worden begeleid door veel andere bijzondere doelsoorten.
Korenbloemen kunnen hier nog steeds prima gedijen al staan ze misschien iets minder massaal
dan bij een iets hoger bemestings- en opbrengstniveau. Qua opbrengst viel ook
Staatsbosbeheer Rivierengebied (Hatertse Vennen) in deze categorie. Hoewel hier al jaren niet

Lage bemesting en een ijl gewas levert meer problemen met overblijvende algemene grassen (witbol, kweek, struisgras)

meer wordt bemest, gaf Marcel Bolten aan dat de gemiddelde opbrengst nog lang op 1,5 t/ha
lag. Het wat hogere organisch stofgehalte en de gunstige vochthuishouding op veel percelen in
combinatie met de hoge N-depositie in die regio (ongeveer het hoogst van heel Nederland)
heeft er blijkbaar voor gezorgd dat er ondanks het ontbreken van de bemesting het graan nog
lang goed kon groeien.
In de categorie 0-1 t/ha (vaak geen bemesting) zijn nog steeds goede resultaten te behalen op
het gebied van akkerflora, maar voor sommige soorten wordt het beheer te schraal. Met name
de landschappelijk aantrekkelijke flora verdwijnt (korenbloem, grote klaproos, gele
ganzenbloem en dauwnetel) en de nadruk in het beheer verschuift van het onderhouden van
het graan naar het in toom houden van wortelonkruiden (kweek, struisgras en witbol op zand
en akkerdistels en klein hoefblad op klei). Hoe ijler het graangewas komt te staan, hoe meer
kweek en witbol gebruik maakt van het invallende licht om sterk uit te breiden. Dit betekent
dat in het najaar vaker moet worden gestoppeld wat vaak gepaard gaat met een verlengde
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stoppelperiode. Het meest extreme voorbeeld daarin is het beheer van Jos Berendse (Limburgs
Landschap) waar het hele beheer in het teken staat van het voorkomen van vergrassing (zie
stoppelbewerking). Gevolg daarvan is dat wintergranen pas laat worden ingezaaid (novemberdecember). Voor sommige winterannuellen kan dit te laat zijn. Als dit jaar op jaar gebeurd
zullen deze soorten dan ook verdwijnen.
Uit het voorgaande kan worden afgeleid dat gewasdichtheid inderdaad invloed lijkt te hebben
op de kansen voor akkerflora. Daarbij zorgt een te hoge dichtheid voor het verdwijnen van
enkele soorten, maar zorgt een te lage gewasdichtheid voor een sterke uitbreiding van kweek
en witbol wat op hun beurt weer kan leiden tot het verdwijnen van bijzondere soorten. De
balans lijkt te liggen in het gebied ertussenin: 1,5-2 t/ha.
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3.4.4 Zaaien
Zaaidichtheid
Zoals hiervoor al aangegeven is, is de gewasdichtheid gerelateerd aan de kansen voor
bijzondere flora. Omdat een iets lagere gewasdichtheid meer ruimte geeft aan die flora, wordt
in de adviezen tot nu toe vaak aangegeven dat er minder zaaizaad moet worden gebruikt dan
gebruikelijk. Zo wordt voor winterrogge vaak aangegeven dat er 50-75 kg/ha moet worden
uitgezaaid in plaats van de gebruikelijke 90-100 kg/ha. Bij de beheerders zijn we deze praktijk
echter maar weinig tegengekomen. In de meeste gevallen wordt winterrogge in de normale
zaaidichtheid uitgezaaid, of zelfs dichter (100-120 kg/ha). De meeste beheerders gaven dan ook
aan dat het dunner inzaaien van graan sneller voor problemen zorgt. Ronald Popken gaf aan dat
als delen van percelen wat rijker zijn, die dunne uitzaai ervoor zorgt dat daar eerder
probleemveronkruiding optreed van algemene, stikstofminnende soorten als melganzenvoet.
Cees Dorrestein gaf zelfs aan dat ook op de wat armere percelen een dunnere uitzaai vooral als
gevolg heeft dat kweek hier eerder de overhand neemt. Daarbij komt nog dat de uiteindelijke
gewasdichtheid voornamelijk bepaald wordt door de bemestingstoestand van de grond.
Granen hebben namelijk de mogelijkheid om uit te stoelen: er worden dan meer stengels
gevormd per kiemplant. Deze uitstoeling wordt bevordert door de aanwezigheid van stikstof.
Een dun uitgezaaid graan wordt alsnog een dicht gewas doordat de weinige kiemplanten 7-8
stengels vormen. Een dicht uitgezaaid graan op arme grond geeft toch een ijl gewas. Het
voornaamste effect van het gebruik van minder zaaizaad is dat het langer duurt voordat het
graan de beschikbare stikstof in de bovengrond heeft leeggetrokken. Die langere
stikstofbeschikbaarheid bevordert daarbij vooral de kieming van stikstofminnende onkruiden
die in het algemeen niet tot de groep bijzondere akkerflora horen.
Tijdstip van zaaien
Bij de wintergranen wordt er door de meeste beheerders gestreefd naar het vroeg inzaaien van
een wintergraan: eerste helft oktober. Er is één beheerder die hier duidelijk van afwijkt: Jos
Berendse van Limburgs Landschap. Door de verlengde stoppelperiode zaait hij zijn
wintergranen pas in november-december in. Dit maakt het voor sommige winterannuellen
(wanneer die normaal in de vroege herfst kiemen) moeilijk om zich goed te ontwikkelen.
Onkruidbestrijding in het staande gewas
Voor het overgrote deel van de percelen wordt er geen onkruidbestrijding uitgevoerd in het
groeiseizoen. Daar waar dit wel gebeurd, wordt die alleen in de zomergranen toegepast. Zowel
Theo Nierkes, Herman Menkveld als Cees Dorrestein gaven aan te eggen in zomergraanakkers
wanneer hier bijvoorbeeld te veel melganzenvoet tot ontwikkeling komen. Bert Harmsen
onderhoudt zomergraanakkers op de Veluwezoom bij Rheden. Op sommige percelen wordt de
flora gedomineerd door echte kamille. Deze kan zo abundant aanwezig zijn dat het overige flora
eerder wegdrukt dan mogelijk maakt. Door een beperkt aantal keren te eggen, heel vroeg in
het groeiseizoen, kan hij de kamille voldoende terugdringen zodat het de overige flora weer
ruimte geeft om tot ontwikkeling te komen.
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Bij zomergranen kan eggen soms noodzakelijk zijn om een goede balans tussen gewilde en ongewilde onkruiden te krijgen

In wintergranen geven deze onkruiden bijna nooit problemen en wordt er niet geëgd. Voor de
bestrijding van distels en ridderzuring wordt vaak actief gestoken en wordt in de
stoppelperiode (na de oogst) ook wel wortelstokken handmatig geruimd. Vaak gebeurd dit met
groepen vrijwilligers om de kosten laag te houden. Theo Nierkes gaf aan dat hij distelplekken
ook wel met de zeis te lijf ging. ‘Dit is vooral effectief vlak voordat het gaat regenen. De regen
vult dan de holle stengels waardoor deze van binnenuit wegrotten.’
Oogst
In bijna alle gevallen wordt aangegeven dat men ernaar streeft om het gewas te dorsen. Ronald
Popken had de ervaring dat boeren er nog wel eens toe wilde overgaan om het gewas als
gehele plantsilage (GPS) te oogsten. De oogst vindt in dat geval enkele weken eerder plaats
dan wanneer er gedorsen zou worden. Die vervroegde oogst kan de zaadzetting van sommige
akkerplanten minimaliseren waardoor sommige soorten langzaam uit de akker zullen
verdwijnen.
De vervroegde oogst van het graan wordt door sommige beheerders echter ook gebruikt om zo
een langere stoppelperiode over te houden (Jos Berendse, Limburgs Landschap)
3.4.5 Stoppelbewerking en groenbemesters
In alle gevallen dat er sprake is van succesvol kruidenrijk akkerbeheer wordt er veel aandacht
besteed aan datgene wat er na de oogst gebeurd. Bijna alles staat daarbij in het teken van de
bestrijding van probleemveronkruiding. Op zandgronden gaat dit in de meeste gevallen om
opkomende vergrassing door kweek en witbol, maar soms gaat het om andere onkruiden als
knopherik of ridderzuring. Op kleigronden zijn het veelal akker(melk)distels en klein hoefblad
die voor problemen zorgen. Bij bodemverdichting en winterwaterstagnatie kan ook veel
moerasandoorn voorkomen. Voor goed beheer is daarom niet alleen oog voor de bijzondere
flora nodig, maar ook de durf om te bepalen wanneer er drastisch moet worden ingegrepen
wanneer bepaalde eenzijdige veronkruiding de kop op steek. Ronald Popken: ‘Als
natuurbeheerder heb je soms de neiging om niet in te durven grijpen, maar dat komt de
bijzondere akkerflora absoluut niet ten goede. Op onze bronakker hadden we aantal jaren
geleden een toenemend kweekprobleem dat we niet goed onder controle kregen. We hebben
toen besloten om een jaar zwarte braak in te stellen. Een heel jaar lang hebben we het perceel
keer op keer gestoppeld om de kweek voldoende terug te zetten. Na dat jaar zagen we echter
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niet alleen dat de kweek enorm was afgenomen en de rogge weer goed tot ontwikkeling kwam,
maar ook dat de korensla massaler terugkwam dan ooit.’
Tegengaan vergrassing
De eerste bewerking bestaat vaak uit een bewerking met een vaste tand cultivator of
schijveneg. De eerste is wat beter in het lostrekken van mogelijk opgelopen verdichting van de
grond na oogst en de tweede in het mengen van de stoppel in de bovenlaag. Jos Berendse van
Limburgs Landschap zet een frees in als eerste bewerking na de oogst. Dit is met name omdat

Stoppelbewerkingen met schijveneg, vaste tand cultivator en triltand cultivator is nodig om onkruiden als kweek
voldoende in toom te houden

er bij hem een hele hoge dichtheid van kweek voorkomt dat bij het bewerken met een vast
tandcultivator voor stroperij zal zorgen (dichtlopen van de cultivator met kweekwortels). In het
geval er heel veel kweek in een perceel zit, wordt door Jos zelfs twee keer gefreesd.
Afhankelijk van de kweekdruk wordt die eerste stoppelbewerking vervolgens wel of niet
gevolgd door één of meerdere keren bewerken met een triltandcultivator. Hoe hoger de
productie, hoe lager de kweekdruk en hoe minder er hoeft te worden geculterd met de
triltandcultivator. Bij de beheerders met een productie van 3 t/ha wordt soms zonder verdere
stoppelbewerking zo snel mogelijk een groenbemester ingezaaid vaak in de vorm van gele
mosterd. Dit kan echter alleen als er een zomergraan wordt gezaaid, omdat dan de periode
tussen oogst (augustus) en zaai (februari-maart) lang genoeg is voor de ontwikkeling van die
groenbemester. Door de snelle groei van de groenbemester wordt de mogelijk aanwezige
kweek nog verder teruggedrongen.
Het inzaaien van mosterd heeft echter minder zin in schralere vruchtwisselingen. Mosterd heeft
namelijk behoorlijk wat stikstof nodig om goed tot ontwikkeling te komen. Een alternatief
wordt door Cees Dorrestein gebruikt. Wanneer hij waarneemt dat kweek op een perceel iets te
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veel toeneemt dan kiest hij ervoor geen wintergraan in te zaaien en zijn stoppelperiode te
verlengen door een laatgezaaide zomerrogge op de winterrogge te laten volgen. Hiermee kan
hij langer doorgaan met stoppelen in het najaar, heeft hij de mogelijkheid om te stoppelen over
de vorst (net zo effectief als bij droog weer) en kan hij zelfs in het vroege voorjaar nog één à
twee bewerkingen uitvoeren. De zomerrogge zaait hij vervolgens extra dik in en goed bemest
zodat daar snel een dicht gewas staat. Dit dichte gewas zorgt voor de laatste tik aan de kweek
waardoor die voorlopig weer behoorlijk is teruggezet. Een gewas wat ook bekend staat om het
terugdringen van kweek is boekweit. Door de vorstgevoeligheid is dit zowiezo al een laat
gezaaid zomergewas (wordt pas in mei gezaaid) wat een langere stoppelperiode met zich
meebrengt. Als het eenmaal groeit, vormt dit zo’n dicht gewas dat hier de kweek behoorlijk van
wordt teruggezet.
In de nog schralere rotaties (0-1 ton graan/ha) zijn de oplossingen om de kweek met behulp van
de gewassen in toom te houden niet aanwezig. De enige oplossing die hier kan worden
toegepast is de stoppelperiode verlengen. In Zuid-West Drenthe (Ronald Popken) doet men dit
vrij drastisch door een zwartbraak jaar in te voeren als de kweek te veel de overhand neemt. Bij
Jos Berendse in Limburg is de stoppelperiode zowiezo altijd verlengd doordat hij het
wintergraan pas laat inzaait (november-december) waardoor hij meer bewerkingen kan
uitvoeren. In gevallen dat het toch nog uit de hand loopt verlengd hij de stoppelperiode door
het gewas al heel vroeg af te maaien (juni) en dan tot in december door te gaan met stoppelen.
Tegengaan distels
Akker(melk)distels en klein hoefblad vragen deels om dezelfde aanpak als kweek en witbol. Op
Cortenoever was op één van de percelen een toenemend probleem met akkerdistels die zo

Akkerdistels verdringen ook bijzondere akkerkruiden

dicht stonden dat ook de bijzondere akkerflora weinig ruimte kreeg. Er is toen besloten midden
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in het seizoen het veld zwart te houden voor de rest van het jaar. Het jaar daarop was de
disteldruk al danig achteruit gebracht.
Een zelfde soort probleem deed zich voor bij Utrechts Landschap op het akkerperceel
Blikkenburg. Met name door een storende laag in de ondergrond en het achterwege blijven van
dekking door het graangewas vanwege het stoppen met de bemesting konden akkerdistels en
kleine hoefblad zich behoorlijk uitbreiden. Ook was een aantal jaar daarvoor ervoor gekozen
om vooral zomergranen te gaan telen en distels krijgen meer de ruimte om uit te breiden in
zomergranen dan in wintergranen. Aanvullend daarop kwamen er met name bijzondere
akkerflora voor die in de stoppelfase tot uitdrukking kwamen: eironde leeuwenbek en
spiesleeuwenbek. Dit maakt de mogelijkheden voor stoppelbewerkingen een stuk kleiner. Daar
komt nog bij dat distels, in tegenstelling tot kweek, al bij een veel lagere bodemtemperatuur
ophouden met groeien. Hierdoor zijn de mogelijkheden om distels in toom te houden een stuk
minder effectief door stoppelbewerkingen na de oogst. Om de trend toch te keren zal op
meerder vlakken ingezet moeten worden. Ten eerste het opheffen van de structuurproblemen
in de ondergrond die voor het slecht groeien van het graan en waterstagnatie zorgt die beide
de distelproblematiek versterken. Ten tweede bij voorkeur zomer- en wintergranen afwisselen
om en niet te eenzijdig bouwplan te krijgen met elke jaar uitbreiding van distels. Als laatste
moet het opnemen van een zwarte of groene braak (grasklaver/luzerne) worden overwogen
om de distels voldoende in toom te kunnen houden. Al met al allemaal maatregelen die men in
de vooroorlogse akkerbouw op deze gronden ook toepaste.
3.4.6 Aansturing en uitvoering van beheer
Ecologische en agrarische kennis
Zoals al bij de stoppelbewerking is aangegeven is naast ecologische kennis ook agrarische
kennis nodig om tot een succesvol beheer te komen. Op tijd ingrijpen als
probleemveronkruiding zich begint te uiten is één van die voorbeelden, maar zo zijn er nog veel
meer te noemen. In bijna alle gevallen dat er sprake was van florarijke akkers was er naast de
ecologische kennis en aansturing ook veel agrarische kennis aanwezig. In veel gevallen was dit
in de vorm van de beheerder zelf die een agrarische achtergrond had en dus ook als boer naar
het beheer kon kijken. In het geval dit er niet was, was er een uitvoerende medewerker die die
‘feeling’ nog had of werd het beheer uitgevoerd door vaak extensief werkende boeren in de
buurt of gepensioneerde boeren die het beheer volgens wens konden uitvoeren. Daarbij gaat
het niet alleen om hoe je bepaalde bewerkingen moet uitvoeren (goed ploegen bij geringe
diepte, zaaien zonder al te veel bewerkingen, stoppelen bij de juiste rijsnelheid), maar vooral
ook wanneer. Cees Dorrestein van Utrechts Landschap zei hierover: ‘Voor het goed slagen van
akkerbeheer is het essentieel om de dingen op het juiste moment te doen. Tien keer stoppelen
met een cultivator heeft geen zin wanneer je dit bij het verkeerde weer doet. Je moet dus
constant het weerbericht in de gaten houden en als het goed weer is moet je met je kont op de
trekker zitten, vrije dag of niet.’ Ook moet je de percelen vaak genoeg zien om te weten
wanneer je ergens moet ingrijpen. Dezelfde Cees Dorrestein loopt bijna dagelijks de percelen
even af om te kijken wat zich daar voordoet. Nu hoeft dat natuurlijk niet dagelijks, maar als je
als beheerder maar eens per jaar op de percelen komt heb je de ogen van de uitvoerder nodig
om te weten wat zich op de percelen afspeelt.
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Eigen mechanisatie, loonwerkers of verpachten
Ook een rode draad bij succesvol beheer is de aansturing van het werk. Veel beheerders gaven
aan dat het laten uitvoeren van het werk door loonwerkers veel aandacht en tijd kost. ‘Als je er
niet bovenop blijft zitten dan kom je vaak als natuurbeheerder helemaal aan het einde van de
rij: want je gronden zijn toch niet productief. De boeren komen dan als eerste en als het mooie
weer over is kom jij aan de beurt.’ Als je het werk op die manier wilt laten uitvoeren moet je er
bovenop blijven zitten en controleren of het werk wel op tijd en goed wordt uitgevoerd (Theo
Nierkes, Montferland). Veel beheerders geven daarom de voorkeur om de meest cruciale
bewerkingen in eigen hand te houden en door eigen, kundig personeel uit te laten voeren.
Eigen mechanisatie geeft daarbij ook de mogelijkheid om licht en klein materieel in te zetten
wat voor de bereikbaarheid van percelen soms ook essentieel is (smalle, begroeide
toegangswegen).
In een aantal andere gevallen wordt het beheer uitbesteed aan een pachter. Cruciaal bij deze
vorm van beheer is echter dat ook dit niet te veel op afstand kan. Een boer moet goed
meegenomen worden in de redenen waarom bepaald beheer wordt uitgevoerd zoals het wordt
uitgevoerd. Het vraagt zeker in het begin daarom wel om enige investering in de relatie.
Daarnaast is het essentieel dat de boeren-beheerder een reële pacht/beheersvergoeding krijgt
voor zijn werk. Veel van de negatieve ervaringen met boerenbeheer hebben namelijk met dit
laatste punt te maken.
Zo gaf Ronald Popken aan dat hij slechte ervaringen heeft met het uitgeven van percelen in
boeren handen. ‘Boeren willen het beheer toch vaak intensiever doen dan dat wij aangeven.
Boeren hebben de neiging meer te willen bemesten, dichter te willen zaaien of eerder te willen
oogsten (GPS in plaats van dorsen). Ook moet je er steeds bij blijven om ervoor te zorgen dat
volgens afspraak bepaalde delen van het perceel blijven overstaan. Het gebeurd regelmatig dat
de combine dan toch maar alles meeneemt.’ Bij doorvragen bleek echter dat voor dit
boerenbeheer toch nog een pacht van €50/ha wordt gevraagd. Dit lijkt weinig, maar is toch niet
reëel. Zoals uit de volgende paragraaf zal blijken, kost graanteelt bijna altijd geld in plaats van
dat het wat oplevert. Dit is zo als het beheer in eigen hand wordt gehouden en is niet anders
wanneer het perceel verpacht wordt. Beter ervaringen zijn er dan ook opgedaan bij de
beheerseenheden Salland en Veluwezoom van Natuurmonumenten. In Salland is het beheer
sinds 2009 overgegeven in boeren handen, maar is heel goed gekeken wat de kosten en baten
van het beheer zijn geweest. Met name voor het overgangsbeheer, waarin veel extra
werkzaamheden moesten worden uitgevoerd om probleemveronkruiding weer terug te
dringen, is een tijdelijke beheersvergoeding afgesproken die de negatieve balans voor de
boeren goedmaakte. Aan de Veluwezoom is afgesproken dat voor die percelen met veel
beheersrestricties het werk gewoon wordt vergoedt als zijnde loonwerk. In beide gevallen
hebben de beheerseenheden er kundige en gemotiveerde uitvoerders voor teruggekregen die
niet alleen het beheer met zorg uitvoert, maar ook mee kan denken aan de verbetering van dit
beheer.
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3.4.7 Kosten en baten van het beheer
Algemeen onder de beheerders is de overtuiging dat goed akkerbeheer in het meest gunstige
geval budgetneutraal kan gebeuren, maar dat het in heel veel gevallen geld kost. Een deel van
de beheerders heeft de akkers zo ingericht dat deze ook bij het wegvallen van beheerssubsidies
nagenoeg budget neutraal kunnen functioneren. ‘De subsidieregelingen vanuit de overheid
veranderen constant dus het is heel riskant om het beheer af te stemmen op een huidige
subsidieregeling.’ Jarenlang is de beheersvergoeding voor flora- en faunarijke akkers slechts
€100-150/ha geweest. Om met zo’n lage beheersvergoeding uit te komen moet de productie
van een akker al snel op de 2,5-3 t/ha liggen. Theo Nierkes, Montferland en Herman Menkveld,
IJsseldal hebben hun beheer dan ook zo ingericht. Bemesting ligt rond de 80 kg N/ha/jaar.
Beheerders die minder mest toedienen (Ronald Popken, Zuid-West Drenthe en Cees Dorrestein,
Utrechtse Heuvelrug) komen echter niet uit. Ronald zegt dat ze dat jarenlang deels opvingen
door een aantal percelen ook in boerenbeheer uit te geven en daar pacht voor te vragen. Met
de ingang van de nieuwe subsidieregeling hebben ze een deel van de percelen die uitgegeven
waren in boerenbeheer terug kunnen nemen in eigen beheer. Cees geeft aan dat ze het de
afgelopen jaren alleen hebben kunnen redden door veel gebruik te maken van vrijwilligers en
eigen uren.
Het meest extensieve beheer wordt uitgevoerd door Jos Berends (Limburgs Landschap). Op
sommige percelen wordt nog wel gezaaid, maar bijna nergens wordt nog geoogst. Toch komt
dit beheer nog erg duur uit, omdat er wel kosten worden gemaakt (stoppelbewerking), maar er
geen opbrengsten tegenover staan. Jos geeft aan dat hij van Limburgs landschap altijd de
McSharry vergoeding voor het graan nog doorgeschoven kreeg (was destijds €446/ha) en dat
hij daarmee net al zijn kosten vergoed kreeg. Ook hij geeft echter aan dat veel van zijn eigen
uren hiermee niet worden vergoed.
In Salland zijn een drietal jaren de kosten en baten van het beheer bijgehouden. Op basis van
die berekeningen (die ook in andere regio’s al eens geverifieerd zijn) kan een redelijk reëel
beeld gegeven worden van de kosten en baten van het beheer bij de verschillende beheers
strategieën.
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Tabel 3. Kosten en baten van akkerbeheer bij verschillende opbrengstniveau’s
bemesting

80 kgN/ha

40 kgN/ha

0 kg N/ha

0 kg N/ha

graanopbrengst

2,5-3 t/ha

1,5-2 t/ha

0,8-1 t/ha

-

stro-opbrengst

2-2,5 t/ha

1,5-2 t/ha

1 t/ha

-

Bemesten en transport

€ 175

€ 88

Ploegen

€ 120

€ 120

€ 120

Zaaien + zaaizaad

€ 150

€ 150

€ 100

Combine

€ 200

€ 200

€ 200

Graantransport

€ 30

€ 18

€5

Stro harken

€ 20

€ 20

€ 15

Stro persen

€ 55

€ 40

€ 20

Strotransport

€ 43

€ 29

€ 30

Stoppelbewerking

€ 150

€ 200

€ 300

€ 50

€ 375

Maaien en afvoeren

€ 200

Composteerkosten

€ 100

Kosten totaal

€ 943

€ 864

€ 790

€ 725

Graan

€ 688

€ 438

€ 219

€0

Stro

€ 203

€ 158

€ 90

€0

Opbrengsten totaal

€ 890

€ 595

€ 309

€0

Saldo

-€ 53

-€ 269

-€ 481

-€ 725

3.4.8 Floraontwikkeling
Zoals hiervoor gezegd lijkt de voornaamste factor voor het hebben van veel bijzondere flora
een het verwerven van gronden in de jaren ’70 en ’80 van dwarse of oude boeren die weigerde
om in de vaart der volkeren mee te gaan in de tijd van de intensivering. Het gebeurd maar
zelden dat er bij verandert beheer, na verwerving (vaak een meer verschralend beheer) meer
bijzondere flora weer terugkomt. Dit wijst er op dat veel onkruidzaden gewoon niet meer in de
bodem voorkomen. Slechts een handjevol bijzondere kruiden lijken een wat langere
overlevingsduur te hebben in de bodem en dat zijn slofhak en kleine leeuwenklauw. Bij
verschraling willen die nog wel eens spontaan terugkomen, maar veel meer meestal niet. Daar
komt nog bij dat een verandering in beheer (ook verschraling en een overgang op alleen
wintergranen) er ook voor kan zorgen dat bijzondere flora verdwijnt. De oorzaken van dit
verdwijnen is in de vorige paragrafen al aan de orde geweest: eenzijdige vruchtwisselingen,
verlate zaaidatum voor het wintergraan, een te hoge bemesting en probleemveronkruiding met
kweek of witbol. De algemene trend voor de akkerflora is nog steeds dat de restpopulaties
kleiner worden. Het wordt dus hoog tijd om die trend om te buigen.
De voornaamste manier waarop de florarijkdom van percelen wel toeneemt, is door het actief
verspreiden van de zaden van bijzondere soorten. In veel gevallen gebeurd dit door weinig
geschoond zaaizaad, dat gewonnen is op percelen met veel bijzondere akkerplanten, op floraarme percelen uit te zaaien. De ervaring leert echter dat maar een beperkt aantal soorten zich
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op deze manier laten verspreiden. Het gaat dan met name om grootzadige onkruiden als
bolderik, dreps en wikkes. Daarnaast komen de kopjes van korenbloem vaak mee in de tank van
de combine. In Zuidwest Drenthe gaat Natuurmonumenten nog een stapje verder door bij het
oogsten het maaibord heel laag over de grond te laten gaan en alle wind van de zeven af te
halen. Hierdoor komt veel fijner zaad ook mee in de tank. Hoewel het weer uitzaaien van dit
soort mengsel een wat grotere uitdaging vormen (veel brugvorming in de zaaibak) hebben ze
op deze manier onder andere korensla weten te verspreiden van een aantal bronakkers naar
andere akkers waar nog geen korensla stond. Een mogelijk nadeel van deze
verspreidingsmethode is dat droog gewonnen zaad vaak mechanisch moet worden nagedroogd
om broei te voorkomen. Zeker bij wat langere nadroging kan dit bij sommige onkruidzaden een
vorm van kiemrust oproepen die het zaad bij uitzaaien op de andere akker niet zal laten
kiemen. Nog een andere methode wordt toegepast door Jos Berendse van Limburgs Landschap
die maaisel van florarijke percelen op minder rijke percelen verspreid en onderwerkt. Met deze
methode heeft hij onder andere een vroege voorjaarsbloeier als handjesereprijs van een
bronakker naar andere akkers weten over te brengen. Een laatste methode die toegepast
wordt door Herman Menkveld op Landgoed ‘t Nijendal (Staatsbosbeheer IJsseldal) is het
verplaatsen van happen grond met een schepbak van het ene perceel naar het andere. Het
voordeel van deze laatste methode is dat alle kruiden (zomerannuellen, winterannuellen,
vroegbloeiers en laatbloeiers) allemaal meekomen in de grond.
Marcel Bolten (Staatsbosbeheer, Rivierenland) had nog een geheel andere methode om te
proberen de florarijkdom in een akkercomplex te vergroten. Deze methode zal me name succes
hebben op hele oude esgronden met een dikker zwart dek dan de gebruikelijke ploegdiepte van
30 cm. Hij noemt dit ‘een kijkje nemen in de archiefkast’. Hiervoor schuif je op een deel van het
perceel de bouwvoor aan de kant. ‘Dit kan al zinnig zijn als je alleen maar een stuk van 20 bij 20
meter doet.’ Hiermee leg je een deel van de bouwvoor bloot die al in geen eeuwen meer het
daglicht heeft gezien. Door deze bewerking kunnen hele oude zaden, die door de diepte in een
hele diepe kiemrust zijn gegaan alsnog gaan kiemen. Wanneer het dan om een oude kamp of es
gaat kunnen er hele verrassende dingen terugkomen. Marcel Bolten vertelde dat ze dit eens op
een perceel bij Nijmegen hadden gedaan en dat daar onder ander driekleurig viooltje, liggend
hertshooi, gele ganzenbloem en korensla tevoorschijn was gekomen.
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4 DEELONDERZOEK 3: AKKERS OP ZANDGRONDEN;
KRUIDENGEMEENSCHAPPEN EN RELATIE MET BODEM
4.1 INLEIDING
Op allerlei bodemtypen in Nederland worden gewassen verbouwd. De samenstelling van de
kruidengemeenschappen tussen deze gewassen verschilde aanvankelijk sterk per bodemtype.
Met de komst van kunstmest, herbiciden en uniforme teeltmethoden zijn deze verschillen snel
kleiner geworden en is een selecte groep van akkeronkruiden overgebleven die nog regelmatig
kan worden aangetroffen. Ook deze laatste groep wordt nog altijd kleiner; een parallel met
bijvoorbeeld weidevogels. Een groot deel van de oorspronkelijke biodiversiteit van akkers is nu
afhankelijk van natuurreservaten. De vraag die in onderstaand stuk zo goed mogelijk wordt
beantwoord is de volgende:
In hoeverre is behoud van de oorspronkelijke variatie in akkerflora afhankelijk van de
bodemsamenstelling?
Met deze bodemsamenstelling worden dan zowel de eigenschappen van de bodem zelf
bedoeld, zoals korrelgrootte en gehalte aan ijzer, als de bodemeigenschappen die mede door
het beheer bepaald worden, zoals voedselrijkdom en zuurgraad.
Deelvragen:
-

-

Welke typen akkerflora zijn er op de zandgronden te onderscheiden op basis van de
bodemsamenstelling?
Welke mate van verschraling, bemesting of bekalking is nodig om de juiste
bodemsamenstelling in stand te houden?
Is het mogelijk om in de randen een andere bodemsamenstelling in stand te houden,
zodat het centrale deel van de akker meer op productie gericht is en de rand meer op
biodiversiteit?
Hoe kan de gewenste bodemsamenstelling worden bereikt vanuit een situatie met
gangbaar agrarisch gebruik? Moet er dan onderscheid gemaakt worden tussen een
fase met herstelbeheer en een fase met instandhoudingsbeheer?

4.2 AANPAK
Om mogelijke correlaties tussen bodemsamenstelling en vegetatie van akkers op de
zandgronden te kunnen vaststellen is en selectie gemaakt van alle akkers die in de periode
2011-2014 zijn doorgemeten en die voldoen aan de volgende voorwaarden:
-

-

NATUURBALANS

Van de toplaag van de bodem is een monster geanalyseerd op de totale samenstelling
(destructie met sterk zuur), plant beschikbaar fosfaat (Olsen-P extract) en direct
beschikbare voedingsstoffen (NaCl-extract).
Er is een bijbehorende vegetatie-opname gemaakt
Het gewas op de akker bestond uit graan
De bodem bestaat uit zandgrond; gegevens van bodems met meer dan 200 millimol
aluminium/liter bodem zijn verwijderd
Het betreft locaties van de pleistocene gronden in zuid- en oost Nederland
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In totaal zijn er 233 vegetatie-opnamen met bijbehorende metingen gevonden die aan deze
voorwaarden voldeden. De dataset bevat uit 60 akkers van het Limburgs Landschap uit 2011
(Brouwer e.a., 2011), 103 akkers in de provincie Noord-Brabant uit 2011, 24 akker s in NoordBrabant, Limburg en Gelderland waar in 2012 en 2013 de elders toegelichte experimenten zijn
uitgevoerd (Verbeek e.a., 2013), 10 akkers in Drenthe uit 2012, 21 akkers in Overijssel uit 2014,
en 14 akkers met een goed ontwikkelde akkerflora verspreid over de provincies Gelderland,
Utrecht en Overijssel uit de jaren 2012-2014. De gegevens zijn dus afkomstig van alle delen van
de hogere zandgronden, met een zwaartepunt in Noord-Brabant en Midden- en Noord
Limburg.
4.2.1 Veldwerkzaamheden
Op verreweg de meeste locaties is een vegetatie-opname gemaakt op een stuk van 10 x 10
meter en is daar ook een mengmonster van de bodem verzameld. In enkele gevallen is de
opname en het mengmonster gemaakt van het hele perceel. Voor de experimenten die zijn
uitgevoerd zijn kleinere oppervlakten gebruikt van 1 x 1 meter. De bodemmonsters zijn
verzameld door een mengmonster te maken van 5 monsters van de bovenste 10 cm van de
bodem.
De meeste bodemmonsters zijn verzameld in 2011. De monsters in Limburg zijn genomen in
mei/juni 2011, aan het einde van een extreem droog voorjaar. De monsters in Noord-Brabant
zijn genomen in juni t/m augustus 2011, in de daarop volgende, zeer natte zomer. Dit heeft
mogelijk een grote invloed gehad op de beschikbaarheid van voedingsstoffen. Zo zijn sommige
akkers pas ingezaaid toen de natte periode begon. De gegevens van de experimenten zijn
verzameld in de groeiseizoenen van 2012 en 2013.
4.2.2 Analyses
Aan elk monster zijn drie analyses verricht; een destructie met sterk zuur om de totale
verweerbare gehalten vast te stellen, een extractie met 0,2 molair natriumchloride om met
name de pH en uitwisselbare hoeveelheden mineraal stikstof en fosfaat vast te stellen, en een
extractie met 0,5 molair natriumbicarbonaat (Olsen-extractie) om de hoeveelheid voor planten
beschikbaar fosfaat vast te stellen.

Zoutextractie
Deze extractie bestaat uit een extractie met natriumchloride (0,2 M NaCl) waarbij de ionen
gemeten worden die door natrium (kationen) of chloride (anionen) van het
bodemadsorbtiecomplex worden verdrongen. Deze parameters geven een maat voor de
buffering van de bodem. Verder kunnen aan de hand van het zoutextract ook de
plantbeschikbare ammonium- en nitraatconcentraties van de bodem worden bepaald. Voor
deze extractie werd aan 17,5 gram verse bodem 50 ml milli-Q water (0.2 M NaCl) toegevoegd.
Gedurende 120 minuten werden de monsters uitgeschud op een schudmachine (100 r.p.m.)
waarna de pH werd gemeten. Het supernatant werd onder vacuüm verzameld met behulp van
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teflon poriewaterbemonsteraars en bewaard bij 4°C. Dit extract is uitgevoerd op een selectie
van 79 monsters.
Olsen-P extractie
Bij de Olsen-extractie wordt de hoeveelheid plantenbeschikbaar-P vrijgemaakt door verdringing
van P door bicarbonaat. Tevens worden ijzer- en aluminiumhydroxides gehydroliseerd
waardoor geadsorbeerd P vrijkomt. De Olsen-P concentratie is een goede maat voor de
plantenbeschikbare concentratie P. Bij het uitvoeren van de Olsen-extractie werd aan 3 gram
droog gemalen bodemmateriaal 60 ml 0,5 M natriumbicarbonaat (NaHCO3) toegevoegd.
Gedurende 30 minuten werden de monsters daarna uitgeschud op een schudmachine (100
r.p.m.) waarna het supernatant onder vacuüm werd verzameld met behulp van teflon
poriewaterbemonsteraars. Het extract is bij 4°C bewaard tot verdere analyse.
Destructie
Door de bodem te destrueren is het mogelijk de totale gehaltes van de meeste elementen in
het bodemmateriaal te bepalen. Dit is van belang om de potentiële P-nalevering van de
bodems inzichtelijk te maken. Daarnaast is vooral het totale calciumgehalte belangrijk om een
eerste indruk van de buffercapaciteit te krijgen. Bovendien geven destructieanalyses een beeld
van de totale ijzer-, zwavel- magnesium en aluminiumconcentraties. Bij de bodemdestructie
werd 0,2 gram gedroogde en gemalen bodem afgewogen in een teflon cup. Vervolgens werd
het samen met 4 ml salpeterzuur en 1 ml waterstofperoxide in gesloten teflon cups
gedestrueerd in een magnetron. Hierbij werd stapsgewijs energie toegediend waarbij alle
verweerbare bodemdeeltjes oplossen. Vervolgens worden de monsters verdund tot 100 ml.
Het product is bij 4°C bewaard tot verdere analyse.
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4.3 RESULTATEN
Voor de vegetatie opnamen uit 2011, uit Noord-Brabant inclusief enkele aanvullende opnamen
in goed ontwikkelde akkers uit aangrenzende gebieden, is een TWINSPAN-analyse uitgevoerd
op basis van de soortensamenstelling, exclusief het gewas (Verbeek e.a., 2012). Hieruit kwamen
4 hoofdgroepen naar voren. Te weten:
-

Twee groepen met algemene akkeronkruiden met een zwaartepunt in zomerakkers
respectievelijk winterakkers,
Een groep met nog vrij algemene akkeronkruiden die kenmerkend zijn voor akkers op
zandgrond,
En een kleine groep opnamen met daarin ook zeldzame soorten.
In de eerste twee groepen komen bijvoorbeeld duizendknopen, melkdistels en Melganzenvoet
(Chenopodium album) optimaal voor. In de groep met nog vrij algemene akkeronkruiden zijn
bijvoorbeeld Gewone klaproos (Papaver rhoeas) en Echte kamille (Matricaria recutita) vrij veel
aanwezig. En in het kleine groepje met zeldzamere soorten vallen Kleine leeuwenklauw
(Aphanes inexpectata), Slofhakken (Anthoxanthum odoratum),
Eenjarige hardbloem
(Scleranthus annuus) en Korensla (Arnoseris minima) op.
Verwerking van de vegetatiegegevens uit Limburg levert ongeveer het zelfde beeld op en lijken
vooral te duiden op een verschil in groeisnelheid. Er is een gradiënt waarneembaar van grote,
snelgroeiende soorten van bodems met veel voedingsstoffen en een goede vochtvoorziening
naar kleinere, langzamer groeiende soorten van bodems die periodiek uitdrogen en
vermoedelijk ook wat minder voedselrijk zijn. De boven genoemde indeling komt ook vrij goed
overeen met de vegetatiekundige indeling van akkergemeenschappen op zandgronden. De
twee groepen met alleen algemene akkeronkruiden herbergen in vegetatiekundig opzicht
slecht ontwikkelde vegetaties; er zijn maar weinig kensoorten van akkers (Klasse Stellarietea)
aanwezig. De middengroep bevat allerlei kensoorten van de orde van Gewone spurrie
(Sperguletalia), dat alle vegetaties van akkers op zandgronden omvat. De kleine groep met
bijzondere soorten bestaat in de Noord-Brabantse deelset alleen uit opnamen die verwant zijn
aan de Korensla-associatie (Sclerantho-Arnoseridetum), en wordt in de Limburgse dataset
aangevuld met opnamen uit de associatie van Ruige klaproos (Papaveretum).
De vegetatiekundige indeling van opnamen uit de dataset komt dus vrij goed overeen met de
landelijke indeling. De landelijke indeling is daarmee bruikbaar om eventuele correlaties tussen
vegetatiekundige eenheden en de bodemsamenstelling te onderzoeken. Er is dus gebruik
gemaakt van de volgende vegetatiekundige eenheden:
-

-
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Slecht ontwikkelde akkeronkruidengemeenschappen, behorende tot de klasse van
akkergemeenschappen (Stellarietea), maar niet verder in te delen
Matig tot goed ontwikkelde akkeronkruidengemeenschappen met kensoorten van de
orde van Gewone spurrie (Sperguletalia), dat de akkergemeenschappen van de hogere
zandgronden omvat, maar niet met kensoorten van de associaties die hieronder vallen
Matig tot goed ontwikkelde akkeronkruidengemeenschappen met kensoorten van een
van beide associaties van het Windhalm-verbond: de Korensla-associatie (Sclerantho-
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Arnoseridetum) en de associatie van Ruige klaproos (Papaveretum argemone). Soms is
onderscheid gemaakt tussen beide associaties.
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Figuur 1: Verschillen in bodemsamenstelling tussen opnamen met: 1) 1 of meer kensoorten van
de korensla-associatie (n=24), 2) 2 of meer soorten van de associatie van ruige klaproos (n =34),
3) 3 of meer kensoorten van de orde van Gewone spurrie (Sperguletalia)(n=87) en 4) overige
opnamen, met slecht ontwikkelde akkerflora (n =86). Weergegeven is gemiddelde +
standaarddeviatie.
De bodemsamenstelling van de vier onderscheiden vegetatiekundige eenheden is op een groot
aantal punten met elkaar vergeleken. Voor de meeste factoren zijn niet of nauwelijks
verschillen gevonden. Zo is het totale gehalte aan aluminium, kalium, calcium, magnesium en
zwavel gemiddeld nauwelijks verschillend. Verschillen zijn er wel gevonden voor de
voedselrijkdom en in mindere mate de zuurgraad.
De voedselrijkdom van de bodem is op twee manieren in beeld gebracht. Ten eerste is er
gekeken naar het totale gehalte aan nutriënten, meer specifiek van fosfor en kalium. Stikstof is
hierbij niet in beeld gebracht, omdat stikstof op de onderzochte zandgronden vooral aanwezig
is in het organisch materiaal en er daarom een zeer sterke correlatie aanwezig is met het
gehalte aan organisch materiaal. Ten tweede is er gekeken naar de beschikbaarheid van
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voedingsstoffen. Hierbij is er van uit gegaan dat akkerplanten, in tegenstelling tot bijvoorbeeld
bosplanten of graslandplanten, weinig aanpassingen bezitten om voedingsstoffen vrij te maken
uit moeilijk beschikbare fracties en hierbij ook niet of nauwelijks samenwerken met
mycorrhizaschimmels.
Voor het totale gehalte aan voedingsstoffen is het fosfaatgehalte de belangrijkste factor. Deze
varieert van 1-5 millimol per liter bodem in voedselarme systemen (heidevelden, duinvalleien)
tot 30-40 millimol per liter in zeer voedselrijke systemen (zwaar bemeste landbouwgronden op
klei, voedselrijk slib). In de onderzochte reservaatsakkers op zandgronden is doorgaans 15-25
millimol fosfor per liter bodem aanwezig (figuur 1: totaal P). Dit bevindt zich grotendeels in de
range voor zandgronden die in gangbaar agrarisch gebruik zijn. Geen onverwacht resultaat,
gezien het gangbaar landbouwkundig verleden van een groot deel van de onderzochte akkers
en gezien het feit dat fosfor goed aan de bodem bindt en daar ook na stopzetten van bemesting
nog lange tijd aanwezig blijft.
Opvallend is dat er geen verschil lijkt te zijn tussen de fosforgehalten in akkers met goed of
slecht ontwikkelde akkervegetaties (figuur 1: totaal P). Dit geldt ook voor de plant-beschikbare
fosfaatfractie (figuur 1: Olsen-P). Opvallend, want de weinige soortenrijke akkers die zijn
meegenomen in het onderzoek zijn vaak al vele jaren in natuurbeheer en worden vaak niet of
veel minder bemest.
Er is wel een duidelijke trend aanwezig in de correlatie met direct beschikbare voedingsstoffen:
nitraat, orthofosfaat en kalium dat middels een zout- of waterextract kan worden opgelost. OP
plaatsen met een goed ontwikkelde akkervegetatie is de beschikbaarheid van deze stoffen
duidelijk lager (figuur 1: NPK). Zowel nitraat, orthofosfaat als kalium dragen hier aan bij, maar
het is met de beschikbare data niet hard te maken wat de relatieve bijdragen van de 3
nutriënten afzonderlijk zijn. Door Ellenberg is op basis van een expert-oordeel ook een
inschatting gemaakt van de nutriëntenbehoefte van akkeronkruiden, uitgedrukt als een N-getal
(Ellenberg e.a., 1991). Er blijkt een vrij aardige correlatie aanwezig te zijn tussen dit N-getal en
de gemeten waarden voor nitraat, orthofosfaat en kalium (figuur 2). Deze correlatie is voor de
drie nutriënten samen (r2 = 0,31) hoger dan voor nitraat (r2 = 0,206), kalium (0,200) en
orthofosfaat (0,262) afzonderlijk. Wanneer ook de minder kenmerkende soorten in de
vergelijking worden betrokken, neemt de sterkte van de correlatie af.
De zuurgraad van de bodem, gemeten in een extract van 0,5 molair keukenzout, ligt meest
tussen pH 3,8 en pH 6,0. In onkruidenarme reservaatsakkers op zandgrond is deze gemiddeld
pH 5,2 en dit geldt ook voor akkers met een al wat beter ontwikkelde akkerflora. Alleen op
akkers met een goed ontwikkelde akkerflora lijkt de zuurgraad ook een rol te gaan spelen in de
soortensamenstelling. Typische soorten van de Korensla-associatie, zoals slofhak en korensla,
worden aangetroffen op relatief zure akkers met een gemiddelde pHNaCl van 4,6. Aan de andere
kant worden typisch soorten van de associatie van Ruige klaproos juist bij een hogere pH
aangetroffen, van gemiddeld 5,4. Dit lijkt te gelden voor klaprozen, Zandmuur (Arenaria
serpyllifolia s.l.), melkdistels, Hoenderbeet (Lamium amplexicaule), Paarse dovenetel (Lamium
purpureum) en Handjesereprijs (Veronica triphyllos).
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Het vegetatiekundige onderscheid in drie groepen gaat dus samen met een verschil in
voedselrijkdom van de bodem, althans een verschil in directe beschikbaarheid van
voedingsstoffen. De groep van de meest voedselarme bevat kensoorten van de Korenslaassociatie en de associatie van Ruige klaproos. De tweede groep omvat kensoorten van allerlei
akker op zandgronden (Sperguletalia/Aperion). De derde groep bevat vrijwel alleen kensoorten
van akkers op allerlei bodems en hier is de bodem het voedselrijkst (figuur 3). Het lijkt er dus op
dat een goed ontwikkelde onkruidengemeenschap van akkers op zandgronden vooral voorkomt
bij wat lagere beschikbaarheden van voedingsstoffen, en dat het verdere onderscheid tussen
de Korensla-associatie en de Associatie van Ruige klaproos vooral onderbouwd wordt door een
verschil in zuurgraad.
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Figuur 2: Correlatie tussen Ellenberg getal voor stikstof en gemeten beschikbaarheid van
voedingsstoffen (gewogen gemiddelde nitraat, kalium en orthofosfaat), voor de onderzochte
kensoorten van akkers (Stellarietea).
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Figuur 3: Verschillen in beschikbaarheid van nutriënten in de drie groepen kensoorten die in
tabel 1 zijn onderscheiden. De gemeten kaliumconcentraties zijn in de grafiek 10x lager
weergegeven.
De gegevens suggereren dat het juiste trofieniveau vanuit zwaar bemeste landbouwsituatie vrij
makkelijk te halen moet zijn, in ieder geval voor de grote middengroep met kensoorten van
zandakkers. Bij stopzetting of vermindering van bemesting blijft het totale fosforgehalte en de
hoeveelheid plant-beschikbaar fosfaat nog vele jaren hoog op zandgronden. Maar dit blijkt
geen beperking te zijn voor een soortenrijke akkerflora. Een te hoge directe beschikbaarheid
van nutriënten is dat mogelijk wel, maar deze neemt na stopzetten of verminderen van
bemesting juist vrij snel af.
Overigens lijkt er wel een ondergrens te zijn voor zowel de beschikbaarheid van voedingstoffen
als voor de zuurgraad. De concentraties nitraat, orthofosfaat en kalium zijn ook in akkers met
een goed ontwikkelde akkervegetatie niet heel laag en ook de basenverzadiging in de zuurdere
akkers lijkt nog steeds hoog te zijn. In 2013 is experimenteel 20 cm bouwvoor aan de kant
geschoven en hierop graan + akkeronkruiden uitgezaaid. De beschikbaarheid van
voedingsstoffen was hier extreem laag (< 30 micromol NO3/kg bodem) en zowel het gewas als
de akkeronkruiden ontwikkelde zich slecht, getuige de onderste twee foto’s van figuur 4. Op
een zeer voedselarme akker nabij Renkum (< 30 micromol NO3/kg bodem) groeiden Korensla,
Slofhak, Tasjeskruid (Teesdalia nudicaulis) en Dwergviltkruid (Filago minima) nog redelijk. Valse
kamille (Anthemis arvensis) en Eenjarige hardbloem deden het matig. Maar soorten als
Bleekgele hennepnetel (Galeopsis segetum), Driekleurig viooltje (Viola tricolor), Veelkleurig
vergeetmijnietje (Myosotis discolor), Melganzevoet, Amsinckia (Amsinckia menziesii),
Korenbloem (Centaurea cyanus) en Kleine leeuwenklauw groeiden slecht en klassieke
eutrafente soorten zoals Kleine brandnetel (Urtica dioica), Gewone vogelmuur (Stellaria media)
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en Hanenpoot (Echinogloa crus-galii) ontbraken. Deze waarnemingen laten zien dat er ook
risico’s zitten aan het voortdurend verschralen van akkers. Dit laatste is op veel locaties de
gangbare praktijk (Eichhorn, 2011).

Figuur 4. Verschraalde plot op de Strabrechtse heide (linksboven), diepgeploegde plot 5 nabij
Schijf (rechtsboven), geplagde plot 4 nabij Schijf (linksonder) en geplagde plot 9 nabij
Mortelshof (rechtsonder) in juli 2013.

De akkeronkruiden kunnen ook per soort gerangschikt worden op de
nutriëntenbeschikbaarheid van de bodems waarop ze zijn aangetroffen (tabel 1). Veel soorten
passen in het hierboven geschetste beeld, maar met name enkele soorten die wat minder vaak
zijn aangetroffen lijken niet helemaal op de goede plek terecht te komen. Zo komt de als
eutrafent bekend staande soort Klein kruiskruid (Senecio vulgaris) op relatief schrale
standplaatsen voor, terwijl Akkerandoorn (Stachys arvensis), Amsinckia en Hoenderbeet juist
op onverwacht voedselrijke standplaatsen zijn aangetroffen. Waarschijnlijk zijn er van deze
soorten onvoldoende waarnemingen in de dataset om de bijbehorende bodemeigenschappen
goed in beeld te kunnen brengen. Ook ruige klaproos komt wat afwijkend uit de analyse,
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namelijk als meest oligotrafente soort. Deze soort komt ook wel voor in veel productievere,
voedselrijkere akkers, maar zulke opnamen zitten niet in de dataset. De opnamen die er wel in
zitten zijn gemaakt in Midden-Limburg, in een extreem droge periode en de beschikbaarheid
van voedingsstoffen is waarschijnlijk mede door die droogte zeer laag op dat moment.
Tabel 1: Rangschikking van de kensoorten van de Klasse der akkergemeenschappen
(Stellarietea) (Schaminee et al, 1998)naar beschikbaarheid van voedingsstoffen in het
zoutextract. Op basis hiervan kan onderscheid gemaakt worden tussen soorten met een
voorkeur voor matig voedselarme bodem (bovenste groepje), matig voedselrijke bodem
(midddengroep) en voedselrijke bodem (onderste groep). Groen = kensoorten Associatie Ruige
klaproos, Rood = kensoorten Korensla-associatie, Vet = kensoorten Windhalm-verbond, overig =
kensoort Klasse der akkergemeenschappen of van overige vegetatiekundige eenheid binnen
deze klasse.

Papaver argemone
Anthemis arvensis
Arnoseris minima
Anthoxanthum aristatum
Scleranthus annuus
Anagallis arvensis
Arabidopsis thaliana
Vicia sativa
Spergula arvensis
Papaver dubium
Anchusa arvensis
Centaurea cyanus
Senecio vulgaris
Aphanes inexpectata
Vicia hirsuta
Apera spica-venti
Erodium cicutarium
Viola arvensis
Matricaria recutita
Chenopodium album
Sonchus oleraceus
Fallopia convolvulus
Stellaria media
Sonchus asper
Amsinckia menziesii
Galinsoga parviflora
Stachys arvensis
Papaver rhoeas
Myosotis arvensis
Echinochloa crus-galli
Lamium amplexicaule
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Ruige klaproos
Valse kamille
Korensla
Slofhak
Eenjarige hardbloem
Guichelheil
Zandraket
Smalle en Voederwikke
Gewone spurrie
Bleke klaproos
Kromhals
Korenbloem
Klein kruiskruid
Kleine leeuwenklauw
Ringelwikke
Grote windhalm
Gewone reigersbek
Akkerviooltje
Echte kamille
Melganzenvoet
Gewone melkdistel
Zwaluwtong
Vogelmuur
Gekroesde melkdistel
Amsinckia
Kaal knopkruid
Akkerandoorn
Grote klaproos
Akkervergeet-mij-nietje
Hanenpoot
Hoenderbeet
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Aantal
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mmol/kg DW
micromol/kg DW
12
1,93
14
39
24
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1,47
9
2,44
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1,68
9
3,27
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1,72
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3,13
20
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2,33
7
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99
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20
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51
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2,44
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Figuur 5: Correlatie tussen de totale bedekking van een opname en het percentage organisch
materiaal in de bodem (als maat voor droogtegevoeligheid)
Op verschillende plekken blijkt ook een correlatie met gehalte organisch stof (figuur 5). Een
analyse van de totale bedekking (inclusief gewas) levert zelfs de belangrijkste correlatie op met
organisch stof. De correlatie wordt niet beter wanneer daar ook indicatoren voor korrelgrootte
(aluminium) of voedingsstoffen aan toe gevoegd worden. Het vocht vasthoudende vermogen
op zandgrond lijkt dus in de eerste plaats gestuurd te worden door het gehalte organisch
materiaal. Droogtelimitatie lijkt dus een belangrijke functie te hebben in het behoud van open
ruimte. Dit is waarschijnlijk gunstig voor relatief droogtebestendige soorten, zoals Korensla en
Korenbloem. Hoog opgaande soorten met veel blad, zoals Dauwnetel en Melganzenvoet
worden hier juist door benadeeld. Veel natuurakkers hebben een bodem met een laag gehalte
organisch stof, waardoor droogtegevoelige akkerkruiden het extra moeilijk hebben. Wanneer
matig bemest wordt met stalmest, draagt dit bij aan het vochtvasthoudend vermogen.
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Figuur 6: Correlatie tussen de zeldzaamheid van soorten en het gemiddelde gehalte aan
nutriënten in de bodem, gemeten in een zoutextract
Er is een duidelijke correlatie tussen de mate van zeldzaamheid en het gehalte aan nutriënten
(figuur 6). Bijzondere akkerkruidsoorten van voedselarmere akkers zijn beduidend zeldzamer.
Het aantal bijzondere soorten dat alleen in voedselarme akkers voorkomt lijkt gering (tabel 1),
maar dat is in werkelijkheid niet zo. Juist vanwege de grote zeldzaamheid ontbreken veel
soorten vrijwel of geheel in de dataset of zijn zelfs al uitgestorven in Nederland. Het verdwijnen
van weinig productieve, relatief voedselarme akkers lijkt hiermee een belangrijke oorzaak te
zijn voor de zeldzaamheid van veel bedreigde akkerkruiden.
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Figuur 7: Effect van bodembewerking op de beschikbaarheid van kalium in de daarop volgende
maanden. Een voor de winter ingezaaide akker is in maart nogmaals omgespit.
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Figuur 8: Effect van bodembewerking op de beschikbaarheid van nitraat in de daarop volgende
maanden. Een voor de winter ingezaaide akker is in maart nogmaals omgespit.

In 2012 zijn in wintergraanakkers experimenteel plotjes van 1x1 meter gespit in maart.
Bodembewerking leidt tot een periodieke verhoging van de beschikbaarheid van nutriënten,
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die enkele maanden aanhoudt (figuur 7 en 8). De nitraatwaarden verschuiven hiermee van
waarden die kenmerkend zijn voor matig voedselarme akkers met een goed ontwikkelde
akkerflora, naar waarden die kenmerkend zijn voor voedselrijke akkers. De toename in kalium is
minder duidelijk en orthosfosfaat neemt niet meetbaar toe. Ook de zuurgraad verandert niet.
De piek in beschikbaarheid kan zowel het gevolg zijn van meer nalevering (meer afbraak) als
van minder opname (lagere gewasbedekking). In een akker die net voor de winter wordt
bewerkt, valt deze piek in beschikbaarheid in de winter, en kunnen planten hier slechts in
beperkte mate van profiteren. In een akker die aan het eind van de winter bewerkt wordt, valt
de piek in het voorjaar en kan de vegetatie optimaal profiteren. In zo’n zomergraanakker is het
aandeel eutrafente akkeronkruiden dan ook aanzienlijk hoger. De typische gemeenschappen
van voedselarme akkers zijn gemeenschappen van wintergranen.
De experimenten op de gespitte plotjes laten ook zien dat de nutriënten-beschikbaarheid
invloed heeft op de snelheid waarmee de vegetatie zich ontwikkeld. Op voedselrijke akkers
wordt het gewas hoger en bereikt het deze hoogte eerder dan op minder voedselrijke akkers.
Op voedselrijke akkers worden eventuele gaten tussen het gewas en wortelonkruiden dan ook
eerder opgevuld door grote eenjarigen dan op minder voedselrijke akkers. Op gespitte,
voedselrijke akkers ontwikkelt het gewas zich sneller en bereikt hogere dichtheden dan op
gespitte, voedselarmere akkers. Ook de bedekking van hoge eenjarigen (met name Echte en
Reukeloze Kamille) is aanzienlijk hoger. Alleen op minder voedselrijke akkers krijgen
kenmerkende kruiden van zandakkers voldoende licht om zich te kunnen ontwikkelen.
De concurrentie om voedingsstoffen verloopt uiteindelijk vaak via lichtcompetitie. Vrijwel alle
akkeronkruiden worden groter wanneer er meer voedingstoffen aanwezig zijn (figuur 9 en 10).
Echter, veel ouderwetse akkeronkruiden blijven laag en zijn afhankelijk van een gewas dat ook
aan het eind van het groeiseizoen nog voldoende licht doorlaat. Aanvankelijk groeien deze laag
blijvende soorten goed uit, maar in de loop van het seizoen worden ze overwoekerd door
gewas en/of snelgroeiende onkruiden die met het gewas meegroeien. Deze lichtcompetitie is
veel minder op droogtegevoelige bodem; door periodieke droogte krijgen snelgroeiende
soorten en het gewas hier niet de kans om een gesloten laag te vormen boven de laagblijvende
soorten.
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y = 0,3703x + 20,674
R² = 0,5885
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Figuur 9: Correlatie tussen de lengte van wikkeplanten en de beschikbaarheid van nitraat in de
bodem
Op voedselrijkere bodem groeien vrijwel alle akkeronkruiden sneller dan op voedselarme
bodem. De eutrafente soorten vertonen een sterkere reactie dan de soorten van
voedselarmere akkers. Op lange termijn leidt de veel grotere zaadproductie van eutrafente
soorten tot verdringing van de oligotrafente soorten. Ook groeit het gewas harder. Op zeer
voedselrijke akkers worden in de regel alle akkeronkruiden verdrongen. Het gewas heeft hier
een voorsprong door de voedselreserves in de grote zaden, waardoor ook eutrafente
akkeronkruiden beschaduwd raken en nauwelijks zaad produceren.
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Figuur 10: Correlatie tussen de lengte en bloemrijkdom van Bleekgele hennepnetel, en de
beschikbaarheid van nitraat in de bodem
Op akkers met een minder intensieve bodembewerking en/of een slechte gewasgroei krijgen
overblijvende wortelonkruiden de kans om zich breed te maken. In het veld bestond duidelijk
de indruk dat soorten als gladde en gestreepte witbol, kweek en akkerdistel kunnen hiermee
ook de groei van eenjarige akkeronkruiden belemmeren. Op de door ons onderzochte percelen
komt dit onderdrukkings-effect niet heel duidelijk naar voren.
Bij hoge bedekkingen van
wortelonkruiden is de bedekking van eenjarigen niet lager (figuur 11). Toch zijn vrijwel alle
percelen met veel eenjarigen (som der bedekkingen > 50%) tevens percelen met weinig
wortelonkruiden (som der bedekkingen < 25%). Wellicht was dit verband duidelijker naar voren
gekomen wanneer de totale bedekkingen van eenjarigen en wortelonkruiden apart geschat
waren.
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Figuur 11: Correlatie tussen de som der bedekkingen van eenjarigen in een opname, en de som
der bedekking van overblijvende wortelonkruiden.

4.4 CONCLUSIES
Ondanks het grote aantal onderzochte akkers, zijn slechts vrij zwakke correlaties gevonden
tussen de onkruidensamenstelling en de gemeten bodemeigenschappen. Dit kan deels een
tekortkoming zijn van het onderzoek. Zo is het bijvoorbeeld erg lastig gebleken om nog
voldoende akkers in het onderzoek te kunnen opnemen met een nog goed ontwikkelde
akkerflora. Anderzijds geven de tamelijk zwakke correlaties ook een realiteit weer, namelijk dat
andere factoren in eerste instantie meer bepalend zijn voor de akkerflora. Eichhorn (2011) vond
in een vergelijkbaar onderzoek ook een zwakke negatieve correlatie tussen de voedselrijkdom
en de diversiteit aan ouderwetse akkerkruiden.
Ondanks de vrij zwakke correlaties, komt er toch een beeld naar voren dat vanuit diverse
kanten wordt bevestigd. Een TWINSPAN-indeling op zuiver vegetatiekundige gronden laat een
indeling zien op een gradiënt van eutrafente soorten naar min of meer oligotrafente soorten.
Dit kan ook worden onderbouwd met de Ellenberg-indicatiewaarden voor stikstof, en de
indeling sluit ook aan op de landelijke indeling van akkervegetaties (Schaminee et al., 1998).
Vanuit een vegetatiekundig perspectief zijn de bodems met daarop vegetaties die ontwikkeld
zijn tot op het niveau van het verbond of de orde, voedselarmer dan de bodems met daarop
vegetaties die alleen tot het niveau van de klasse zijn ontwikkeld. Op hun beurt zijn bodems
met daarop vegetaties die tot op associatieniveau zijn ontwikkeld het minst voedselrijk. Ook op
soortsniveau is te zien dat kensoorten van de Korensla-Associatie en de Associatie van Ruige
klaproos gemiddeld op duidelijk voedselarmere standplaatsen staan dan kensoorten van de
klasse.
Op grond van de bodemsamenstelling zijn grofweg drie typen akkers te onderscheiden. Op de
meest voedselarme en zure zandgronden ligt het optimum van veel soorten die behoren tot de
Korensla-associatie. Op de minder zure bodems, vaak met een leemfractie, komt een aantal
soorten voor die optimaal voorkomen in de Associatie van Ruige klaproos of op akkers op
kalkhoudende bodem. Daarnaast is er ook een groot aantal soorten dat niet kenmerkend is
voor een van de genoemde associaties, maar wel voor het Windhalm-verbond waaronder deze
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associaties vallen. Op de zandgronden zijn dus grofweg drie typen bodem te onderscheiden
met een eigen akkerflora. Daarnaast is de samenstelling van de akkerflora uiteraard afhankelijk
van het gevoerde beheer en zijn er bijvoorbeeld verschillende varianten te vinden in zomer- en
wintergraanakkers.
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Figuur 12: Inschatting van de nutrientenbeschikbaarheid (nitraat in zout-extract) en
zuurgraad(pH zout-extract) voor drie typen akkervegetaties, gebaseerd op de gemiddelde
waarden gemeten voor de kenmerkende plantensoorten (tabel 1). Ter vergelijking is een zelfde
inschatting weergegeven voor natuurakkers waar kenmerkende soorten ontbreken en voor
akkers in gangbaar landbouwkundig gebruik.
In figuur 12 is een schatting weergegeven van de optimale zuurgraad en voedselrijkdom van de
bodem voor de drie genoemde akkertypen. Ter vergelijking is ook een schatting weergegeven
voor soortenarme akkers waar alleen algemene, eutrafente akkeronkruiden in voorkomen, en
voor akkers die in gangbaar landbouwkundig gebruik zijn. Op de x-as is de beschikbaarheid van
nitraat weergegeven. De analyse toont vooral aan dat er in het algemeen een correlatie is
tussen akkeronkruiden en de beschikbaarheid van nitraat, orthofosfaat en kalium. In plaats van
nitraat kan er wellicht dus ook orthofosfaat of kalium worden gelezen.
De akkervegetaties uit figuur 12 komen vooral voor in wintergraanakkers. Het omwerken van
de bodem leidt tot een piek in de beschikbaarheid
van voedingsstoffen, die in
zomergraanakkers samenvalt met het groeiseizoen. Op dezelfde percelen kan afhankelijk van
het moment van bodembewerking dus het ene jaar een akkervegetatie van relatief
voedselarme wintergraanakkers aanwezig zijn en het andere jaar een akkervegetatie van
voedselrijkere zomergraanakkers.

NATUURBALANS

66

– LIMES DIVERGENS BV

a d v i es b u r ea u v o or n a t u u r & l a n d s c h a p

Verslag 2015 Herstel biodiversiteit van akkers in Noord-Brabant Eindrapportage

De vraag in hoeverre behoud van de oorspronkelijke variatie in akkerflora afhankelijk is van een
onderliggende variatie in de bodemsamenstelling kan met behulp van figuur 12 worden
beantwoord. De variatie in akkerflora is vooral afhankelijk van de directe beschikbaarheid van
voedingsstoffen, waarbij er een vrij grote overlap is tussen de diverse typen akkerflora.
Daarnaast speelt in de akkers met een vrij lage beschikbaarheid van voedingsstoffen ook de
zuurgraad een rol. Er is dus een afwisseling van akkers met verschillende zuurgraad en
beschikbaarheid van voedingsstoffen wenselijk om de variatie aan akkerflora op de
zandgronden in de volle breedte te kunnen behouden.
Een belangrijke deelvraag voor beheerders is welke mate van verschraling, bemesting of
bekalking nodig is om de juiste bodemsamenstelling in stand te houden. Figuur 12 laat zien dat
er ook een ondergrens aanwezig is voor zuurgraad en voedingstoestand. De Korensla-associatie
heeft slechts lichte bemesting nodig, maar verdraagt waarschijnlijk geen bekalking. De
Associatie van ruige klaproos heeft mogelijk wel af en toe wat bekalking nodig om te sterke
verzuring te voorkomen. Weer anders ligt het voor akkers die niet tot deze associaties behoren,
maar wel tot het Windhalm-verbond in het algemeen. Hier komen vaak soorten in voor die zich
beter ontwikkelen bij een matige bemesting; denk aan Bleke klaproos (Papaver dubium),
Korenbloem en Bolderik (Agrostemma githago). Dit type akker vaart wel bij een matige
bemesting. Bedenk hierbij ook dat op droogtegevoelige bodems de productie vaak lager is, en
dat hier meer open ruimte aanwezig blijft voor kleinblijvende soorten van vaak wat
voedselarmere standplaatsen. Door de randen van een perceel minder te bemesten, is het
goed mogelijk om gewasproductie in het midden van het voedselrijke perceel te combineren
met biodiversiteit in de wat schralere randen van het perceel. Hierbij hebben de randen
letterlijk de wind mee; wanner deze op de wind liggen drogen ze eerder uit en is ook bij een
gelijke voedselrijkdom de hoeveelheid open ruimte tussen het gewas groter. Een voorwaarde is
wel dat natuurrijke perceelsranden lange tijd op dezelfde plek liggen, zodat zich een andere
zaadbank kan opbouwen in de bodem.
Het overgrote deel van de natuurakkers in Nederland is pas recent uit gangbare agrarische
productie genomen. Deze bodems bevatten een zeer grote voorraad fosfaat, maar de metingen
laten zien dat dat geen belemmering hoeft te zijn voor de ontwikkeling van kruidenrijke akkers.
Waarschijnlijk omdat dit fosfaat nauwelijks beschikbaar is voor eenjarige akkeronkruiden. Wel
is ook de directe beschikbaarheid van nutriënten vaak te hoog, maar dit kan vrij gemakkelijk
veranderen door enkele jaren niet of weinig te bemesten en wel gewas te telen.
Waarom is het dan toch lastig gebleken om voormalige landbouwgronden om te vormen tot
soortenrijke natuurakkers? Hierin lijken 2 zaken een hoofdrol te spelen. Ten eerste moet ook
het beheer sterk worden aangepast op de overschakeling van een hoofddoel gewasproductie
naar een hoofddoel biodiversiteit. Ten tweede zijn de gewenste doelsoorten niet aanwezig en
deze keren op eigen kracht zeer moeilijk terug. Beide zaken worden hieronder uitgewerkt.
In een situatie met gangbaar agrarisch gebruik vindt een flinke bemesting plaats en krijgen
akkeronkruiden weinig kans door een hoge dichtheid van het gewas, gebruik van herbiciden en
een intensieve bodembewerking. Op een kruidenrijke akker krijgen akkeronkruiden een kans
door slechts matig te mesten, door het handhaven van een minder dicht gewas en door een
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minder intensieve bodembewerking. Echter, wanneer daar onmiddellijk op wordt
overgeschakeld ontstaat een probleem. De doelsoorten zijn afwezig en alleen de soorten die al
aanwezig zijn zullen zich breed kunnen maken tussen het gewas. Dit zijn algemene, eutrafente
eenjarigen en overblijvende wortelonkruiden. Vaak wordt bemesting en bekalking ook
langdurig achterwege gelaten, met als resultaat een zure bodem met weinig direct beschikbare
voedingsstoffen. Hier ligt het optimum van slechts een select groepje zeldzaam geworden
akkeronkruiden, die doorgaans in geen velden of wegen meer te bekennen zijn. Ook wordt de
intensiteit van bodembewerking vaak te sterk teruggeschroefd, waardoor akkers vollopen met
wortelonkruiden.
De opbouw van een zaadbank met doelsoorten in de gehele bouwvoor kan veel van
bovengenoemde problemen voorkomen. Na het ploegen komt dan naast het gewas een hoge
dichtheid aan doelsoorten op. Deze helpen mee om de groei van ongewenste soorten te
onderdrukken, zoals wortelonkruiden en algemene soorten van doorgaans voedselrijkere
akkers. In een situatie waarin zo’n zaadbank nog niet aanwezig is, is dit echter nadelig voor de
zaadbank-opbouw. In de overgang van gangbare landbouw naar natuurakker , is dus sprake van
een overgangsfase met een afwijkend beheer (herstel- of ontwikkelingsbeheer) en een eindfase
met een eindbeheer. Idealiter verloopt de overgang in de volgende volgorde:
1 Tijdelijk sterk verminderen of stopzetten bemesting + voortzetting teelt. Dit totdat de
gewasproductie voldoende is terug gelopen, maar nog niet is ingestort
2 Herhaaldelijk inbrengen van zo veel mogelijk zaad van doelsoorten met als doel een zaadbank
op te bouwen met een hoge dichtheid aan doelsoorten en een lage dichtheid aan overige
soorten. Dit lukt dus alleen wanneer de uitgezaaide doelsoorten meer zaad produceren dan de
al aanwezige soorten van zeer voedselrijke akkers (figuur 13). Middels de ploegdiepte kan
enigszins gestuurd worden; met ondiep ploegen wordt de nieuwe zaadbank niet meteen
ondergewerkt en ontstaat sneller resultaat. De ploegdiepte kan vervolgens geleidelijk worden
verhoogd totdat de gewenste diepte is bereikt. Omgekeerd kan er ook voor worden gekozen
juist eenmalig iets dieper te ploegen dan normaal. Er komt dan vaak wat schralere grond boven
met weinig zaden van zeer voedselrijke bodem. Uitzaaien van doelsoorten op deze bodem is
vaak effectiever. In begin helemaal geen kerende bodembewerking bijvoorkeur schijveneg.
Alleen ploegen pas na enkele jaen als onkruidbeheersing of bodem dit vereist.. zie ook vorige
opmerking ..
3 Als de zaadbank zich voldoende heeft gevormd, kan worden overgeschakeld op het
eindbeheer. Hier ontstaat dan ook weer ruimte voor variatie in beheer, bijvoorbeeld
vruchtwisseling, een jaar braak of een jaar wortelonkruidenbestrijding met een dicht gewas.
Ook moet de bemesting en evt. bekalking worden hervat en aangepast op de gewenste
voedselrijkdom en zuurgraad. Idem
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De belangrijkste conclusies op een rij:
Voor de ontwikkeling van kruidengemeenschappen van akkers op zandgronden is een
matig voedselrijke of matig voedselarme bodem nodig, die alleen bereikt wordt met
een lichte of matige bemesting
Om de diversiteit aan akkerflora op zandgronden te behouden zijn akkers met een
verschillende graad van bemesting en mogelijk ook bekalking nodig. Op de wat
voedselrijkere akkers zijn er meer mogelijkheden om nog een matige gewasproductie
te halen
Droogtelimitatie is mede bepalend voor de vegetatiesamenstelling en wordt op droge
standplaatsen vooral bepaald door de hoeveelheid organisch stof in de bodem en de
expositie aan wind en zon.
De grote fosfaatvoorraad in de bodem is in principe geen belemmering voor de
ontwikkeling van een soortenrijke akkerflora vanuit een perceel in gangbare
landbouw; dit in tegenstelling tot bijvoorbeeld graslanden. Wel is tijdelijk stopzetten
van bemesting vaak wenselijk.
Het gehalte aan direct beschikbaar nitraat, gemeten in zout-extracten, vertoont een
matige correlatie met de samenstelling van de vegetatie. Daarnaast zijn er ook zwakke
correlaties met direct beschikbaar kalium en fosfaat. Voor de Korensla-associatie lijkt
een nitraatbeschikbaarheid van 50-120 micromol per kg droge bodem optimaal en
voor de associatie van ruige klaproos een nitraatbeschikbaarheid van 50-150
micromol/kg DW. Een groot aantal soorten van het Windhalm-verbond prefereert
nitraatwaarden van 100-200 micromol/kg DW, terwijl daarboven de kruidenrijkdom
sterk afneemt.
Een teelt met een matige of lichte bemesting en een lagere gewasopbrengst is
waarschijnlijk voldoende om geschikte bodemcondities te houden voor de meeste
akkerkruiden.
Verwijdering van (een deel van) de bouwvoor is geen geschikte maatregel voor
ontwikkeling van akkerflora.
De zaadbank speelt een stabiliserende rol in het dynamische akkermilieu. Een
zaadbank met overwegend ongewenste soorten remt de ontwikkeling van soortenrijke
akkers, en akkers die eenmaal een zaadbank met voornamelijk doelsoorten hebben
kunnen vervolgens tegen een stootje.
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5 DEELONDERZOEK 4: GENETISCHE ANALYSE INTEELT AKKERFLORA
5.1 SAMENVATTING
De toestand van de inheemse wilde akkerflora is kritiek door de enorme achteruitgang in
populaties en aantallen. Hierdoor is de resterende genetische diversiteit een belangrijk thema
geworden, niet alleen omdat deze een groot effect heeft op de levensvatbaarheid, maar ook
omdat het succes van herintroducties er mede door bepaald wordt. In dit project is de
genetische diversiteit van de akkerflora op twee manieren onderzocht. Ten eerste is de
landelijke genetische diversiteit van Korensla, vlaggenschip van onze akkerflora, in kaart
gebracht om inzicht te krijgen in (a) de wijze van voortplanting van de soort en (b) de
geografische patronen in de genetische diversiteit. Ten tweede is met behulp van
bestuivingsexperimenten en veldwaarnemingen onderzocht welke voortplantingssystemen
akkerplanten hebben. De drie hoofd-voortplantingssystemen (verplichte kruisbestuiver,
spontane zelfbestuiver of gemengde voortplanter) bepalen namelijk in belangrijke mate de
genetische diversiteit binnen populaties en de genetische verschillen tussen populaties
(genetische structuur). Met kennis over voortplantingssystemen en genetische patronen
kunnen we beter bepalen wat voor een soort de beste manier is om bronmateriaal voor
eventuele herintroducties te verzamelen, en wat de risico’s zijn van verlies van genetische
diversiteit.
1. Korensla
In 2013 is DNA uit bladmateriaal verzameld in 22 populaties van Korensla. De genetische
diversiteit is in kaart gebracht met behulp van 7 microsatellietmerkers, die speciaal voor deze
soort en dit project zijn ontwikkeld. De totale genetische diversiteit van Korensla in Nederland
bleek laag, evenals het percentage heterozygoten in de populaties. De inteeltcoëfficiënt is erg
hoog (>0.7), wat echter niet betekent dat inteelt de vitaliteit van de populaties aantast, maar
dat Korensla vooral zichzelf bestuift en zelden aan kruisbestuiving doet. In de hierboven
genoemde indeling in drie hoofdtypen is de soort een typische spontane zelfbestuiver. In
soorten met deze voortplantingsstrategie zijn de genetische verschillen tussen individuele
planten binnen populaties altijd laag, en is inteeltdepressie (de afname van vitaliteit door
inteelt) door honderden jaren natuurlijke selectie geen probleem meer. Het onderzoek laat ook
zien dat de genetische verschillen tussen de akkers groot zijn. Dit betekent dat elke akker
genetisch uniek is, en dus een grote waarde heeft voor de totale diversiteit van de soort. Er
moet daarom extra zuinig worden omgesprongen met de nog resterende populaties. Dit geldt
niet alleen voor Korensla, maar ook voor andere spontane zelfbestuivers.
2. Voortplantingssystemen
In deel 2 hebben we onderzocht hoe goed akkerplanten in staat zijn om zonder insectenbezoek
zaden te produceren. Wanneer ze dat goed kunnen is de kans groot dat ze tot de groep van
spontane zelfbestuivers behoren. De experimenten gaven aan dat Korensla, Akkerleeuwenbek,
Handjesereprijs en Ruige klaproos grotendeels spontane zelfbestuivers zijn, met hoge
percentages zaadzetting (>70%) zonder insectenbezoek. Deze soorten werden in de proeftuin
dan ook niet door insecten bezocht. Valse en Stinkende kamille zijn beiden verplichte
kruisbestuivers, die zonder insectenbezoek niet of nauwelijks kiemkrachtig zaad produceren.
Hoofdjes van deze soorten werden in de proeftuin wél door insecten (vooral zweefvliegen)
bezocht. Uit de literatuur blijkt dat Korenbloem en Grote klaproos ook tot dit type behoren.
Ergens tussen beide vorige typen in zitten de facultatieve uitkruisers. Hiertoe behoren
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Bleekgele hennepnetel, maar mogelijk ook Akkerandoorn en (op basis van literatuur), Ruige
klaproos, Gele ganzenbloem en Wilde ridderspoor. Deze soorten worden bij voldoende
insectenbezoek doorgaans kruisbestoven, maar kunnen zich bij uitblijven daarvan ook enigszins
zelfbestuiven. Het percentage nakomelingen dat het gevolg is van uitkruising zal dus van jaar
tot jaar variëren. Wanneer er veel zelfbestuiving optreedt, bijvoorbeeld omdat de populatie te
klein is en/of de omgeving te arm aan bloemen of insecten, zal er inteelt plaatsvinden,
waardoor zowel de zaadzetting als de groei- en bloeiprestaties van de nakomelingen afnemen
(inteeltdepressie).
De resultaten van dit onderzoek geven dus aan dat niet alle soorten akkerplanten goede,
spontane zelfbestuivers zijn, wat vaak wel werd aangenomen. De genetische structuur van
Korensla, met weinig diversiteit binnen, en grote verschillen tussen populaties, is dus niet
zomaar toepasbaar op alle andere soorten. Kruisbestuivers zullen normaal gesproken hogere
diversiteit binnen populaties hebben, en minder verschillen tussen populaties vertonen (zie
Figuur 1). Dat patroon geldt echter alleen wanneer populaties groot zijn en met elkaar in
verbinding staan. Wanneer populaties van kruisbestuivers kleiner worden en meer geïsoleerd
raken treedt er verlies van genetische diversiteit op door toevalsprocessen en inteelt, en
nemen de verschillen tussen populaties toe.
3. Genetische diversiteit, voortplantingssystemen en het succes van herintroducties
Opvallend is, dat de soorten die het na herintroducties in natuurakkers goed doen, zoals
Korenbloem, Grote klaproos, Gele ganzenbloem en Valse kamille, tot de groep van de
(verplichte) kruisbestuivers behoren. Populaties van deze soorten zijn groot, produceren veel
zaad, en hebben zeer waarschijnlijk nog een hoge genetische diversiteit. Hierdoor kunnen ze
zich makkelijker aanpassen aan een breed scala van milieuomstandigheden. Door de
kruisbestuiving ontstaan ook steeds weer nieuwe combinaties, zodat de aanpassing continu
doorgaat.
Populaties van de spontane zelfbestuivers lijken het na herintroducties moeilijker te hebben
met die aanpassing. Dat is zeer waarschijnlijk een gevolg van de lage genetische diversiteit van
de bronpopulatie(s) en het beperkte aantal bronpopulaties waaruit verzameld kon worden.
Daardoor treedt er minder makkelijk een ‘match’ op tussen het smalle genetische ‘eisenpakket’
van de bronpopulatie en het nieuwe milieu van de doel-akker. Het gevolg is dat er weinig tot
geen zaden geproduceerd worden, waardoor de populatie na herintroductie alweer snel
uitsterft.
Met de kennis uit dit project is snel in te zien dat er van vele soorten op dit moment nog maar
weinig genetische diversiteit over zal zijn. De kans is dus groot dat het uitblijven van succes van
inzaaiacties voor een belangrijk deel te wijten is aan een te geringe diversiteit van het gebruikte
bronmateriaal. Toekomstige herstelacties voor de wilde akkerflora zouden vanuit een genetisch
perspectief dan ook beter onderbouwd plaats moeten vinden om de kansen op succes te
vergroten. Tegelijkertijd moet urgent aandacht worden besteed aan het behoud van de nu al
sterk uitgeholde genetische diversiteit van een deel van de wilde akkerplanten. Meer kennis
over hun voortplantingssystemen is ook noodzakelijk.
4. Fenologie en oogsttijdstip
Kort voor het moment van oogsten van de Rogge is de bloei en vruchtzetting van de
akkerplanten die in het kader van project NOACH zijn ingezaaid in een serie akkers onderzocht.
Hieruit bleek dat het overgrote deel van de planten nog niet of nauwelijks aan de vorming van
rijpe vruchten was begonnen. De akkerplanten en het gewas lijken dus uit fase te zijn, en het is
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de vraag waardoor dit precies wordt veroorzaakt. In ieder geval is het duidelijk dat relatief
vroeg oogsten van de Rogge de zaadvorming en dus aanleg van een zaadvoorraad in de bodem
van veel soorten zal beperken. Deze factoren zijn zeer belangrijk voor de levensvatbaarheid van
de populaties van deze eenjarige soorten. Dit geldt minder voor de enige zomerakker die in dit
project onderzocht is.
Aanbevelingen
1. ‘Genetic rescue’ is een urgent noodzakelijke beheerstrategie om de voortdurende –
en door ondoordachte herintroducties zelfs versterkte – genetische verarming van de
akkerflora tegen te gaan. Op basis van deze conclusie raadt Science4Nature aan om het aantal
bronpopulaties voor de samenstelling van pleegakkers uit te breiden met vindplaatsen van
buiten Noord-Brabant, maar daarbij wel rekening te houden met de fysisch-geografische regio
waarin de soorten voorkomen. Sterke milieu- en beheerverschillen kunnen namelijk tot
verschillende aanpassingen hebben geleid, en die spelen een belangrijke rol bij te maken
keuzes m.b.t. de samenstelling van het bronmateriaal.
2. De grote verschillen in genetische samenstelling tussen populaties kunnen wijzen op
aanpassing aan verschillende akkers en beheermaatregelen. Vanwege deze sterke verschillen in
genetische samenstelling per populatie adviseert Science4Nature om voorafgaand aan een
herstelproject in een bepaalde natuurakker te testen welke bronpopulaties er het beste
kiemen, groeien en bloeien. Zo’n experiment is niet ingewikkeld; vraagt slechts om (a) het
vooraf tellen van het aantal ingezaaide zaden, en (b) bij het inzaaien gescheiden houden van de
zaden van de verschillende bronpopulaties (zaaien in willekeurig over de akker(rand) verspreid
liggende pq’s die met gekleurde hoekpaaltjes o.i.d. gemarkeerd worden). Op deze simpele wijze
kan bepaald worden welke bronpopulaties het beste passen bij een nieuwe natuurakker.
3. Science4Nature constateert dat er in Nederland in het algemeen onzorgvuldig wordt
omgesprongen met de genetische diversiteit van de steeds schaarser wordende kritische
soorten. Dat komt mede tot uitdrukking in de vaak veel te smalle genetische basis die voor
allerlei (her)introductie-acties wordt gebruikt. De oorzaken voor mislukkende herintroducties
worden vrijwel altijd gezocht in ongeschikte abiotische condities of verkeerd beheer, terwijl het
overduidelijk is dat de bronpopulaties van veel soorten te lijden hebben van genetische
verarming. Na verloop van tijd zal blijken dat de soortenrijkdom van veel natuurakkers
geleidelijk steeds verder afneemt, omdat de kritische soorten wegvallen en alleen enkele
sterkere soorten met nog grote, robuuste bronpopulaties overblijven (de genoemde uitkruisers
als Korenbloem en Grote klaproos). Dat lijkt ons een ongewenste situatie, die alleen
tegengegaan kan worden door bij elk herstelproject voldoende rekening te houden met
diversiteit, herkomst en samenstelling van het te gebruiken bronmateriaal.
4. Voor de meest zeldzame soorten raadt Science4Nature aan om gezamenlijk te werken
aan een kweekprogramma om de (beperkte) genetische diversiteit die nu nog resteert zoveel
mogelijk te behouden en op een verstandige, wetenschappelijk onderbouwde wijze te
vergroten. Alleen op deze manier kunnen deze in heel Europa bedreigde soorten worden
behouden.
5. Bij herintroductie of versterking van de bestaande populaties van soorten die in sterke
of mindere mate aan zelfbestuiving doen, is het beter om meerdere bronpopulaties te
gebruiken. Dit is noodzakelijk omdat het op voorhand niet bekend is welke bronpopulaties het
meest succesvol zullen zijn. De kans op aanslaan van de te introduceren akkerplanten is hoger
wanneer de milieuomstandigheden (bodem en beheer) van de bronakker en te herstellen akker
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overeenkomen. Indien geen van de bronpopulaties succesvol is, kan handmatige uitkruising van
planten uit verschillende populaties mogelijk nieuwe genetische diversiteit genereren. Daar zou
echter eerst experimenteel onderzoek naar moeten plaatsvinden, omdat er nog geen kennis
over bestaat noch praktijkervaring mee is opgedaan.
6. Kleine bronpopulaties zullen minder succesvol zijn dan grote bronpopulaties, dit geldt
ook voor verplicht uitkruisende plantensoorten. Indien er geen andere mogelijkheid is, dan is
een kweekprogramma de enige oplossing.
7. Belangrijk: hoe meer akkers er met deze soorten nog over zijn, hoe kansrijker de
herintroductie zal zijn. Vooral voor de spontane zelfbestuivers geldt dat alle akkers bijdragen
aan de totale genetische diversiteit. Omdat de lokale omstandigheden altijd verschillen per
akker t.g.v. ligging, historie en beheer, is het waarschijnlijk dat de populaties die er nog in
voorkomen daar ook aan zijn aangepast. Soorten die nog maar in weinig akkers voorkomen,
zullen minder succesvol zijn dan soorten die nog in veel akkers voorkomen, omdat in de
laatstgenoemde meer genetische diversiteit over is.
8. Controleer in natuurakkers vóór het moment van oogsten van het gewas of de
akkerplanten al voldoende rijpe vruchten hebben gevormd. Dit om tegen te gaan dat te vroeg
oogsten leidt tot een te geringe input van zaden in de zaadbank, die essentieel is voor een
levensvatbare populatie van een eenjarige akkerplant.
Verschillen in evolutie tussen gewassen en wilde flora
Figuur 1 toont het selectieproces dat het gewas op de akker en de wilde flora ondervonden van
vroeger tot heden. Landbouwgewassen zijn bewust gecreëerd voor en door de mens, maar de
wilde flora heeft zich met vallen en opstaan proberen te handhaven in een milieu waarbij de
omstandigheden steeds minder in de pas liepen met de overlevingsstrategie van de soort. Het
bewust wieden van deze soorten (schommelingen in populatiegrootte en verlies van genetische
diversiteit) heeft het aanpassingsproces verstoord, waardoor de benodigde aanpassingen, die
nodig zijn aan de veranderde omstandigheden van het akkermilieu, niet succesvol kon zijn
(Figuur 12). Bolderik en Dreps zijn uitzonderingen. Deze soorten zijn 'meegelift' met het gewas
op basis van een zaadgrootte.
Dit heeft geleid tot het van elkaar vervreemden van het gewas, met sterke voorkeur voor
specifieke standplaatsomstandigheden, en de wilde flora, die het best gedijt bij een hoge
diversiteit van standplaatsen (onder natuurlijke omstandigheden vindt er voortdurend selectie
plaats en hiervoor is genetische diversiteit nodig). Willen gewas en wilde akkerflora weer
samen voorkomen, dan zal óf het gewas diverser moeten worden, óf de wilde flora uniformer
in standplaatseisen. Hoe deze processen zullen verlopen hangt af van de omstandigheden die
de mens aanbiedt (milieu van de standplaats, gewaskeuze en bewerking) en de doelstelling
(natuurakkers voor wilde flora of voor opbrengst gewas).
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Het terugbrengen van de akkerflora hangt dus af van de nog resterende genetische diversiteit
en de voortplantingsstrategieën. Soorten die verplicht moeten uitkruisen (Korenbloem, Grote
klaproos, Valse en Stinkende kamille) reageren sneller op herstel dan soorten die zich spontaan
zelfbestuiven (Handjesereprijs, Akkerleeuwenbek, Spiesleeuwenbek, Bleke klaproos en

Figuur 12 Verschillen in het selectieproces tussen landbouwgewas en de wilde flora van vroeger tot
heden, het dilemma en einddoel

Korensla en Ruige klaproos). De zelfbestuivers lijken het meest op het gewas en zijn dus
kieskeurig, maar zullen zonder tussenkomst van de mens hun genetische diversiteit niet meer
mengen, zoals dat bij verplichte uitkruisers wél gebeurt. Bij facultatief uitkruisende
plantensoorten (Bleekgele hennepnetel, Akkerandoorn) hangt het succes af van de
populatiegroottes en de aanwezigheid van bestuivers: grote populaties en veel bestuivers
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leiden tot hogere genetische diversiteit en kleine populaties en weinig bestuivers leiden tot
inteelt.
Uiteindelijk geldt voor alle soorten: hoe meer populaties hoe groter de kans op succes, waarbij
de uitkruisende plantensoorten beter zullen reageren dan zelfbestuivers. Met name de
zelfbestuivende soorten met zeer kleine populaties én een zeer laag aantal vindplaatsen zullen
het minst succesvol zijn. De genetische diversiteit die nodig is om selectieprocessen in deze
soorten te laten plaatsvinden zal met kweekprogramma's eerst hersteld moeten worden,
voordat ze succesvol in pleegakkers of natuurakkers uitgezaaid kunnen worden. De hier
voorgestelde maatregelen doelen op aanpassing van de wilde flora aan homogenere
standplaatsen, maar zullen succesvoller zijn als de akkers (standplaatskwaliteit, gewaskeuze en
bewerking) de eisen van de wilde flora tegemoet komen.
Akkerplanten die niet genoemd worden zijn niet onderzocht op hun voortplantingsstrategie of
genetische diversiteit. Met name op die gebieden is er dus nog ontbrekende kennis.
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5.2 DEELPROJECT 1: LANDELIJKE GENETISCHE DIVERSITEIT KORENSLA (ARNOSERIS MINIMA)

5.2.1 Inleiding
Vanwege de enorme achteruitgang van de akkerflora, die helaas nog steeds voortduurt, is ook
genetische diversiteit verloren gegaan en is het belangrijk om dat wat er is nog te behouden.
Genetische diversiteit is van groot belang voor het aanpassings- en herstelvermogen van
populaties. Uit onderzoek is bekend dat de genetische variatie in kleine populaties doorgaans
lager is dan in grote populaties, omdat door het verdwijnen van planten uit de populatie ook
genetische variatie verdwijnt (Ellstrand & Elam, 1993; Leimu et al., 2006). Doordat veel
populaties zijn verdwenen is de afstand tussen de populaties groter geworden, waardoor de
uitwisseling van genetische materiaal door bestuiving of zaadverspreiding afneemt en de kans
op inteelt toeneemt (Young et al., 1996). In hoeverre populaties intelen hangt ook af van het
voortplantingssysteem. Kruisbestuivende soorten zullen minder inteelt vertonen dan soorten
die voornamelijk aan zelfbestuiving doen (Hamrick & Godt, 1996). Over voortplantingsystemen
bij akkersoorten is zeer weinig bekend, maar ander onderzoek geeft aan dat de genetische
diversiteit bij voornamelijk zelfbestuivende plantensoorten veelal tussen de populaties
aanwezig is (d.w.z. populaties zijn weinig variabel, maar populaties verschillen onderling relatief
sterk van elkaar) en bij kruisbestuivers juist binnen de populaties (d.w.z. populaties lijken
onderling op elkaar, maar de planten in een populatie verschillen sterk van elkaar, Fig. 2). Dit
betekent dat bij zelfbestuivers elke populatie uniek is en van grote waarde is voor de totale
diversiteit van de soort. Als er een populatie uitsterft, verdwijnt daarmee nl. meteen een hele
kleur (Figuur 13).
Een afname van de genetische variatie kan het uitblijven van succes van herstelbeheer of
Figuur 13Schematische uitbeelding van
het verschil in de geografische
verdeling van genetische diversiteit
tussen een zelfbestuivende en een
kruisbestuivende plantensoort. In elk
kader (die een regio representeert, bijv.
de Provincie Brabant) is de totale
genetische diversiteit (het aantal
kleuren) hetzelfde, nl. vijf. De kleuren
zijn echter anders over de groepen
individuen (populaties) verdeeld. Bij de
zelfbestuivende soort bestaat elke
populatie voornamelijk uit individuen
met dezelfde kleur, en elke populatie
heeft zijn eigen hoofdkleur. Bij de
kruisbestuivende soort bevat elke
populatie een overeenkomstig mengsel
van kleuren: de individuen verschillen
van elkaar, maar de populaties lijken op
elkaar

herintroductieprogramma’s verklaren. De kans op genetische verarming is de laatste decennia
toegenomen, omdat het aantal populaties van de karakteristieke soorten sterk is afgenomen,
en restpopulaties veelal van elkaar geïsoleerd zijn geraakt. Hoewel de aanwezigheid van
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geschikt habitat nog steeds de belangrijkste voorwaarde voor succesvol herstel is, zal dat
herstel ook in geschikte reservaten uitblijven wanneer bronpopulaties van doelsoorten
ingeteeld en genetisch verarmd zijn. Kennis van genetische diversiteit is dus een essentieel
onderdeel van elk beschermings- en/of herstelplan.
De resultaten van project Noach tonen de kritieke toestand van de akkerflora in NoordBrabant. Uit de verzamelronde in 2012 is gebleken dat de toestand van de akkerflora in NoordBrabant veel kritieker was dan verwacht. Van de 34 soorten die gekweekt zouden gaan worden
in project Noach zijn er slechts 23 teruggevonden. Er zijn niet alleen minder soorten gevonden,
maar ook bleek dat het aantal populaties per soort laag is. Van dit kleine aantal resterende
populaties is bovendien het merendeel (zeer) klein (55% ervan bestaan uit minder dan 50
planten). Ook blijkt dat veel soorten niet meer in akkers voorkomen, maar in andere
habitattypen. In het laatste geval kan het zijn dat deze populaties inmiddels niet meer zijn
aangepast aan het typische beheer van een akker en daarin dus na herintroductie minder
succesvol zullen zijn.
Om beter inzicht te krijgen in de genetische diversiteit van een karakteristiek akker(on)kruid is
ervoor gekozen om van Korensla (Arnoseris minima, Composietenfamilie), het vlaggenschip van
de winterroggeakker, de ruimtelijke verdeling van genetische diversiteit op landelijke schaal te
analyseren. Korensla is een karakteristieke soort voor wintergraanakkers met rogge op kalk- en
leemarme zandgronden en daarmee typisch voor Noord-Brabantse akkers. Vóór 1950 kwam de
soort nog algemeen voor in Noord-Brabant, maar tijdens de verzamelronde in 2012 is hij niet
meer teruggevonden. In Nederland zijn van Korensla 20-tal vindplaatsen bekend, waarvan de
meerderheid oorspronkelijk is (oude vindplaats). Dit alles maakt Korensla een goed
onderzoeksobject om inzicht te krijgen in de mogelijke genetische gevolgen van het vermengen
van zaad van vindplaatsen die verder van elkaar verwijderd zijn, maar wel binnen dezelfde
fysisch- geografische regio van de hogere zandgronden liggen. Op basis van de resultaten zal
een aanbeveling gedaan worden welke strategieën van ‘genetic rescue’ in projecten Noach,
Milo en Sophie gevolgd dienen te worden

Figuur 14 Korensla op de locaties
Laarserberg (boven L en R) en
Amerongse berg. Beide terreinen zijn
eigendom van Utrechts Landschap
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5.2.2 Resultaten
Populatiegrootte
Het aantal korenslaplanten per akker varieert sterk in Nederland (Tabel 1). De kleinste
populatie telt slechts 16 planten (Naardereng, Goois Natuureservaat) en de grootste populaties
bevinden zich op de Utrechtse Heuvelrug (20.000 planten op de Amerongse en Laarserberg).
Op de Laarser- en Amerongse berg groeide Korensla als haren op een hond (Figuur 14).
Genetische diversiteit
Om de genetische variatie binnen en tussen populaties te kunnen vergelijken zijn verschillende
indexen berekend (Tabel 1). Het aantal gevonden varianten (allelen) per microsatellietmerker
varieert tussen 1,3 – 2,7 tussen de populaties, waarbij in Noordhout slechts 1,3 varianten
werden gevonden en in Laarserberg 2,7.
Tabel 1 Overzicht van de terreinbeherende organisatie (TBO), de grootte van elke populatie, het aantal
bemonsterde individuen, en de score voor vijf genetische indexen: het gemiddelde aantal varianten
(allelen) per gen (A), het effectieve aantal allelen per gen (Ae), de fractie geobserveerde heterozygoten
(Ho), de fractie verwachte heterozygoten (He) en de inteeltcoëfficiënt (Fis).

Populatie-grootte

Aantal bemonsterde
individuen

Populatie

TBO

Amerongse berg

UL

> 20.000

13

2,000

1,501

0,092

0,281

0,674

Corversbos

NM

30

17

2,429

1,786

0,036

0,395

0,909

De Lutte

NM

500

18

2,000

1,527

0,032

0,271

0,883

Govelin (D)

part

50.000

19

2,143

1,466

0,039

0,212

0,814

Hatertse Vennen A

SBB

1.000

18

2,286

1,581

0,024

0,366

0,935

Hatertse Vennen B

SBB

1.000

6

2,000

1,716

0,129

0,412

0,688

Laarserberg

UL

> 20.000

18

2,714

1,771

0,064

0,407

0,843

Leersumse veld

SBB

250

14

2,143

1,354

0,085

0,251

0,659

Manderheide

OL

1.000

16

1,429

1,099

0,023

0,083

0,721

Naardereng

GNR

16

15

1,571

1,070

0,022

0,066

0,665

Noordhout

UL

>1.000

17

1,286

1,100

0,013

0,072

0,82

Sint Jansberg

NM

50

12

1,714

1,517

0,221

0,264

0,162

Uffelter Es 1

NM

100-200

11

1,571

1,432

0,140

0,262

0,466

Uffelter Es 2

NM

2.500

19

2,000

1,512

0,090

0,296

0,697

Wellerlooi

LL

250

17

1,857

1,420

0,066

0,260

0,746

Woldberg B

SBB

2.500

18

1,714

1,181

0,044

0,147

0,699

248

4,286

1,325

0,070

0,253

0,723

Totaal

A

Ae

Ho

He

Fis

Naast het aantal allelen is ook het aantal heterozygoten bepaald. Heterozygoten zijn individuen
die twee verschillende varianten (allelen) van een gen hebben, homozygoten hebben twee
dezelfde allelen. Door inteelt neemt het aantal heterozygoten af. Het in de populaties
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waargenomen percentage heterozygoten (Ho) is erg laag, met een gemiddelde van 7%. Dit
betekent dat er van de honderd bemonsterde individuen er gemiddeld slechts 7 heterozygoot
waren. In Noordhout werden de minste heterozygoten gevonden (1,3%). In de populaties Sint
Jansberg, Hatertse Vennen B en Uffelter Es 1 kwamen de meeste heterozygoten voor (13-22%).
Behalve het waargenomen percentage heterozygoten is ook het verwachte percentage
heterozygoten (He) berekend. Deze index geeft aan hoeveel heterozygoten je in een populatie
zou verwachten wanneer alle individuen even makkelijk met elkaar zouden kruisbestuiven
(optimale genenvermenging). Als het aantal waargenomen heterozygoten (veel) lager is dan
het aantal verwachte heterozygoten dan wijst dat op inteelt. Het verwachte percentage
heterozygoten wordt ook gebruikt om de genetische diversiteit van populaties onderling te
vergelijken.
Het verwachte percentage heterozygoten is met een gemiddelde van 25,3% een stuk hoger dan
de waargenomen 7% (tabel 2). Populatie Manderheide heeft de laagste diversiteit (8,3%), en
populatie Hartertse Vennen B de hoogste met 41,2%. Het over alle populaties berekende
verwachte percentage heterozygoten is 47,4%. Dit laat zien dat hoewel veel populaties een lage
heterozygotie (Ho) en genetische diversiteit (He) hebben, de totale genetische variatie van
Korensla in Nederland nog aanzienlijk is.
Het feit dat het gevonden percentage heterozygoten veel lager is dan het verwachte
percentage betekent dat Korensla zeer waarschijnlijk vooral een zelfbestuiver is. Dit zie je ook
terug in de inteeltcoëfficiënt (Fis, Tabel 1). De inteeltcoëfficiënt, die wordt berekend uit het
verschil tussen Ho en He, heeft een gemiddelde waarde van 0,72. Zo’n hoge waarde geeft aan
dat kruisbestuiving slechts sporadisch plaatsvindt: er worden immers veel minder
heterozygoten waargenomen dan je bij optimale genenvermenging door kruisbevruchting zou
verwachten. Populatie Sint Jansberg laat de laagste inteeltcoëfficiënt zien (0,16), en Hatertse
Vennen A de hoogste (0,94). Hieruit valt op te maken dat in de populatie Sint Jansberg relatief
gezien meer kruisbestuiving optreedt dan bij andere Korenslapopulaties, terwijl er in populatie
Hatertse Vennen A vrijwel alleen zelfbestuiving plaatsvindt.
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tabel 2 Kruistabel van de genetische verschillen tussen alle mogelijke paren van populaties. De waarden
betreffen de parameter Fst, die 0 is wanneer twee populaties exact hetzelfde zijn, en 1 wanneer ze 100%
van elkaar verschillen

Genetische verschillen tussen de populaties
Genetische differentiatie
Naast de genetische diversiteit is ook de genetische verwantschap (Fst) tussen de populaties
berekend. De Fst varieert tussen de 0 en 1. Een waarde van nul betekent dat beide populaties
genetisch exact overeenkomen. Een waarde van 1 betekent dat beide populaties maximaal
verschillen. De verschillen betreffen uiteraard alleen de gebruikte microsatelliet-merkers. De
Fst waardes van Korensla liggen vrijwel allemaal boven de boven de 0,25. Dit wijst op sterke
genetische differentiatie (=grote genetische verschillen) tussen nagenoeg alle onderzochte
populaties (Hartl & Clark, 1997). Elk van de populaties is dus als het ware genetisch uniek. Er
zijn in Tabel 2 twee lage Fst waardes, nl. tussen populaties Amerongse berg en Hatertse vennen
B (0,036) en tussen populaties Leersumse Veld en Sint Jansberg (0,095). Deze waardes geven
aan dat deze populaties genetisch minder sterk van elkaar verschillen. Dat kan toevallig zijn, of
komen door uitwisseling van zaden. Opvallend is echter dat ook populaties in dicht bij elkaar
gelegen (deel)terreinen sterk van elkaar verschillen (Uffelter Es, Hatertse Vennen).
Principale Coördinaten Analyse
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Met een zg. Principale Coördinaten Analyse kunnen de verschillen in genetische samenstelling
tussen individuen en populaties weergegeven worden ten opzichte van twee of meer assen, die
de totale genetische diversiteit voor zeven microsatellieten zo simpel mogelijk samenvatten
(Figuur 15). Er worden meerdere assen berekend, waarbij elke as (een zg. Principale
Coördinaat, PCO) een deel van de totale variatie verklaart, meestal de eerste as het meest, de
tweede weer iets minder, de derde weer iets minder, etc. Doorgaans verklaren eerste twee
PCO’s al zóveel van de variatie dat de score van elke populatie op deze twee assen een goed
beeld geeft van de onderlinge genetische verschillen. De positie van elke populatie in een zg.
PCO-diagram maakt zo de genetische verschillen tussen populaties visueel inzichtelijk.

Figuur 15 Positie van de onderzochte Korensla-populaties ten opzichte van de eerste en tweede as van
een Principale Coördinaten Analyse (resp. PCO 1 en PCO 2), die samen 40% van de totale (gemeten)
genetische variatie weergeven.

Het is duidelijk te zien dat de Duitse populatie Govelin op een grote genetische “afstand” staat
t.o.v. alle Nederlandse populaties, maar alleen voor de eerste as. Dit geldt in mindere mate ook
voor populatie de Lutte, die een positie tussen Govelin en de cluster van Nederlandse
populaties inneemt. Let op dat het PCO-diagram daarmee meer informatie geeft dan alleen de
Fst-waardes in Tabel 1. De gemiddelde Fst-waarde voor Govelin (t.o.v. alle andere populaties) is
0,60, maar dat is net zo hoog als de gemiddelde waarden voor bijv. populaties Manderheide
(0,617) en Naarder Eng (0,637). Beide laatstgenoemde populaties vallen gewoon binnen de
grote cluster van Nederlandse populaties. Er is geen duidelijk geografisch patroon aanwezig in
de genetische overeenkomsten van de populaties in het diagram: de populaties van de
Utrechtse Heuvelrug (Laarserberg, Amerongse Berg, Leersumse Veld en Noordhout) liggen
bijvoorbeeld niet in een groepje bijeen, maar verspreid door het diagram. Hetzelfde geldt voor
de populaties bij Nijmegen (Hatertse Vennen A en B en Sint Jansberg). De genetische diversiteit
is dus niet ruimtelijk gestructureerd (wat het geval zou zijn als dicht bij elkaar liggende
populaties genetisch ook het meest op elkaar lijken), maar willekeurig over Nederland
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verdeeld. Let ook weer op de genetische verschillen tussen dicht bij elkaar gelegen populaties
op de Uffelter Es en bij de Hatertse Vennen.

5.2.3 Discussie en Conclusies
Genetische diversiteit
Uit het lage percentage heterozygoten en het geringe aantal genvarianten (allelen) per
microsatelliet kan geconcludeerd worden dat de genetische diversiteit in Korensla relatief laag
is. Elke populatie bestaat maar uit een klein aantal genetisch verschillende individuen
(genotypen). De genetische variatie in Korensla is vergelijkbaar met die van andere
akkerkruiden (Brütting et al., 2012). Blauw Guichelheil (Anagallis arvensis subsp. foemina) en
Doorwas (Bupleurum rotundifolium) in Duitsland laten een vergelijkbaar laag percentage
heterozygoten zien (resp. 5,5% en 7%) als Korensla in Nederland (7%).
De genetische variatie tussen Korenslapopulaties is groter dan die tussen planten binnen
populaties (zie Fig. 1). Dit betekent dat elke populatie genetisch uniek is en een even grote
bijdrage levert aan de totale genetische diversiteit van de soort in Nederland. Daarentegen
lijken planten die op eenzelfde akker groeien genetisch sterk op elkaar. Dit komt het meest
waarschijnlijk door een hoge mate van zelfbestuiving. In een gemiddelde Korenslapopulaties is
de gemiddelde kans dat je een heterozygoot individu treft 7%. Zelfbestuivende soorten hebben
gemiddeld een kans van 9% dat een individu een heterozygoot, terwijl dit percentage bij
kruisbestuivende soorten gemiddeld op 22%-26% ligt (Nybom & Bartish, 2000). Hieruit kunnen
we dus concluderen dat bloemhoofdjes van Korensla, hoe aantrekkelijk geel ook, over het
algemeen zelden door insecten bezocht worden, en zich vooral spontaan zelfbestuiven en bevruchten. Dat wordt ondersteund door de bestuivingsexperimenten die in dit project zijn
uitgevoerd: wanneer hoofdjes van Korensla door inhulling niet door insecten bezocht konden
worden was de zaadzetting vrijwel net zo hoog als die van vrije hoofdjes.
Uit het relatief hoge percentage waargenomen heterozygoten in de Sint-Jansbergpopulatie
(21%) kan worden afgeleid dat in deze populatie óf meer kruisbestuiving plaatsvindt (wat
bijvoorbeeld kan als het terrein erg bloemrijk is en zeer veel insecten aantrekt) óf er hebben
introducties plaatsgevonden met zaad vanuit meerdere akkers. In de laatste situatie kan ook bij
een relatief gering percentage kruisbestuiving een hoog percentage heterozygoten ontstaan,
omdat de ouderplanten eerder van elkaar zullen verschillen.
Mogelijke verwantschap tussen populaties
De berekende Fst-waardes (maat voor het verschil in genetische samenstelling tussen
populaties) boven de 0,25 wijzen op sterke tot zeer sterke verschillen in genetische
samenstelling tussen populaties (Hartl & Clark, 1997). Dit betekent dat elke akkerpopulatie
genetisch als het ware uniek is. Uitwisseling van genetisch materiaal door kruisbestuiving
tussen populaties of uitwisseling van zaden heeft de afgelopen decennia kennelijk nauwelijks
plaatsgevonden.
Dit beeld wordt ondersteund door de Principale Coördinaten Analyse. Dichtbij elkaar gelegen
populaties lijken genetisch niet méér op elkaar dan verder uit elkaar gelegen populaties. De
populaties van de Utrechtse Heuvelrug vormen geografisch wel een eenheid, maar genetisch
totaal niet. Dat kan alleen veroorzaakt worden door een gebrek aan uitwisseling van genen (via
verspreiding van stuifmeel of zaden) in combinatie met bloemen die zich voornamelijk
zelfbestuiven.
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Genetische diversiteit en natuurlijke selectie, en hun rol bij herintroducties
De totale genetische diversiteit van Korensla in Nederland is zoals gezegd verdeeld over
verschillende populaties, waarbij elke unieke populatie een belangrijke “bronhouder” is van
eigenschappen die van belang kunnen blijken voor aanpassingen aan toekomstige
veranderingen in milieu en/of klimaat. Met het uitsterven van elke populatie verdwijnt weer
een stukje van die mogelijk essentiële genetische variatie.
De microsatellieten die gebruikt zijn voor het meten en tussen soorten vergelijken van de
genetische diversiteit zijn wat we noemen “selectief neutraal”. Dat betekent dat aangenomen
wordt dat de natuurlijke selectie (“survival of the fittest”) niet direct zal werken op
microsatellietbandje A of B. Dat in de ene populatie/akker dus vooral bandje A wordt gevonden
en in de andere bandje B komt dus eerder door gebrek aan genenuitwisseling (isolatie) en
zelfbestuiving dan door het feit dat in akker A planten met bandje B meer zaden produceerden
dan planten met bandje A. Dat hoeft echter niet te gelden voor andere – niet gemeten – genen,
die bepalen welke eigenschappen de planten hebben. Als we aannemen dat die net zulke
sterke genetische verschillen vertonen, kunnen die verschillen betekenen dat de populaties
aangepast zijn aan verschillende akkermilieus (bodem, droogte, voedselrijkdom) en de
uitgevoerde beheermaatregelen (ploegdiepte, gewasdichtheid, bemesting, oogsttijdstip). Zulke
verschillen zijn wel te meten, maar vergen gecontroleerde experimenten.
Hoewel genetische factoren tot dusver zelden of nooit zijn meegewogen in herstelprojecten is
het waarschijnlijk dat het succes van zulke projecten ten dele afhangt van de oorsprong en de
genetische diversiteit van het gebruikte bronmateriaal. Tijdens dit project kon hier geen
onderzoek naar gedaan worden. Bij inzaaiacties wordt doorgaans een kleine steekproef van en
uit bronpopulaties gebruikt (d.w.z. weinig bronpopulaties en zaden van een klein aantal planten
per populatie). De kans is klein dat de beperkte genetische diversiteit van de donorpopulatie(s)
overeenkomt met het milieu en beheer van de nieuwe habitat; er is als het ware geen “match”
tussen habitat en genetische achtergrond. Door bronmateriaal te gebruiken dat uit meerdere
populaties afkomstig is, wordt de kans op een “match” vergroot, en daarmee ook de kans op
een succesvolle herintroductie en/of genetische versterking. Met deze werkwijze is de kans op
uitteeltdepressie (het afnemen van de prestaties door vermenging van genetisch té
verschillende ouderpopulaties) gering, omdat de bronpopulaties genetisch nauwelijks zullen
vermengen omdat er vooral zelfbestuiving plaatsvindt. In genetisch verrijkt bronmateriaal is de
kans groter dat individuen (genotypen) met de beste aanpassingen aan de nieuwe habitat
aanwezig zijn. Deze genotypen zullen zich waarschijnlijk sneller vestigen en – doordat ze meer
nakomelingen produceren – sneller kunnen uitbreiden. Dit proces van natuurlijke selectie zorgt
dus voor een optimale match, maar alleen als het bronmateriaal voldoende diversiteit bevat.
Met de huidige werkwijze is dit dus zelden het geval, en is het optreden van een “match” dus
toeval. Desgewenst kan met een zaaiexperiment vooraf getest worden welke bronpopulaties
het best presteren in de betreffende herintroductie-akker.
Brütting et al (2012) laat zien dat ook bij Blauw guichelheil en Doorwas de genetische diversiteit
binnen de populaties klein was maar dat de totale genetische variatie verdeeld was over
verschillende populaties. De algemene geldigheid van dit patroon wordt ondersteund door een
groot samenvattend onderzoek studie waarin 229 studies werden vergeleken op de relaties
tussen genetische diversiteit en structuur en het voortplantingssysteem van de soort (Hamrick
& Godt, 1996). Ook bij andere zelfbestuivende akkerplanten wordt de totale genetische
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diversiteit vooral gevormd door verschillen tussen akkers, en niet door verschillen tussen
planten die op één akker groeien. Dit betekent dat er door verlies van populaties zo
langzamerhand bij vele soorten nog maar weinig genetische diversiteit over is. De kans is dus
groot dat het uitblijven van succes van inzaaiacties voor een belangrijk deel veroorzaakt is door
een te geringe diversiteit van het gebruikte bronmateriaal. Toekomstige herstelacties voor de
wilde akkerflora zouden vanuit een genetisch perspectief dan ook beter onderbouwd moeten
worden om het succes ervan te vergroten. Tegelijkertijd moet urgent aandacht worden besteed
aan het behoud van de nu al sterk verarmde genetische diversiteit van de wilde akkerplanten.
De resultaten van dit Korensla-onderzoek kunnen direct vertaald worden naar andere soorten
akkerplanten met dezelfde voortplantingsstrategie, maar hiervoor is meer kennis over de
voortplantingsstrategieën van akkerplanten nodig.

5.3 DEELPROJECT 2: VOORTPLANTINGSSTRATEGIEËN EN DE ROL VAN INTEELT
5.3.1 Inleiding
Kennis van het voortplantingssysteem van plantensoorten, en dus akkerplanten, is belangrijk,
omdat het voortplantingssysteem een grote invloed heeft op de verdeling van genetisch
diversiteit over individuen en populaties, en op het risico dat inteelt voor de levensvatbaarheid
vormt. De genetische studie van Brütting et al. (2012) laat zien dat niet alle onderzochte
akkerplanten (Zomeradonis, Adonis aestivalis; Wilde ridderspoor, Consolida regalis en Juffertjein-het-groen, Nigella arvensis) zelfbestuivers zijn, maar dat er ook kruisbestuivers zijn. Deze
soorten hebben in normale, grote populaties gemiddeld hogere percentages heterozygoten
(16-32%) en juist veel genetische diversiteit (84–74% van de totale diversiteit), terwijl de
populaties onderling meer op elkaar lijken (Fst-waarden van 0,116-0,155 t.o.v. waarden van
0,538 en 0,679 voor de zelfbestuivers. Voor kruisbestuivers liggen de genetische risico’s dus
wat anders: (1) er is meer diversiteit binnen afzonderlijke populaties, hetgeen betekent dat het
verlies van één enkele populatie een minder grote aderlating voor het totaal betekent; (2)
wanneer populaties kleiner worden treedt eerder kruising tussen verwanten op, en dat leidt tot
inteelt. Inteelt leidt tot erfelijke ziektes en verminderde groei en bloei (inteeltdepressie,
Oostermeijer et al. 1998); (3) in kleine populaties zijn de planten soms zó dun gezaaid dat de
insecten niet zo makkelijk meer van individu naar individu kunnen vliegen, langer op individuele
planten foerageren, en zo ook meer zelfbestuiving veroorzaken (Allee-effect en geitonogamie,
Oostermeijer et al. 1998). Van de meeste in Nederland voorkomende soorten akkerplanten is
het voortplantingssysteem niet goed onderzocht. Er zijn aannames en veronderstellingen
genoeg, maar die zijn bijna altijd ongefundeerd.
Sommige plantensoorten hebben bezoek van insecten nodig voor de overdracht van stuifmeel
tussen bloemen en de daaropvolgende bevruchting van hun zaadknoppen. Weer andere, vaak
kleinbloemige, soorten zijn in staat om geheel zonder tussenkomst van insecten voldoende
(eigen) stuifmeel op hun stempels te krijgen en zo voor spontane zelfbestuiving en –
bevruchting te zorgen. Je zou zeggen dat zulke kleinbloemige soorten dan extra gevoelig zijn
voor genetische verarming en inteelt, maar in feite is het tegenovergestelde waar. Omdat deze
groep gedurende hun lange evolutiegeschiedenis al vele generaties inteelt achter de rug
hebben zijn ze daaraan als het ware aangepast. Ze zijn al zó sterk ingeteeld dat verdere inteelt
geen nadelige effecten meer heeft. Dat komt voor een belangrijk deel door Darwin’s
ontdekking van de ‘survival of the fittest’. De nakomelingen van zich zelfbestuivende en dus
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intelende planten die last hadden van ziektes, slechte groei en bloei etc. (verschijnselen die
samen inteeltdepressie genoemd worden) overleefden het simpelweg niet. Daardoor
produceerden ze ook geen nakomelingen, of veel minder. Op deze manier werden de dragers
van genen die inteeltdepressie veroorzaakten door natuurlijke selectie uit de populaties
verwijderd, met als resultaat aan inteelt aangepaste planten die als voordeel hadden dat ze
onafhankelijk waren geworden van het bezoek van insecten voor de productie van hun zaden.
Waarom doen niet alle planten dat dan? Omdat continue zelfbestuiving naast het hiervoor
genoemde voordeel ook een belangrijk nadeel heeft: de hoeveelheid genetische diversiteit in
populaties neemt er enorm door af. Dat verkleint het vermogen van een soort om zich aan
veranderende omstandigheden aan te passen. Wat dat betreft zijn door insecten kruisbestoven
plantensoorten weer in het voordeel: de voortdurende menging van genen zorgt voor steeds
nieuwe combinaties die mogelijk van voordeel zijn bij toekomstige milieuveranderingen. In de
evolutie wordt door natuurlijke selectie steeds bepaald welke eigenschappen in bepaalde
milieus voor- en nadelen geven. De zelfbestuivers zijn vaak éénjarige pioniersoorten van
onvoorspelbare, sterk wisselende milieus (zoals akkers) waarin de aanwezigheid van insecten
niet altijd gegarandeerd is. In meer stabiele milieus, waarin ook meer (soorten) insecten
voorkomen, komen juist overblijvende, kruisbestuivende soorten voor.
Op grond van bovenstaande theorie kan verwacht worden dat akkerplanten vooral
zelfbestuivers zijn. Toch hebben niet alle soorten kleine (gedegenereerde) bloemen. Denk
bijvoorbeeld aan Akkerleeuwenbek, Bleekgele hennepnetel, Grote klaproos en Korenbloem die
relatief grote gekleurde bloemen/bloemhoofjes hebben, of aan de gele bloemhoofdjes van
Korensla. Deze lijken bedoeld om insecten te lokken.
5.3.2 Resultaten
Akkerleeuwenbek (Misopates orontium)
Bij de Akkerleeuwenbek verschilde het
aantal zaden dat de ingehulde planten
produceerden niet significant van de nietingehulde (open bestoven) planten
(F1,69=1,27, P=0,292). Dit wil zeggen dat
deze soort in principe géén insecten
nodig heeft voor een goede zaadzetting.
In de vruchten van Akkerleeuwenbek
zitten gemiddeld 87 zaden. Er werden
geen geaborteerde zaden aangetroffen,
mogelijk omdat deze zeer klein en dus
niet telbaar zijn, óf omdat alle
zaadknoppen zich tot een zaad
ontwikkelen. De zaadzetting is daardoor Foto 1 Akkerleeuwenbek (Misopates orontium)
bij beide behandelingen 100%.
met bloembezoeker. Foto: Gerard Oostermeijer
In de proeftuin werden de bloemen van
Akkerleeuwenbek regelmatig bezocht door werksters van de Akkerhommel (Bombus
pascuorum).
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Akkerandoorn (Stachys arvensis)
Ook bij Akkerandoorn zijn insecten niet nodig voor een goede
zaadproductie. Zowel het aantal zaden als de zaadzetting van
ingehulde planten was statistisch gelijk aan dat van vrij bestoven
planten (zaadproductie: F1,133=3,53, P=0,062; zaadzetting:
F1,133=3,11, P=0,080). Het verschil ligt statistisch echter op de rand
van significantie (P≤0.05), wat betekent dat er een lichte tendens is
tot hogere zaadproductie en zaadzetting van de ingehulde planten.
Vrij bestoven planten produceerden gemiddeld 1,5 zaden, en
ingehulde 2,2 (van maximaal 4 per bloem). Dit wijst erop dat de
zakjes warmer waren of de ontwikkeling van de zaden anderszins
positief hebben beïnvloed.
In de proeftuin werden bloemen van de Akkerandoorn slechts zeer
incidenteel door insecten bezocht.
Bleekgele hennepnetel (Galeopsis segetum)
Bloemen van de Bleekgele hennepnetel werden in de proeftuin
regelmatig bezocht door (Akker)hommels, die duidelijk foerageerden
op nectar. Er was echter, net als bij de andere soorten, geen verschil
in zaadproductie of
zaadzetting tussen
Foto 2 Akkerandoorn (Stachys arvensis)
de vrij bestoven en
ingehulde
foto: Gerard Oostermeijer
individuen
(zaadproductie:
F1,65=0,737,
P=0,394;
zaadzetting: F1,65=0,783, P=0,380). Dit
betekent dat het hommelbezoek niet
significant bijdraagt aan de bestuiving en
bevruchting. Gemiddeld is bij een Bleekgele
hennepnetel 1,5 van de maximaal 4 zaden
goed
ontwikkeld,
een
gemiddelde
zaadzetting van 38%.
Uit de veldwaarnemingen blijkt dat Bleekgele
hennepnetel een veel hogere gemiddelde
zaadproductie van 3.5 zaden per bloem had.
Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt doordat
het hier om veel grotere populaties gaat dan
in de proeftuin, met ook veel meer insecten
(hommel) bezoek.
Foto 3 Bleekgele hennepnetel (Galeopsis
segentum), foto: Gerard Oostermeijer
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Handjesereprijs (Veronica triphyllos)
Ingehulde individuen van Handjesereprijs hadden een significant lagere
zaadproductie dan vrij bestoven individuen (F1,49=4,145, P=0,047).
Bloemen waar insecten niet bij konden produceerden gemiddeld 6 zaden
per vrucht, terwijl niet-ingehulde bloemen gemiddeld 8 zaden per vrucht
produceerden. Er was echter geen significant verschil in zaadzetting
(F1,49=2,495, P=0,121), hetgeen grotendeels veroorzaakt zal worden
door het feit dat die bij nagenoeg alle vruchten en bij beide
behandelingen dichtbij de 100% lag (vrij: 99,6%; ingehuld: 92,1%).
Sommige ingehulde individuen (4 van de 13) hadden echter af een toe
een vrucht met een relatief hoog percentage (17-50%) geaborteerde
zaden, een verschijnsel dat bij geen van de vrij bestoven individuen werd
waargenomen. Het lijkt erop dat de overdracht van stuifmeel van
helmhokjes naar stempel binnen ingehulde bloemen af en toe mislukt,
misschien mede doordat de mate van mechanische verstoring (wind,
schudden, stoten) binnen de zakjes geringer was.
Bloembezoek aan Handjesereprijs is in de proeftuin niet waargenomen.

Foto 4 Handjesereprijs (Veronica triphyllos),
foto: Sheila Luijten

Korensla (Arnoseris
minima)
Korensla heeft zeer
rijk gebloeid in de
proeftuin,
maar
insectenbezoek aan
de (voor de mens
aantrekkelijk
ogende)
bloemhoofdjes werd
geen enkele keer
Foto 5 Korensla (Arnoseris minima) foto: Sheila Luijten
waargenomen.
Bloemhoofdjes van
ingehulde planten hadden met 73% een significant lagere zaadzetting dan de vrij toegankelijke
hoofdjes (87%), een verschil van 16% (F1,155=8,89, P=0,003). Een vergelijkbaar verschil werd
waargenomen voor het aantal kiemkrachtige zaden: ingehulde hoofdjes produceerden
gemiddeld 28,9, en open hoofdjes 35,9 zaden (F1,155=6,67, P=0,011). Echter, ook het totaal
aantal bloempjes van ingehulde hoofdjes was met gemiddeld 32 significant lager dan de
gemiddeld 40 bloempjes van niet-ingehulde hoofdjes (F1,157=10,51, P=0,001). Dit suggereert
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dat de zakjes een negatieve invloed hadden op de ontwikkeling van de bloemhoofdjes van
Korensla. Dit zou dan ook voor de mate van bevruchting het geval geweest kunnen zijn, zodat
niet goed ingeschat kan worden hoe belangrijk bloembezoek precies is voor deze soort. Echter,
het ontbreken van insectenbezoek en het relatief hoge percentage zaadzetting en aantal goede
zaden van de ingehulde hoofdjes wijzen erop dat Korensla goed in staat is zichzelf te bestuiven
en te bevruchten.
Spiesleeuwenbek (Kickxia elatine)
Spiesleeuwenbek heeft drie maanden gebloeid in de proeftuin.
Planten bleven bloemen maken tot de eerste vorst. Het was erg
lastig om de planten in te hullen, daarom zijn er alleen gegevens
van vrij toegankelijke bloemen. Bloemen zijn klein en werden
niet bezocht in de proeftuin. De zaadzetting van de vrij
bestoven bloemen was hoog (97%). Alhoewel er geen gegevens
zijn over de zaadproductie in ingehulde bloemen, is dit hoge
percentage zaden wel typisch voor een plantensoort die in staat
is zichzelf te bestuiven.
Valse kamille (Anthemis arvensis) en Stinkende kamille
(Anthemis cotula)
Foto 6 Spiesleeuwenbek (Kickxia elatine) foto: Gerard
Stinkende en Valse kamille zijn in 2013 in de proeftuin niet tot
Oostermeijer
nauwelijks tot bloei gekomen en er is geen insectenbezoek
waargenomen. Een enkele plant heeft gebloeid met een bloemhoofdje, maar geen zaden
gevormd zijn. Kennelijk is zelfbestuiving met eigen stuifmeel niet mogelijk. De stijlen met
stempels bleven doorgroeien en staken ver boven de bloempjes uit (Foto 7). Dit suggereert dat
stempels nog op stuifmeel wachten, maar dan van een andere plant, want op de stempels zat
wel degelijk eigen stuifmeelkorrels. Het zou dus goed kunnen dat deze soorten zelfincompatibel zijn. Dit verschijnsel van genetische zelf-incompatibiliteit komt bij meerdere
soorten binnen de familie van de Asteraceae voor, maar dan meestal bij overblijvende soorten
i.p.v. bij éénjarigen. Het feit dat beide kamille-soorten kwamen niet tot bloei binnen een jaar,
suggereert dat de soorten niet strikt éénjarig zijn. Sommige planten produceerde bovendien
zijrozetten (Foto 7).

Foto 7 Links: bloemhoofdje van Stinkende kamille met uitstekende stempels; rechts: zijrozetvorming bij Stinkende
kamille in de zomer van 2013. Foto's: Sheila Luijten
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In de zomer van 2014 werd bevestigd dat beide soorten zonder tussenkomst van insecten zeer
weinig tot geen zaden maken. Het aantal zaden van ingehulde bloemhoofdjes van Valse kamille
en Stinkende kamille was voor beide soorten gelijk: 13 zaden en dit was vele male lager dan de
vrij toegankelijke hoofdjes (Valse kamille 109 zaden; Stinkende kamille 84 zaden; P<0.001). De
meeste ingehulde hoofdjes produceerde helemaal geen zaden en dit is typisch voor
platensoorten waarbij zelfbestuiving genetisch verhinderd is. Deze soorten zijn uitkruisen, of
wel zelf-incompatibel. Smmige planten kunnen wel een paar zaden maken, vandaar dat het
gemiddeld aantal zaden van ingehulde hoofdjes niet nul is.
Bovendien bleek dat er een zeer grote variatie in zaadgrootte bestond bij Valse kamille, waarbij
zaden in drie categorieën ingedeeld konden worden (klein, middel, groot). Op het oog was het
niet mogelijk om vast te stellen of kleine zaden nu kiemkrachtig waren of niet. Een kiemproef
liet zien dat de kleinste zaden direct kiemen en dat de grootste zaden na tenminste 4 maanden
nog niet gekiemd waren. Deze strategie, waarbij een deel van de zaden direct kiemt en een
andere deel in kiemrust gaat komt bij meer plantensoorten voor.
Beide Anthemis-soorten zijn dus zelf-incompatibel en niet noodzakelijkerwijs éénjarig. Dit zou
betekenen dat deze soorten mogelijk een betere overleving hebben in de randen van akkers,
waar de bodem niet jaarlijks verstoord wordt.
Overzicht inhullingsexperiment
Resultaten van de inhullingsexperimenten, het reproductief succes en voortplantingssysteem
van de onderzochte soorten staan in Tabel 3. Gegevens van de drie klaproos-soorten komen uit
de literatuur (Rogers 1969). Over het algemeen is de zaadzetting per bloem of bloemhoofdje
van plantensoorten in de akker doorgaans hoog (64-100%). Het aantal zaden dat een bloem
gemiddeld produceerd is zeer variabel en varieert van 2 zaden in Akkerandoorn (max 4 per
bloem) tot heel veel in Bleke klaproos (1434). Niet iedere akkerplant draagt dus evenveel bij
aan de zaadbank.
Tabel 3 Overzicht van de resultaten van inhullingsexperimenten, tellingen van verzamelde vruchten en/of
literatuuronderzoek per soort en de conclusie m.b.t. het voortplantingssysteem.
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5.3.3 BLOEM- EN VRUCHTONTWIKKELING IN RELATIE TOT OOGSTTIJD
In 2014 is in een serie akkers de ontwikkeling van bloei en vruchtzetting bijgehouden. In de
tweede helft van juli is in het veld aan de planten van de aanwezige soorten geteld hoeveel
knoppen, bloemen, onrijpe en rijpe vruchten ze hadden (Figuur 16). Op dit moment, toen het
oogstmoment al dicht genaderd was, bleek dat in de meeste populaties een groot deel van de

Figuur 16 Verschillen in bloem- en vruchtontwikkeling (fenologie) van zeven soorten akkerplanten die in een serie
natuurakkers in het kader van project NOACH zijn ingezaaid. Akkerleeuwenbek (Misopates orontium) en Glad biggenkruid
(Hypochoeris glabra) kwamen alleen voor in De Logt. Deze soorten zijn samen met Korenbloem en Valse kamille
weergegeven in figuur 4e. Tellingen zijn verricht tussen 17 en 24 juli 2014. Akkerperceel Mortelen is later ingezaaid, en
loopt daardoor in ontwikkeling dus achter op de andere akkers (zie b en c).
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planten nog geen rijpe vruchten had. et percentage van de planten dat rijpe vruchten had was
bij Korensla gemiddeld 39%, bij Bleekgele hennepnetel 37%, bij Glad biggenkruid 32%, bij
korenbloem 19%, bij Valse kamille 5%, bij Akkerleeuwenbek 2%, en Wilde ridderspoor,
Dauwnetel en Groot spiegelklokje 0% (Figuur 16).
Dit geeft aan dat de ontwikkeling van de akkerplanten relatief traag verloopt ten opzichte van
de Rogge, en dat het oogsttijdstip dus mogelijk een sterke invloed heeft op het aantal
kiemkrachtige zaden dat uiteindelijk succesvol in de bodem terechtkomt. Voor de minder
bedreigde soorten met grote populaties is dit door de variatie tussen individuen geen groot
probleem, maar voor de zeldzame soorten, die al in kleine aantallen aanwezig zijn, kan een te
vroege oogst de levensvatbaarheid sterk verkleinen. Voor éénjarige soorten hangt die immers
nauw samen met het voortplantingssucces, omdat de planten na zaadzetting doodgaan, en dus
maar één kans op voortplanting hebben. Met dit resultaat in het achterhoofd is het dus
verstandig om in natuurakkers vóór het moment van oogsten na te gaan of de meeste soorten
akkerplanten al rijpe vruchten hebben, en op basis daarvan (en niet op basis van de
ontwikkeling van het gewas) het oogstmoment vast te stellen. Twee weken uitstel kan al een
groot verschil uitmaken voor het voortplantingssucces van de kleine populaties van de
kritischer soorten. Omdat het doel van de natuurakkers het behoud en herstel van de
akkerflora en –fauna is, is het beter om de ontwikkeling van de doelsoorten leidend te laten zijn
voor de oogsttijd dan de rijpheid van het gewas.

5.4 DISCUSSIE EN CONCLUSIES
De veronderstelling dat akkerplanten zich voornamelijk voortplanten door middel van
zelfbestuiving moet op grond van dit onderzoek bijgesteld worden. Dit betekent dat de
genetische diversiteit bij deze éénjarige plantensoorten niet op dezelfde wijze gestructureerd
is, en dat is een verrassende uitkomst. Niet alle akkerplanten volgen om deze reden de hier
bestudeerde modelsoort Korensla. Bij het herintroduceren of versterken van populaties van
akkerplanten zal dus rekening gehouden moeten worden met de eigenschappen van de soort.
Binnen het plantenrijk bestaat een grote diversiteit aan voortplantingssystemen. Dit gaat van
spontane zelfbevruchting (zelf-compatibel en autogaam) tot verplichte kruisbestuiving (zelfincompatibel). De systemen zijn niet ordelijk verdeeld over verschillende plantenfamilies of
zelfs geslachten, en kennelijk ook niet aan de levensduur van een soort. In dit rapport
onderscheiden we drie typen:
(1) 'verplichte uitkruisers'. Deze soorten zijn zelf-incompatibel, wat betekent dat een genetisch
systeem zelfbevruchting verhindert. Er kan dus alleen maar kruisbestuiving plaatsvinden.
Sterker nog: er kan alleen succesvolle kruisbestuiving plaatsvinden tussen twee individuen die
verschillende varianten hebben voor het gen dat de zelf-incompatibiliteit regelt. We zeggen dat
twee kruisbare individuen een verschillend “kruisingstype” hebben. Omdat er ook in grote
populaties meestal maar ca. 20-25 varianten voor het zelf-incompatibiliteitsgen aanwezig zijn is
het aantal kruisingstypen in een populatie altijd lager dan het aantal planten in de populatie.
Dat betekent dat een deel van de kruisbestuivingen die door insecten worden verricht niet
succesvol is. Bij veel insectenbezoek wordt dit effect echter teniet gedaan. Voor zelfincompatibele planten zijn naast een groot aantal kruisingstypen (dus grote populaties met veel
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genetische diversiteit) bestuivers dus essentieel voor een succesvolle voortplanting. Het
voordeel van deze ingewikkelde voortplantingsstrategie is dat er iedere generatie nieuwe
genetische combinaties gemaakt worden. Dit gebeurt bij éénjarige akkerplanten dus ieder jaar,
waardoor aanpassing (selectie van de best aangepaste nakomelingen) aan veranderende
omstandigheden sneller verloopt dan bij overblijvende plantensoorten.
Verplichte uitkruisers hebben in grote populaties doorgaans een hoge genetische diversiteit,
waardoor ze een brede ecologische bandbreedte hebben. Dat wil zeggen, binnen de populatie
bestaat een breed scala aan verschillende eigenschappen, waardoor soorten kunnen reageren
op veranderingen in het milieu (nutriënten, vocht, licht, beheer, etc.) en zich kunnen vestigen in
een breed scala aan verschillende akkers. De lokale omstandigheden van een akker 'selecteren'
de best daaraan aangepaste planten. Er zit wel een keerzijde aan het systeem: voor het goed
functioneren van het voortplantingssysteem is het belangrijk dat de populaties groot genoeg
blijven, om verlies van varianten voor het zelf-incompatibiliteitsgen te voorkomen. Wanneer de
populaties kleiner worden verliezen ze zulke varianten door toeval, waardoor de kruisbaarheid
afneemt. Op den duur ontstaat er ook inteelt, doordat nakomelingen meer aan elkaar verwant
raken. Kenmerkend voor verplichte uitkruisers is dat zij grote, opvallende, kleurige bloemen of
bloeiwijzen hebben, met veel nectar en/of stuifmeel, waardoor ze aantrekkelijk zijn voor
insecten.
Van de onderzochte soorten binnen dit project zijn Valse kamille (Anthemis arvensis) en
Stinkende kamille (Anthemis cotula) verplichte uitkruisers. Onze resultaten zijn in
overeenstemming met eerder onderzoek aan beide Anthemis-soorten in Engeland (Kay 1971a,
1971b). Van de Nederlandse akkerplanten die in Noord-Brabant zijn geherintroduceerd bleek
dat ook Grote Klaproos (Papaver rhoeas) (Rogers 1969) en Korenbloem (Centaurea cyanus)
(Bellanger e.a. 2014) verplicht uitkruisende soorten zijn. Uit tellingen in het kader van project
NOACH blijkt ook dat Valse kamille, Grote klaproos en Korenbloem succesvol zijn in nagenoeg
alle akkers (zie project NOACH). Gele ganzenbloem (Glebionis segetum) vertoont hetzelfde
beeld, maar of deze soort ook een verplichte uitkruiser is zal onderzocht moeten worden. De
soort heeft met zijn grote, gele hoofdjes wel de uiterlijke kenmerken van een uitkruiser.
De hiervoor genoemde plantensoorten hebben naar verwachting een hoge genetische
diversiteit, die ieder jaar tijdens de bloei wordt gemengd, zodat er veel verschillende
combinaties mogelijk zijn en er dus een ruim aanbod is voor selectie door de lokale
milieuomstandigheden van de akker (bodem en beheer). Bovendien is bij de herintroductie
extra diversiteit toegevoegd, omdat verschillende bronpopulaties gemengd zijn.
(2) 'spontane zelfbestuivers'. Deze soorten zijn zelf-compatibel : er is dus géén genetisch
systeem dat zelfbestuiving voorkomt, en de bloemen zijn meestal klein, weinig gekleurd en
vaak is er spontaan contact tussen helmhokjes en stempel, soms al in de knop. Hierdoor vindt
er doorgaans alleen zelfbestuiving plaats en nauwelijks tot geen kruisbestuiving (hoewel dit bij
bloembezoek wél mogelijk is). Door de zelfbestuiving treedt er niet of nauwelijks vermenging
van genetische diversiteit op tussen verschillende planten in de populatie. Kenmerkend voor
deze soorten is dan ook dat de planten binnen een populatie genetisch sterk op elkaar lijken,
zoals het genetisch onderzoek aan Korensla heeft aangetoond. Doordat er een sterke selectie
heeft plaatsgevonden op individuen die géén drager zijn van genvarianten die bij inteelt
nadelige effecten opleveren zien we bij spontane zelfbestuivers geen inteeltdepressie meer.
Door deze voortdurende selectie in combinatie met een gebrek aan genenvermenging hebben
populaties een lage genetische diversiteit (weinig varianten per gen en lage heterozygotie),
waardoor ze een smalle ecologische bandbreedte hebben. Soorten zijn daardoor dus als het
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ware kieskeuriger geworden, want de abiotische standplaatsfactoren en het beheer moeten in
overeenstemming moeten zijn met de beperkte set aan eigenschappen van de plant of de
populatie. Hoe de selectie heeft uitgepakt verschilt per populatie of akker, waardoor elke
populatie weer anders kan reageren.
Van de binnen dit project onderzochte soorten zijn Korensla, Akkerleeuwenbek,
Handjesereprijs, maar ook Bleke en Ruige klaproos grotendeels spontane zelfbestuivers (Rogers
1969). De prestaties van deze soorten blijken ook in de praktijk nogal variabel per akker (zie
project NOACH). Dit kan dus meerdere oorzaken hebben: geen goede 'match' tussen
bronmateriaal en inzaailocatie (te weinig diversiteit door een te gering aantal bronakkers), of te
kleine populaties in bronakkers waardoor er een te gering aantal zaden beschikbaar is.
Soorten als Dreps (Bromus secalinus) en Bolderik (Agrostemma githago) zijn bij uitstek
aangepast aan het voorkomen in akkers, omdat deze soorten lange tijd hetzelfde selectieproces
ondergingen als het gewas. Daardoor kregen ze onder meer een zaadgrootte die overeenkwam
met die van het gewas, zodat ze bij het schonen moeilijker verwijderd konden worden. Uit
tellingen in het kader van project NOACH blijkt dat ook deze soorten goed presteren in
verschillende winterroggeakkers (zie project NOACH). Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat
Bolderik een spontane zelfbestuiver is (Goodrich et al. 2013), maar dat uitkruising de
groeiprestaties nog wel positief beïnvloedt. Dat suggereert dat (de onderzochte populatie van)
Bolderik nog steeds genvarianten heeft die bij inteelt de prestaties verlagen. Het kan echter
goed zijn dat de in project NOACH gebruikte populaties die varianten reeds door selectie zijn
kwijtgeraakt. Ook dat proces is door Goodrich et al. (2013) waargenomen.
(3) ' facultatieve uitkruisers '. Deze planten zijn zelf-compatibel, maar kunnen zich veel minder
goed spontaan zelfbestuiven dan de spontane zelfbestuivers. Daardoor hangt de mate van
kruisbestuiving af van de hoeveelheid bloembezoek die ze ontvangen. Hierdoor hebben de
facultatieve uitkruisers nakomelingen die deels afkomstig zijn van kruis- en deels van
zelfbestuiving (vandaar de naam). Kruisbestuiving levert doorgaans de meest vitale
nakomelingen op, omdat deze minder last hebben van nadelige genvarianten. Als er echter te
weinig bloembezoek plaatsvindt neemt het percentage zelfbestuiving toe, waardoor de
nakomelingen last krijgen van inteeltdepressie en dus slechter groeien en bloeien. Het succes
van de facultatieve uitkruisers hangt af van de lokale omstandigheden. Grote populaties van
deze soorten in bloemrijke en dus insectenrijke akkers zullen het meest succesvol zijn, want
daarin zal het meeste bloembezoek en dus de meeste kruisbestuiving optreden.
Soorten die tot dit type behoren zijn in ieder geval Bleekgele hennepnetel, maar mogelijk ook
Akkerandoorn, Ruige klaproos (Rogers 1969) en Wilde ridderspoor (Brütting et al. 2012).

5.5 MATERIAAL EN METHODEN
5.5.1 Deelproject 1: Landelijke genetische diversiteit Korensla (Arnoseris minima)
Bemonsterde populaties
Voor het Korensla-project binnen GAIA hebben we er naar gestreefd om zoveel mogelijk
vindplaatsen te bemonsteren binnen de fysisch-geografische regio van de hogere zandgronden,
waarin de winterroggeakkers worden gevonden. Per vindplaats is van maximaal 30 planten een
stukje blad van 2x2 cm genomen, direct gedroogd op korrels silicagel en daarna luchtdicht
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bewaard. Per vindplaats is de beheerder gevraagd of de populatie een oorspronkelijke
vindplaats is of een recente (her)introductie.
Uiteindelijk zijn er in Nederland 22 akkers bezocht van verschillende terreinbeherende
organisaties (Tabel 1). In al deze akkers is bladmateriaal verzameld, behalve in de akkers van de
Veluwezoom (NM), omdat er geen Korensla gevonden werd in de vroege zomer van 2013.
Daarnaast is er ook nog bladmateriaal verzameld uit een akkergebied in Duitsland: Govelin bij
Hitzacker. Hier worden de soortenrijke akkers nog op de traditionele manier beheerd. De
bemonstering is uitgevoerd door Science4Nature tussen half mei en half juni 2013. Populaties
bij Onstwedde en De Reuterij zijn respectievelijk bemonsterd door Annie Vos (vrijwilliger
Werkgroep Florakartering Drenthe) en Loekie van Tweel (Overijssels Landschap). Dit gebeurde
eind juni 2013, maar dit bleek te laat in het seizoen om goed DNA uit het blad te kunnen
extraheren. Het bladmateriaal uit Wellerlooi was al in 2012 verzameld door Natuurbalans
binnen het project Noach. Uiteindelijk zijn er 16 populaties gebruikt voor de genetische analyse
(Figuur 17).

Figuur 17 De locaties van de voor dit onderzoek in Nederland bemonsterde
Korenslapopulaties.

Genetische Analyse: Ontwikkeling microsatelliet-merkers
In juli 2013 is van een 24-tal verschillende planten, afkomstig uit zoveel mogelijk verschillende
populaties, DNA geïsoleerd met de Ctab-methode en opgestuurd naar Ecogenics GmdH te
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Zürich-Schlieren, Zwitserland. Dit bedrijf is gespecialiseerd in de ontwikkeling van merkers voor
verschillende moleculaire methoden. Wij hebben hen de opdracht gegeven om een zevental
variabele microsatelliet merkers te laten ontwikkelen. Tijdens de DNA-isolatie bleek al dat het
niet eenvoudig was om schoon DNA uit het blad van Korensla te krijgen, omdat er naast het
DNA ook veel suikers in de oplossing zaten. Naast het door Science4Nature geïsoleerde DNA
materiaal is er ook nog gedroogd bladmateriaal naar Ecogenics gestuurd, waar zij met behulp
van een DNA-isolatie kit van Qiagen ook DNA uit het blad geïsoleerd hebben. Dit gaf schoner
DNA dat van betere kwaliteit was om verder te gaan met het sequencen van het DNA waarin
vervolgens gezocht werd naar variabele microsatelliet merkers. Dit resulteerde uiteindelijk in
11 variabele microsatelliet merkers, terwijl wij voor zeven geoffreerd hebben. Ecogenics
ontwikkelde meer microsatellieten omdat de variatie (ten opzichte an andere soorten) niet
groot was. Begin oktober ontving Science4Nature de elf microsatelliet merkers, de primers en
het PCR-protocol.
Microsatelliet-analyse
In oktober 2013 is in het moleculaire laboratorium van de Universiteit van Amsterdam uit het
resterende bladmateriaal DNA geïsoleerd met behulp van een DNA-isolatie-kit van Qiagen. Van
november 2013 tot en met januari 2014 zijn 288 bladmonsters gescreend op genetische
variatie. Omdat er maar een beperkt aantal bladmonsters geanalyseerd kon worden, is er voor
gekozen om de locaties Uffelte 3 en 4, en Woldberg A, niet mee te nemen in de analyse. Voor
de meeste populaties zijn 20 verschillende individuen geanalyseerd, maar dat aantal was lager
voor de locaties Corversbos, Noordereng, en Sint-Jansberg, omdat er in deze populaties minder
dan 20 planten bemonsterd konden worden.
De 11 primerparen zijn verdeeld over drie multiplexen (A–C). Een multiplex is een Polymerase
KettingReactie (PCR) mix met 3 tot 4 primerparen die gelabeld zijn met een fluorescerende
kleur (blauw, groen, geel en rood). De DNA-fragmenten die door de microsatelliet-specifieke
primers geknipt worden, worden gelabeld met een kleur en vervolgens vermenigvuldigd met
behulp van een Polymerase Ketting Reactie (PCR).
Na de PCR-reacties werd de lengte van de vermenigvuldigde DNA-fragmenten gemeten van 0.5
-1 µl PCR product met behulp van de ABI 3130 Genetic Analyser (Applied Biosystems). Het PCR
product was opgelost in een mix van Formamide en LIZ500 als standaard voor fragmentgrootte.
Data-analyse
De genetische data van de 288 bladmonsters zijn geanalyseerd (d.w.z. gegenotypeerd) met
behulp van het programma Genemapper (Applied Biosystems). Genemapper scoorde
automatisch per plant de aanwezigheid van microsatelliet-varianten (allelen), op basis van de
informatie over de lengtes van die allelen aangeleverd door Ecogenics. Deze genotypering is
vervolgens handmatig gecontroleerd.
Bij de genotypering bleken maar zeven van de 11 microsatellieten voldoende resolutie te
hebben voor een genetische analyse. Bij de andere vier markers leverden teveel individuen
geen (betrouwbare) data op. Ook zijn populatie Onswedde en Reuterij niet meegenomen in de
genetische analyse omdat het merendeel van de individuen bij deze populaties geen genetische
data opleverden. Daarnaast zijn er nog 11 individuen uit andere populaties (Coversbos,
Leersumse veld, Manderheide, Noordhout en Uffelter Es 1) niet meegenomen in de analyse,
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omdat maar één of twee microsatellieten genetische data leverden. In totaal zijn 248 van de
288 individuen meegenomen in genetische data-analyse.
De genetische variatie in de verschillende populaties is gekarakteriseerd door de waardes van
vijf parameters te bepalen: het gemiddelde aantal allelen A, het effectieve aantal allelen Ae, het
percentage geobserveerde heterozygoten (Ho), het percentage verwachte heterozygoten (He),
de fixatie-index (Fst) en de inteeltcoëfficiënt (Gis). Hiervoor werd gebruik gemaakt van het
programma Genodive (Meirmans & van Tienderen, 2004).
Om de genetische overeenkomsten en verschillen tussen de populaties verder te analyseren
werd ook een Principal Coördinate Analysis (PCOA) uitgevoerd. Ook hiervoor werd gebruik
gemaakt van het programma Genodive (Meirmans & van Tienderen, 2004).
5.5.2 Deelproject 2: Voortplantingsstrategieën en de rol van inteelt
Inhullingsexperimenten
Met behulp van zg. inhullingsexperimenten is in deelproject 2 (GAIA) onderzocht in welke mate
akkerkruiden voor hun bestuiving en bevruchting afhankelijk zijn van bloembezoek door
insecten. Op voorhand was het lastig om een soortenselectie te maken, omdat soorten zeer
zeldzaam zijn en in zeer kleine populaties voorkomen of zeer weinig akker. Hierdoor waren er
geen planten van Ruige klaproos (Papaver argemone), Franse silene en Nachtkoeksbloem
(Silene gallica en S. noctiflora) en Harige ratelaar (Rhinanthus alectorolophus) aanwezig in de
proeftuin bij Science4Nature. De soorten die wel voorhanden waren met voldoende aantallen
planten zijn toegevoegd aan het experiment. De voorkeur lag bij soorten die voorkomen in
winterroggeakkers op kalkarme zandgronden. Zeer zeldzame soorten als Groot spiegelklokje en
Wilde ridderspoor waren ook niet beschikbaar, vanwege een zéér laag aantal zaden in de
enkele restpopulatie.
De experimenten zijn gedurende de zomer van 2013 uitgevoerd aan de volgende soorten:
Akkerleeuwenbek (Misopates orontium), Akkerandoorn (Stachys arvensis), Bleekgele
hennepnetel (Galeopsis segetum), Handjesereprijs (Veronica triphyllos), Korensla (Arnoseris
minima) en Spiesleeuwenbek (Kickxia elatine). Daarnaast zijn ook nog Stinkende (Anthemis
cotula) en Valse kamille (Anthemis arvensis) opgekweekt, maar deze planten soorten zijn niet
of nauwelijks tot bloei gekomen in de 2013. Resultaten van beide kamille-soorten zijn
verzameld in 2014
Volwassen planten zijn uit grote populaties verzameld (Korensla, Handjesereprijs, Bleekgele
hennepnetel) of uit proefveldjes op het terrein van de Universiteit Nijmegen, deelproject
NOACH (Akkerandoorn, Akkerleeuwenbek, Stinkende en Valse kamille) of uit eigen kweek
(Akkerleeuwenbek, Spiesleeuwenbek en Valse kamille). Alle planten zijn verder opgekweekt in
potten en in de proeftuin van de UvA geplaatst. De bloemen die nog in knop stonden zijn
gemarkeerd met een label of met een stip watervaste acrylverf. Een deel van de opgepotte
planten werd ingehuld in plastic zakjes met microperforatie voor de luchttoevoer. Door deze
microsporen accumuleert er geen vocht in het zakje en blijft de plant in goede conditie.
Uiteraard kan de temperatuur in het zakje iets toenemen t.o.v. niet-ingehulde bloeiwijzen en
ook is de toegang voor sommige herbivore insecten moeilijker. Dit heeft mogelijk een positief
effect op de ontwikkeling van de zaden, maar zal geen effect hebben op het percentage
bevruchte zaadknoppen (de zg. ‘zaadzetting’).
De plastic zakjes voorkomen dat de bloemen bezocht worden door insecten, en laten daarnaast
ook geen door de wind verspreid stuifmeel door. Wanneer de bloemen binnen deze zakjes dus
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zaden produceren zijn deze het gevolg van spontane zelfbestuiving en –bevruchting
(overdracht van stuifmeel van meeldraden naar stempel binnen de bloem).
Nadat de zaadrijping had plaatsgevonden zijn de zaden of vruchten verzameld op zo’n manier
dat de aantallen kiemkrachtige en geaborteerde zaden van elke vrucht (of vruchtkelk) geteld
konden worden. Met een variantieanalyse is getoetst of het inhullen een significant effect op
het gemiddelde aantal zaden per vrucht en/of percentage kiemkrachtige zaden (= de
zaadzetting) had. De opgevangen zaden zijn, zoals afgesproken, teruggegaan naar deelproject
NOACH.
Naast de bovengenoemde experimenten is middels directe observatie ook vastgesteld of
sommige van de onderzochte soorten bloembezoek van de in de proeftuin aanwezige insecten
ontvingen.
Bloem en vruchtontwikkeling van uitgezaaide akkerplanten
In 2014 zijn 11 akkers bezocht om het reproductief succes te meten van een aantal ingezaaide
plantensoorten. Hiervoor is de fenologie en de zaadproductie gemeten. De fenologie is
belangrijk, omdat de wilde plantensoorten gelijktijdig bloeien met het gewas, of in ieder geval
voldoende tijd hiervoor gehad hebben. De hoeveelheid zaden is belangrijk voor de volgende
generatie planten en dus populatiegroei.
Binnen het deelproject NOACH zijn in 2013 een groot aantal akkers bij verschillende
natuurorganisaties ingezaaid. Uiteindelijk zijn negen akkers bezocht in juli 2014. Op twee akkers
op de Buissche Heide waren in 2014 geen planten van de ingezaaide soorten opgekomen. Op
acht akkers was winterrogge ingezaaid (Achtmaal (SBB), Merkske (SBB), Strabrechtse Heide
(SBB, beheer door particulier), Heeze (BL), Huis ter Heide (NM), Zandstraat 1 en 2 (NM) en
Mortelen (BL). In 2014 is één zomerakker bezocht, De Logt (NM).
De akkers zijn bezocht in de tweede helft van juli, op 17 juli (Strabrechtse heide, Heeze en
Mortelen), 22 juli (Achtmaal en Merkske) en 24 juli (Huis ter heide, Zandstraat 1 en 2, De logt).
Niet alle soorten stonden op alle akkers. Uiteindelijk zijn er metingen gedaan aan de volgende
soorten: Korensla, Korenbloem, Bleekgele hennepnetel, Valse kamille, Glad biggenkruid
(Hypochaeris glabra) en aan zeldzame soorten als: Akkerleeuwenbek, Groot spiegelklokje
(Legousia speculum-veneris), Wilde ridderspoor (Consolida regalis) en dauwnetel (Galeopsis
speciosa). Het aantal planten van deze soorten op de akker was zeer laag (1-5 exemplaren).
Akkerandoorn, een andere doelsoort bin dit project, is gezien op één akker met één plant.
Stinkende kamille stond nog niet in bloei op de zomerakker De logt.
Verschillen in zaadproductie (aantal zaden per vrucht en percentage zaden per vrucht) zijn
statistisch getoetst met ANOVA (single ANOVA, Analysis of Variance) of met een Mann-Whitney
U test.
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Figuur 18: Bijscholing beheerders.
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BIJLAGE 1
VERSLAGEN VAN ENKELE SUCCESVOLLE BEHEERSEENHEDEN OP HET GEBIED
VAN FLORARIJKE AKKERS

1. Cees Dorrestein , Utrechts Landschap, Driebergen
Utrechts Landschap beheert in totaal ongeveer 100 ha aan flora en faunarijke akkers. Met
name het voormalig landgoed Noordhout ten noorden van Driebergen-Rijsenburg speelt
daarbij een belangrijke rol door de grote flora-rijkdom. Naast slofhak, korenbloem, dauwnetel
en bleekgele hennepnetel is met name de volop aanwezige korensla karakteristiek voor de
akkers op dit landgoed. Door het gebruik van ongeschoond zaaizaad van deze akkers is ook
gepoogd een soortgelijke diverse flora op de andere akkercomplexen te verkrijgen (bv
Grebbeberg). Beheer van deze akkers is decennia lang in handen geweest van Cees Dorrestein,
inmiddels gepensioneerd boswachter bij Utrechts Landschap, maar nog steeds actief betrokken
bij het beheer op voormalig landgoed Noordhout.
Historie
Het landgoed Noordhout werd in 1979 gekocht door Utrechts Landschap van een
bankiersfamilie. De familie van Cees Dorrestein was reeds woonachtig en werkzaam op dit
landgoed als medewerkers voor deze familie. Op dat moment had het landgoed 11 ha aan
akkers. Deze hadden de landbouwintensivering van na de tweede wereldoorlog ‘gemist’
doordat op het landgoed sinds jaar en dag een extensief akkerbeheer werd gevoerd.
Vruchtwisseling bestond uit winterrogge en haver en de bemesting en opbrengsten waren erg
bescheiden en er zijn nooit bestrijdingsmiddelen gebruikt. Bijna alle van de nu aanwezige flora
was dan ook toen al aanwezig. Toch zijn het geen hele oude, historische akkers. Het landgoed
e
bestond waarschijnlijk tot ver in de 19 eeuw bijna uitsluitend uit bos wat terug te vinden is in
een dunne teeltlaag van slechts 25-30 cm zwarte grond, kenmerkend voor jonge
ontginningsgronden.
Vruchtwisseling
Sinds 1979 is het akkerbeheer in grote lijnen voortgezet. Vanaf 1982 is het beheer biologisch
geworden (Skal gecontroleerd) en wordt een vruchtwisseling aangehouden van winterrogge,
zomergerst, zomerrogge, zomererwten en soms boekweit. Door de jaren heen is het accent iets
meer op de wintergranen komen te liggen die al snel 2/3 tot 3/4 van de vruchtwisseling
uitmaken. Reden voor de nadruk op wintergranen is het voorkomen van overmatige
veronkruiding met voorjaarskiemers als melganzenvoet en muur. Toch blijft een bepaald deel
van de vruchtwisseling ingevuld met zomergewassen, omdat dit de mogelijkheid geeft om
probleemveronkruiding met kweek, witbol en distels in afdoende mate terug te dringen (zie
gewenste en ongewenste onkruiden).
Bemesten, zaaien, eggen en oogsten
Voor het klaarleggen van het perceel wordt in de meeste gevallen geploegd. Hierbij wordt
gestreefd naar een geringe ploegdiepte van 20-25 cm.
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De bemesting van de akkers gebeurd door runderdrijfmest (liever ruige mest, maar dit is
3
moeilijker te verkrijgen). De hoeveelheid is ongeveer 10-15 m /ha/jaar (40-60 kg N/ha/jaar en
20-30 kg P2O5/ha/jaar) wat over het hele perceel wordt uitgereden. Er wordt dus niet aan
speciaal randenbeheer gedaan. De aangehouden bemesting resulteert in een opbrengst van
1,5-2 t/ha gemiddeld over de jaren. Op de Grebbeberg wordt zelfs nog meer gemest omdat
daar gemiddeld 10 ton/ha/jaar aan vaste geitenmest wordt gegeven (80 kg N/ha/jaar)
waardoor opbrengsten hier ook nog wat beter zijn dan op Landgoed Noordhout.
Zaaien gebeurd met minimaal de landbouwkundig gebruikelijke hoeveelheden (winterrogge
120 kg/ha bij zaaien met een pijpenzaaimachine en nog meer bij zaaien met
kunstmeststrooier). Hiervoor wordt zoveel mogelijk eigen gewonnen, ongeschoond zaaizaad
gebruikt dat echter wel goed gedroogd is bewaard (in vochtige oogstjaren wordt de oogst
mechanisch nagedroogd). Wat het zaaitijdstip betreft wordt een relatief vroege zaai (half
oktober) nagestreefd.
Onkruidbestrijding in het staande gewas is bij wintergranen veelal niet nodig, maar wordt in
zomergranen als noodzakelijk geacht om een schoon genoeg gewas over te houden.
Bij de oogst wordt al het graan gecombined, er blijven geen randen overstaan. ‘Het laten
overstaan van graan voor het wild en de vogels gaat tegen mijn natuur in. Bij mij valt dat nog
steeds niet te rijmen met het beeld dat de vrouwen vroeger alle velden naliepen om eventueel
gemorste graanhalmen op te rapen en mee te nemen naar de boerderij.’ Een deel van het
geoogste graan wordt eventueel gedroogd opgeslagen als zaaizaad voor volgend jaar, maar de
rest van de oogst wordt verkocht aan de handel (Van Maanen) en gaat als biologisch voer weg.
Stoppelbewerking
Na de oogst volgt altijd op zijn minst één stoppelbewerking met de vaste tandcultivator om de
grond weer los te trekken. Afhankelijk van de situatie met de probleemonkruiden (met name
kweek en witbol) wordt besloten hier nog enkele malen een bewerking met een
triltandcultivator achter aan te laten komen. Hiervoor wordt het weer nauwlettend in het oog
gehouden. ‘De grond bewerken bij ongunstig, nat weer heeft geen enkel effect op de kweek.
Als het weer goed is, drogend, eventueel over de vorst als de vorst nog niet te diep in de grond
zit, moet je er als de kippen bij zijn. Ook al is het een vrije dag, je moet dan met je kont op die
trekker zitten! Als het weer gunstig is moet je soms wel 2 tot 3 keer in een week een bewerking
uitvoeren. Gemiddeld wordt er na de oogst zo’n 3 tot 4 keer geculterd.’ Als de druk van kweek
erg hoog dreigt te worden op een bepaald perceel of een deel van zo’n perceel dan kan ervoor
worden gekozen om niet een wintergraan in te zaaien, maar een zomergraan. Dit geeft meer
tijd om een afdoende stoppelbewerking uit te voeren. ‘Wat ik in dat geval ook wel eens doe is
om het wintergraan te laten volgen door een laat gezaaide zomerrogge. Door de zomerrogge
pas in april in te zaaien heb je nog de kans om tot vlak voor de inzaai te culteren. Door de rogge
een goede bemesting mee te geven en dik te zaaien krijg je in combinatie met de late zaai een
snelle sluiting van het gewas, waardoor de overgebleven kweek nog een laatste slag krijgt. Mijn
ervaring is dat dit heel goed werkt op het terug zetten van kweek en de bijzondere onkruiden
als slofhak en korensla overleven zo’n beurtjaar echt wel.’ Sinds enkele jaren teelt hij ook
boekweit dat hij tot nu toe nog meestal van stam heeft kunnen dorsen (oogst in september,
met opbrengsten van 800-900 kg/ha). Hij heeft echter nog niet waargenomen dat boekweit de
kweek ook behoorlijk kan terugzetten, omdat hij de boekweit met name op vrij schone
percelen heeft uitgezaaid.
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Aansturing en uitvoering van de werkzaamheden
Cees geeft aan dat het voor een geslaagd akkerbeheer essentieel is dat je zelf een vinger aan de
pols houdt voor wat betreft het beheer. ‘Akkerbouw is echt een beetje een hobby voor mij. Op
de cruciale momenten houd ik nauwlettend het weer in de gaten om op het juiste moment
actie te kunnen ondernemen. In het seizoen maak ik bijna elke dag een rond in de ochtend om
al mijn percelen te bekijken en te zien hoe het gewas en de onkruiden zich ontwikkelen. Ik mag
ook graag zelf op de trekker zitten om de boel te ploegen, te zaaien of te culteren. Het ploegen,
zaaien en culteren doen we zo veel mogelijk in eigen beheer. Dit wordt deels door vrijwilligers
gedaan, ook omdat het beheer anders veel te duur zou worden. Het oogsten wordt wel door de
loonwerker gedaan, maar ook daar moet je volop achteraan zitten. Het is al snel dat een
loonwerker denkt: “Oh het is het Utrechts Landschap maar met hun akkertjes, die kunnen wel
even wachten”. Dat kan je dus niet laten gebeuren!’
Bemestingstoestand van de grond
Cees heeft geen idee wat de bemestingstoestand is van de akkers. Hij heeft al in geen jaren
meer bodemmonsters laten nemen. Zelfs de pH is hem niet bekend, hoewel hij wel verwacht
dat ie richting de 4 gaat omdat hij al in geen jaren meer bekalkt heeft.
Flora-ontwikkeling door de jaren heen
Zoals eerder aangegeven waren de meeste van de bijzondere flora reeds aanwezig bij de
verwerving in 1979. Er is niets gedaan om nieuwe flora op het Landgoed binnen te krijgen door
zaaizaad van elders hier te introduceren. Wel is het ongeschoonde zaaizaad van de ‘bronakkers’
op het landgoed gebruikt om vele andere akkers van Utrechts Landschap mee in te zaaien. Op
deze manier heeft met name korenbloem zich goed kunnen verspreiden, dit in tegenstelling tot
korensla. Zelfs op Noordhout zijn er percelen waar korensla nu nog steeds nauwelijks
voorkomt, terwijl die op andere percelen in grote getalen zijn aan te treffen. Sinds de jaren
negentig (eerste inventarisaties?) is waargenomen dat korenbloemen zich enorm hebben
uitgebreid (Beheerplan Heidestein, Bornia en Noordhout 2010-2020) , terwijl aan de andere
kant gele ganzenbloem nagenoeg is verdwenen. Slofhak is uitgegroeid tot dominant in de
ondergroei en korensla is stabiel in grote dichtheden aanwezig.
Toekomst
Doordat er biologisch geproduceerd wordt, is een toenemend aandeel van de bemesting van
biologische oorsprong verplicht. Door de grotere vraag naar biologische mest is het de laatste
jaren daarom moeilijker geworden om aan de juiste mest te komen. Het directer samenwerken
met een biologische veehouder om mest van te verkrijgen en mogelijk granen en stro aan terug
te leveren zou daarom een verbetering zijn.
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2. Popken , Vereniging Natuurmonumenten, Dieverbrug
Ronald Popken is een beheerteammedewerker voor Natuurmonumenten Zuid-West Drenthe
en al jaren actief betrokken bij het aansturen, organiseren en monitoren van het akkerbeheer
in de beheerseenheid. In totaal wordt in de beheerseenheid op 5000 ha natuur, 127 ha aan
akkers beheerd. Van deze 127 ha waarvan tot voor kort 60 ha in eigen beheer en 67 ha bij
boeren verpacht. Recentelijk is er 20-25 ha teruggenomen uit de pacht om toe te voegen aan
het areaal dat in eigen beheer wordt bewerkt.
Historie
De historie van het akkerareaal is vrij divers. Een deel van de akkers zijn al 30 jaar in beheer bij
Natuurmonumenten en dit zijn veelal ook de wat diversere akkers qua flora. Wat de toestand
van de akkerflora was op het moment dat deze 30 jaar geleden zijn verworven weet Ronald
Popken niet. Wel bevinden al de akkers zich op historische essen. Wat wel duidelijk
waarneembaar is aan de akkers is dat de later verworven akkers vaak een veel onevenwichtiger
beeld laten zien in de flora-ontwikkeling en dat de bodemchemie ook meer in onbalans is.
Vruchtwisseling
Op de eigen beheerde akkers wordt al sinds jaar en dag een vruchtwisseling aangehouden van
winterrogge op winterrogge dit in tegenstelling tot de boerenbeheerde akkers die diverser
waren in hun vruchtwisseling. Na een interne evaluatie van het beheer is in 2010 echter een
verandering doorgevoerd waarbij een aantal akkers (met name de wat rijkere en lager gelegen
akkers) waar de flora-ontwikkeling te wensen over liet, om te zetten in een meer fauna gericht
beheer. In dat laatste beheer worden vooralsnog uitsluitend voorjaars gezaaide gewassen
gezaaid als zomertarwe, zomergerst en boekweit waarvan delen ook niet geoogst worden zodat
dit als wintervoer kan dienen voor de fouragerende vogels.
Bemesten, zaaien, eggen en oogsten
De eigen beheerde akkers kregen tot 2010 toe allemaal twee maal in de zes jaar een bemesting
met 15 ton schapenpotstalmest per hectare dat verkregen wordt uit drie schaapskooien van
Natuurmonumenten in de buurt. De mineraleninhoud van deze mest is per ton 12,5 kg N, 4,5
kg P2O5 en 15 kg K2O. Dit komt neer op een gemiddelde bemesting van 188 kg N, 68 kg P2O5 en
225 kg K2O per hectare eens in de drie jaar dus 63 kg N, 23 kg P2O5 en 75 kg K2O per hectare per
jaar. Schapenpotstalmest is echter wel een traagwerkende meststof die erg geleidelijk in de
jaren na toediening zal vrijkomen. Sinds 2010 wordt op advies van Karl Eichhorn op een aantal
percelen helemaal geen mest meer gebracht. Ronald is echter wel een beetje sceptisch over de
aanpak. ‘De afgelopen 30 jaar hebben we altijd de percelen bemest met die 15 ton
schapenmest. Dat heeft behoorlijk bijzondere akkers opgeleverd met volop korensla, slofhak,
korenbloemen en kleine leeuwenklauw. Tegelijkertijd hebben we wel al die tijd nog kunnen
oogsten. Ik heb weinig verwachtingen van wat we nu te winnen hebben door te stoppen met
bemesten, maar het is het experiment waard’
Na het bemesten (in het najaar) wordt het land geploegd (18 cm diep) waarna het graan wordt
ingezaaid. Qua zaaidatum wordt gestreefd naar half oktober.
Voor winterrogge worden zaaidichtheden aangehouden van 100-120 kg/ha. Iets dichter dan de
agrarische praktijk. Sinds enkele jaren wordt voor de inzaai gebruik gemaakt van ongeschoond
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zaaizaad (zie flora-ontwikkeling) op percelen waar de diversiteit aan flora nog te wensen
overlaat. Ronald Popken’s ervaring is dat een lagere zaaidichtheid, zoals die vaak wordt
aangeraden voor florarijke akkers, te weinig gewas overlaat. Met name op de schralere akkers
zorgt het gebrek aan stikstof voor een beperkte uitstoeling van de rogge, waardoor een te open
gewas overblijft. Dit werkt probleemveronkruiding in de hand. ‘Het gewas past zich vanzelf aan,
aan de rijkdom van de bodem. Op nog schralere koppen van percelen zie je bij dezelfde
zaaidichtheid een dunner gewas ontstaan, maar daar groeien de probleemonkruiden dan ook
niet meer zo agressief.’
Voor de nieuw aangelegde zomergraan akkers wordt ook een zaaidichtheid van 100-120 kg/ha
aangehouden. Dit is dunner dan de agrarische praktijk (150 kg/ha voor zomergerst, 175 kg/ha
voor haver en 180-200 kg/ha voor zomertarwe). De reden voor deze dunne stand is om meer
ruimte over te laten voor de fouragerende vogels.
In het staande gewas wordt geen onkruidbestrijding toegepast.
Voor de oogst wordt altijd gestreefd naar het dorsen van het gewas. Daar de afzet van het
product bij biologische veehouders in de buurt is, kan dit wel eens iets vroeger zijn dan
helemaal droogrijp (15% vocht), maar die vervroeging is niet dusdanig dat het de zaadzetting
van de akkerkruiden in de weg zit. ‘Als het beheer in boerenhanden wordt uitgegeven wordt er
door boeren nogal eens gekozen voor het oogsten van het gewas als gehele plant silage (GPS).
Dit gebeurd enkele weken voordat het gewas ook dorsbaar is. Dit is voor sommige kruiden
echter te vroeg om goed tot zaadzetting te komen’.
De gemiddeld behaalde opbrengst op de flora-rijke akkers ligt zo rond de 1500 kg/ha
Stoppelbewerking
Na de oogst van het graan wordt op de wintergraanakkers overal eerst een stoppelbewerking
uitgevoerd in de vorm van schijveneggen. Bij een opkomend kweekprobleem wordt deze
bewerking opgevolgd met één of enkele keren culteren (vaste tandcultivator). Daarbij wordt
goed gekeken dat dit onder de juiste omstandigheden gebeurt (goed drogend weer). In een
uitzonderlijk geval, wanneer een kweekprobleem uit de hand dreigt te lopen, wordt ervoor
gekozen om een perceel een heel jaar te blijven stoppelen (zwarte braak). Dit is laatst ook
gebeurd bij hun meest diverse bronakker. ‘Het was echt heel opvallend dat niet alleen de
kweek en de wikkes enorm werden teruggezet door dat jaar zwarte braak, maar dat de
korensla na dat jaar zich veel massaler manifesteerde dan in de jaren daarvoor. Ook voor de
bijzondere onkruiden was die zwarte braak een noodzakelijkheid!’
Aansturing en uitvoering van de werkzaamheden
Zoals aangegeven wordt al sinds jaar en dag minimaal de helft van de akkerpercelen in eigen
beheer onderhouden. Dit wordt zo veel mogelijk gedaan door eigen personeel, maar wanneer
dit even niet uitkomt wordt het werk uitgevoerd door enkele oude boeren in de buurt waar ze
een goede verstandhouding mee hebben. De uitvoer door het eigen personeel wordt
grotendeels gedaan door een oud-boerenzoon die al 30 jaar lang dit akkerbeheer op zich
neemt. ‘Hij weet precies wanneer hij moet gaan rijden om te gaan ploegen, zaaien, oogsten of
stoppelen. Maar ook ik (Ronald) hou het noodzakelijke werk nauwlettend in de gaten. Wanneer
ik vanuit de inventarisaties opmerk dat er op een perceel problemen ontstaan met bijvoorbeeld
kweek dan geef ik door dat daar iets gedaan moet worden’.
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De ervaringen met het uitgeven van percelen in pacht aan boeren is niet goed. ‘De ervaring is
toch altijd dat ze het beheer intensiever willen doen dan dat wij graag zouden willen. Boeren
hebben de neiging toch meer te willen bemesten, dichter te willen zaaien of eerder te willen
oogsten (GPS in plaats van dorsen). Ook moet je er steeds bij blijven om ervoor te zorgen dat
volgens afspraak bepaalde delen van het perceel blijven overstaan. Het gebeurd regelmatig dat
de combine dan toch maar alles meeneemt.’ Kenmerkend voor percelen die in boerenpacht zijn
uitgegeven is dat het graan veel te dicht staat om ruimte te geven voor de ontwikkeling van
bijzondere flora. ‘Het kruidenbestand dat je veelal tegenkomt op dit soort percelen wordt veel
meer gedomineerd met soorten als kleefkruid en wikkes.’ Ronald noemt dit ‘struikelkoren’,
omdat als je zo’n perceel ingaat voor flora-inventarisaties je er nauwelijks doorkomt daar de
onkruiden één dicht gewoven massa maken. Toch is er wel een logische verklaring voor de
slechte ervaringen met het boerenbeheer en dat heeft met name met de sterk negatieve
kosten-baten verhouding voor de boerenpachter. Om dit enigszins recht te trekken zal een boer
proberen de opbrengst te verhogen of de kosten van het beheer te drukken om uit te komen.
Er kunnen pas positievere ervaringen worden opgedaan wanneer de boerenbeheerder een
reële beheersvergoeding krijgt voor het akkerbeheer.
Kosten en baten
Wat de kosten en baten van het huidige beheer betreft geeft Ronald aan dat ze in de
beheerseenheid kosten neutraal kunnen werken. Dit is echter inclusief de €700/ha aan
beheersvergoeding die ze krijgen binnen de nieuwe SNL voor flora- en faunarijke akkers.
Daarbij worden wel alle kosten voor trekkers, machines en manuren toegerekend aan het
akkerbeheer. Rekening houdend met de waarde van de graanopbrengst van 1,5 t/ha van €375,
betekent dit dat het totale beheer rond de €1.100/ha kost.
Op de gronden die uitgegeven worden in boeren beheer zijn de kosten-baten verhoudingen
heel anders. Natuurmonumenten Zuid-West Drenthe rekent namelijk naast de bekende
beheersbeperkingen ook nog €50/ha aan pacht voor dit soort percelen. Om deze pacht te
kunnen dragen moeten boeren al snel een opbrengst van 3-4 t/ha halen, gemiddeld over de
jaren. Ook al zijn de beheersbeperkingen minder stringent dan op de eigen beheerde percelen
dan kunnen deze opbrengsten bij lange na niet gehaald worden. In plaats van de pacht ter
discussie te stellen, hebben boeren dan de neiging om iets meer te mesten, of dichter te zaaien
zodat de opbrengsten toch op het gewenste niveau komen of om de kosten te drukken door
niet te combinen, maar het gewas als GPS binnen te halen. Het is dan ook niet vreemd dat de
ervaringen met boerenbeheer niet al te positief zijn.
Bemestingstoestand van de grond
De bemestingstoestand verschilt erg van akker tot akker. De akkers in boerenbeheer, of die
recent uit boerenbeheer zijn gehaald zijn over het algemeen een stuk rijker dan de akkers die al
heel lang in eigen beheer zijn. Dit is met name terug te zien in de beschikbare fosfaatcijfers (PAl). Daar waar recent verworven akkers nog met P-Al cijfers van 70-90 voorkomen is die van de
referentieakker (bronakker voor korensla) rond de 35. Daarnaast is het goed te zien aan de pH.
In 2006 werd op de bronakker een pH van 3,9 gemeten. Daar volgens Ronald ook voor korensla
over een ideale pH van 5 wordt gesproken is er in de drie volgende jaren bekalkt (1 ton
dolokal/ha/jaar). Hierdoor is de pH gestegen tot 5 in 2010. In de jaren daarna was echter
alweer te zien dat de pH onder de 5 aan het duiken was. Opvallend is dat op veel akkers het
organisch stofgehalte van de bodem erg hoog is (5-7%). Dit wijkt sterk af van dat wat op
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agrarische akkers wordt gevonden (gemiddeld zo’n 2%). Het is nog onduidelijk hoe dit tot stand
komt.
Flora-ontwikkeling door de jaren heen
Zoals al eerder aangegeven is er weinig bekend van de aanwezige flora op het moment van
verwerven van de oudste akkers, 30 jaar geleden. Op dit moment worden echter de volgende
doelsoorten aangetroffen op de wintergraan akkers: slofhak, kleine leeuwenklauw,
korenbloem, korensla, eenjarige hardbloem (is geen doelsoort, maar zou het volgens Ronald en
mij wel moeten zijn) en op 2 percelen klein tasjeskruid. Enkele jaren geleden kwam de korensla
slechts op een beperkt aantal percelen voor. Door actieve verspreiding is korensla echter op
veel meer percelen zich aan het uitbreiden. Op enkele andere percelen is de roggenlelie
geherintroduceerd. Op deze akkers wordt nog slechts 12 cm diep geploegd. De soort is nog
steeds terug te vinden op deze akkers, maar lijkt zich maar met moeite te handhaven. Ronald
vraagt zich sterk af of deze soort in dit deel van Drenthe vroeger wel voorkwam en of de
herintroductie uiteindelijk zal slagen. Een soort die nog niet in de akkers is terug te vinden is
bleekgele hennepnetel. Deze is wel ergens in een berm waargenomen, waardoor het plan is
deze populatie te gebruiken om de soort weer actief in de akkers in te brengen.
Op de nieuw geïntroduceerde zomergraan akkers is gebruik gemaakt van ongeschoond
zaaizaad van enkele percelen van Drents Landschap waar veel gele ganzenbloem in voorkomt.
Meteen vanaf het eerste jaar was deze massaal terug te vinden op de akkers. Ook is meteen
het eerste jaar duidelijk waargenomen wat voor rol die akkers hebben voor de vogels en
insecten. Met name boekweit speelt daarbij een hele gunstige rol. Er is echter ook
waargenomen dat op deze zomergraanakkers, de bijzondere winterannuellen (slofhak,
korensla, kleine leeuwenklauw) sterk achteruit zijn gegaan. Als op deze akkers dan ook geen
wintergranen meer zouden worden verbouwd (wat nu wel het plan is) dan wordt wel gevreesd
of blijvend aan de voorwaarde zal kunnen worden voldaan van flora- en faunarijke akker.
Tevens is op de zomergraan akkers waargenomen dat hier veel meer sprake is van
veronkruiding met gewone hennepnetel, melganzenvoet en knopherik. Meteen het eerste jaar
leek op een aantal percelen deze veronkruiding al sterk de overhand te nemen ten opzichte van
het graan. Er zijn wel zorgen over de verder ontwikkeling van deze akkers wanneer dit beheer
meerdere jaren wordt aangehouden.
Naast de zomergraan akkers wordt de meeste aandacht voor het verkrijgen van een goede
balans tussen gewenste en ongewenste soorten besteed op de akkers die recent zijn verworven
of uit boerenbeheer zijn gekomen. Deze percelen laten een onbalans zien door een overmaat
aan kleefkruid (mogelijk met drijfmest op het perceel gekomen), wikkes en schapenzuring.
Ronald ervaart met name de laatste twee als een indicatie van een te hoog fosfaatgehalte in de
bodem bij een dalende beschikbaarheid aan stikstof.
Op de akkers die uitgegeven zijn aan boeren is duidelijk waarneembaar dat korenbloemen daar
veel sterker dan op de eigen beheerde percelen de overhand nemen. De korenbloemen zijn erg
dankbaar voor het iets hogere bemestingsniveau op deze percelen.
Toekomst
Het akkerbeheer krijgt in deze beheerseenheid al 30 jaar veel aandacht. Ondanks de goede
resultaten op veel percelen wordt toch constant gekeken of er niet nog verbeteringen zijn door
te voeren. Dit is dan ook recentelijk gedaan naar aanleiding van een uitgebreide akkerevaluatie
in 2010. Het omzetten van weinig florarijke wintergraanakkers in zomergraan akkers voor de
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fauna is daar één voorbeeld van. Tevens zijn ze op advies van Karl Eichhorn op enkele percelen
gestopt met de gebruikelijke bemesting met schapenmest. Beide veranderingen worden goed
gemonitord op de effecten. Naar aanleiding van de observaties zal het beheer eventueel
worden aangepast.
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3. Theo Nierkes , Vereniging Natuurmonumenten, Montferland
Theo Nierkes is al jaren boswachter voor de Vereniging Natuurmonumenten in Montferland.
Een belangrijk deel van zijn werk bestaat uit het aansturen van het beheer van een
akkercomplex van 120 ha: Bergherbos. De diversiteit aan bijzondere kruiden die hier gevonden
worden is groot en Theo wordt door vele collega’s als voorbeeld gezien voor hoe je mooie
kruidenrijke akkers verkrijgt.
Historie
Bergherbos werd in 1985 verworven door de Vereniging Natuurmonumenten. Voor die tijd was
het in bezit van de Stichting Huis Bergh, een stichting die de bezittingen van textielfabrikant Jan
van Heek beheerde sinds 1946. Naast de landbouwgronden omvatte dit ook vele hectares bos
en tientallen gebouwen, waaronder het kasteel Huis Bergh. Jan van Heek, die deze gronden al
sinds 1912 in bezit had, stond bekend als een groot natuurliefhebber en was één van de eerste
leden van de Vereniging Natuurmomenten. Hoewel de landbouwgronden grotendeels werden
verpacht, werd hier minder intensief geboerd en dan met name op het gedeelte van het gebied
dat aangemerkt was als waterwingebied. In dat waterwingebied mocht veel minder worden
gespoten en bemest. Het was tevens allemaal nog onderverdeeld in kleine perceeltjes die
verschillend werden beheerd. Dit waterwingebied is nu nog steeds het meest diverse en
bijzondere deel van het akkercomplex als het om akkerflora gaat.
Direct na de verwerving van het akkercomplex in 1985 was er vanuit Natuurmonumenten nog
weinig speciale aandacht voor het akkerbeheer. Pas sinds 1997 is er veel bewuster met het
akkeronderhoud omgegaan. Theo Nierkes speelde hierbij een belangrijke rol.
Vruchtwisseling
De basis van de vruchtwisseling die gehanteerd wordt op Bergherbos is een achtjarige
vruchtwisseling, waarbij de eerste zes jaar een constante afwisseling zijn van wintergraan
(rogge of spelt) en zomergraan (haver en een kleine beetje gerst) gevolgd door een tweejarige
grasklaver. Tussen het wintergraan en het zomergraan wordt vaak nog een groenbemester
ingezaaid (gele mosterd van het ras Abraham -is laat rijp waardoor minder risico op zaadzetting
en opslag-). De vruchtwisseling is er maximaal op gericht om probleemveronkruiding met oa
kweek of meldes te voorkomen om zo blijvend een goed graangewas te kunnen verzekeren. De
tweejarige grasklaver zit in het bouwplan enerzijds om mogelijk opgelopen structuurschade in
de graanjaren weer te herstellen, maar anderzijds ook om een stikstofinbreng in het systeem te
krijgen voor het op peil houden van graanproducties. Een bijkomend voordeel is dat in de
winterdag er iets te vreten staat voor het wild. ‘En de bijzondere onkruiden kunnen die twee
jaar grasklaver echt wel overleven. Mijn akkers staan ook na die tweejarige grasklaver nog
volop in de slofhak.’
Sinds 2010 (interne akkerevaluatie) is besloten om op een deel van de akkers de
vruchtwisseling te veranderen: geen zomergranen meer en geen grasklaver. Op een beperkt
deel van het complex worden nu alleen nog maar wintergranen (rogge) verbouwd.
Bemesten, zaaien, eggen en oogsten
Op het grootste deel van het complex wordt jaarlijks rond de 80 kg N/ha aan mest toegepast.
Sinds 2010 wordt echter op dat deel waar nu alleen nog maar wintergranen worden verbouwd
40 kg N/ha toegepast. Op alle percelen wordt echter wel een bemestingsvrije rand
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aangehouden van 3 meter. De bemesting wordt gedaan in de vorm van rundvee vaste mest,
runderdrijfmest, varkensdrijfmest en kippenmest. Het complex wordt biologisch beheerd,
waardoor op dit moment 60% van de bemesting moet bestaan uit mest van biologische
oorsprong. Sinds de invoering van deze biologische bemestingsregels zijn de mogelijkheden
voor het kiezen van de meest geschikte mest wel wat afgenomen. Bij voorkeur wordt gebruik
gemaakt van rundveemest, maar dat is biologisch steeds moeilijker te verkrijgen waardoor ook
minder gunstige mest als biologische kippenmest wordt gebruikt.
Naast de bemesting met dierlijke mest wordt ook regelmatig bekalkt (Magkal) om op die
manier de pH op de gewenste 5 te houden en tegelijkertijd de bodem van de benodigde
magnesium te voorzien. Daarnaast wordt kieseriet (MgO + SO3) gestrooid om het zwavel op peil
te houden.
Het zaaien van de granen gebeurd in de agrarisch gebruikelijke zaaidichtheden (100 kg/ha
winterrogge en 170 kg/ha haver).
Onkruidbestrijding in het staande gewas (eggen) wordt eigenlijk alleen in de zomergranen
toegepast en dan alleen wanneer de druk aan melganzenvoet erg hoog is in een perceel. Theo
is echter heel voorzichtig met de inzet van de wiedeg omdat hij de ervaring heeft dat het
vergelingsziekte in het gewas kan bevorderen als gevolg van beschadigingen aan de plant en
het deels onderdekken van de jonge planten.
Voor de oogst wordt altijd gestreefd naar dorsen wat eigenlijk altijd lukt. De opbrengst ligt
gemiddeld over de jaren heen op 3 t/ha wat de kosten van het beheer net kan dekken. Het
graan werd voorheen nog wel speciaal biologisch afgezet bij Agrifirm, maar dan moest het
helemaal met containers naar Dronten of Emmeloord. Tegenwoordig zet hij het af bij een lokale
veevoederhandelaar.
Stoppelbewerking
Alle graanpercelen krijgen een eerste stoppelbewerking met de schijveneg om de
graanstoppels los te trekken en met de bovengrond te mengen. Daarna wordt de vaste
tandcultivator ingezet voor de bestrijding van de kweek. Wanneer er weinig kweek in het
perceel zit wordt na een wintergraan vrij snel een groenbemester ingezaaid (gele mosterd) die
door de dichte stand ook de kweek weer een extra knauw geeft. Ter voorkoming van opslag
moet echter wel een laatbloeiend ras worden gekozen als Abraham. Voor de stoppelbewerking
moet je wel goed je momenten uitkiezen om ze effectief te laten zijn. Stoppelen moet je doen
bij goed drogend weer of desnoods bij vriesweer (net als de vorst in de grond zit en een korstje
maakt, als de vorst e diep zit kan het niet meer) anders is het niet effectief.
Wanneer er in percelen problemen met distels opduiken dan worden die vooral pleksgewijs
bestreden. ‘We gaan dan met zijsen naar die distelplekken toe. Vooral als je de stengel vlak
voor een regenbui doorsnijdt dan regent de holle stengel in en rotten de distels weg.’
Aansturing en uitvoering van de werkzaamheden
Al het werk (ploegen, zaaien, oogsten en stoppelen) wordt uitgevoerd door de loonwerker. ‘Je
moet er als beheerder echter bovenop zitten anders laten ze je helemaal achteraan in de rij
komen en gebeurd het werk op de verkeerde momenten.’ Theo houd de percelen en het weer
dan ook nauwlettend in het oog. Theo komt zelf uit een boerenfamilie en kent daarom de
klappen van de zweep.
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Bemestingstoestand van de grond
Door de actieve bemesting en bodemonderhoud zijn de gehaltes aan mineralen in Bergherbos
over het algemeen redelijk op peil. De zuurgraad zit rond de 5 (4,5-5,5) en het organisch
stofgehalte ligt rond de 2,5. Aan kalium dreigt op sommige percelen echter een tekort
(Beekweg, K-getal=3-7), daar fosfaat op sommige percelen in overmaat aanwezig is (Beekweg
P-Al=50-90 en Boterweg P-Al=43).
Flora-ontwikkeling door de jaren heen
Weinig is bekend van de flora-toestand van de akkers rond de tijd van verwerving (1985). Dit
heeft ook grotendeels te maken met het feit dat akkers pas in 1997 wat mee aandacht kwam
voor de akkers binnen Natuurmonumenten. Toch is de verwachting dat een groot deel van de
nu aanwezige doelsoorten, toen ook al aanwezig waren. Opvallend is ook dat het deel wat in de
periode voor verwerving het minst intensief beboerd werden (het voormalig waterwingebied)
nu nog steeds de grootste diversiteit aan flora laat zien. De lijst van doelsoorten die voorkomen
op deze akkers is indrukwekkend: Akkerandoorn, Akkerleeuwenbek, Bleekgele hennepnetel,
Kleine en Grote leeuwenklauw, Valse kamille, Slofhak, Ruige klaproos, Korenbloem, Klein
tasjeskruid, Gele ganzenbloem en Eénjarige hardbloem. Op enkele percelen komen ook nog
Glad biggenkruid, Duits viltkruid en Korensla voor. Van een aantal komen de soorten met name
in de schrale randen van de percelen voor (Glad biggenkruid, Ruige klaproos en Klein
tasjeskruid), maar anderen komen perceelsbreed voor. Zoals aangegeven is de verwachting dat
een groot deel van de nu aanwezige bijzondere flora ook al aanwezig was bij verwerving, maar
toch zijn voor een beperkt aantal soorten veranderingen waargenomen in de stand. Zo is Klein
tasjeskruid pas sinds 2001 waargenomen en is Korensla achteruitgegaan door de jaren heen. In
het kader van de toegenomen interne aandacht voor akkers is ook besloten op een beperkt
aantal percelen Bolderik te herintroduceren en wordt nagedacht over de herintroductie van de
Roggenlelie.
Kosten en baten
Theo geeft aan dat bij een gemiddelde opbrengst van 3 t/ha aan graan (en de bijbehorende 2-3
t/ha aan stro) het beheer over het hele complex net kostenneutraal kan worden uitgevoerd.
Daar zitten de opbrengsten van de grasklaver dan bij in. Daar ik Theo echter sprak voordat de
nieuwe SNL vergoedingen bekend waren, neem ik aan dat dit nog geldt bij de oude
beheersvergoeding van €100-150/ha.
Toekomst
Theo geeft aan zijn beheer grotendeels ongewijzigd te laten voor de komende jaren. In overleg
met Karl Eichhorn en Robert Ketelaar (van de interne akkerevaluatie) is echter wel besloten een
kleine deel van het akkercomplex wat meer te richten op een schraler beheer: alleen
wintergranen, geen grasklaver en maximaal 40 kg N/ha aan bemesting.

NATUURBALANS

– LIMES DIVERGENS BV

Verslag 2015 Herstel biodiversiteit van akkers in Noord-Brabant Eindrapportage

a d v i es b u r ea u v o or n a t u u r & l a n d s c h a p

111

4. Jos Berends , Limburgs Landschap, Midden Limburg
Jos Berends is al dik twintig jaar werkzaam bij Limburgs Landschap en tevens actief betrokken
bij het beheer van de akkers in Midden-Limburg. Het beheer dat hij uitvoert op zijn akkers wijkt
in belangrijke mate af van dat wat op veel plaatsen met flora- en faunarijke akkers wordt
gedaan. Dit heeft grotendeels zijn grondslag in zijn achtergrond. Jos heeft namelijk geen
agrarische achtergrond. Het beheer dat hij in de jaren heeft ontwikkelt is daarbij veel minder
tot helemaal niet gericht op de graanproductie en bovenal wel op het in stand houden van
bijzondere akkerflora.
Historie
De meeste akkers die nu in beheer zijn in deze beheerseenheid zijn ongeveer 20 jaar geleden
verworven. Voor die tijd waren de akkers in bezit van een keuterboer, die de akkers al sinds jaar
en dag heel extensief in beheer had. Veel van de nu bijzondere flora was op zijn akker destijds
ook aanwezig. Direct na verwerving is er eerst geprobeerd om er een biologische graanakker
3
van te maken. Er werd in die tijd stevig bemest: 40-50 m / ha aan drijfmest wat overeenkwam
met een bemesting van ongeveer 200 kg N/ha. Ondanks de hoge bemestingen liepen de
opbrengsten over de jaren steeds verder terug. Daar waar in het begin nog 3 t/ha werd
geoogst, liep de opbrengst na tien jaar terug tot nog geen 500 kg/ha. Dit had alles te maken
met het opkomende probleemveronkruiding met distels, wikkes en kweek. Door een gebrek
aan agrarische achtergrond kon het intensieve beheer dus niet omgezet worden in blijvend
goede opbrengsten. 10 jaar geleden is daarom besloten om het beheer drastisch om te gooien.
Het beheer werd helemaal gericht op het behoud van de bijzondere kruiden en de graanteelt
werd losgelaten.
Vruchtwisseling
Er wordt geen vruchtwisseling toegepast. Er wordt een onderscheidt gemaakt tussen akkers
met een flora-doelstelling en die met een fauna-doelstelling. Op de meeste flora-akkers worden
alleen maar wintergranen verbouwd, maar op een enkele wordt zelfs helemaal niets meer
ingezaaid en wordt alleen de grond zwart gemaakt. Op de fauna-akkers worden alleen
zomergranen verbouwd.
Bemesten, zaaien, eggen en oogsten
Het beheer op de flora-akkers is vrij eenvoudig. Op geen van de akkers wordt bemest. Voor het
zaaiklaar maken van de grond wordt de grond niet geploegd. Zaaien volgt direct na het
stoppelen en wordt dus zonder verdere bewerking uitgevoerd. In bijna alle gevallen wordt
gekozen voor winterrogge dat in een dichtheid van 50 kg/ha wordt uitgezaaid. Op een enkel
perceel (akkertje van Linnen) wordt echter helemaal niet ingezaaid. De grond wordt in het
najaar wel zwart gemaakt, maar er wordt geen graan ingezaaid. De wintergranen worden pas
laat ingezaaid (november-december) om voldoende gelegenheid te geven aan het stoppelen. Er
worden na zaai geen bewerkingen meer uitgevoerd (geen onkruidbestrijding) tot de oogst.
Afhankelijk van het perceel wordt er wel of niet meer geoogst. Op het merendeel van de
percelen wordt niet meer geoogst omdat het graangewas veel te weinig tot ontwikkeling is
gekomen. Op die percelen waar nog wel wordt geoogst hangt het van de kweekontwikkeling af
wanneer dit gebeurt. Wanneer de kweek zich te veel heeft uitgebreid wordt besloten het
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gewas vroeg te oogsten en als gehele plantsilage van de hand te doen. In een uitzonderlijk
geval wordt er nog gedorsen.
Bij de zomergraanakkers met een fauna-doelstelling wordt er pas heel laat in het voorjaar een
gewas ingezaaid (eind mei). Hierbij wordt onder andere ook voor gewassen als bladrammenas
gekozen. Het gewas wordt niet geoogst en blijft de winterdag overstaan als voer voor de vogels.
In februari-maart wordt het gewas pas ondergewerkt.
Stoppelbewerking
Van alle bewerkingen staat de stoppelbewerking centraal in dit beheer. Na de ‘oogst’ in
augustus wordt het perceel eerst gefreesd. Soms wordt deze bewerking nogmaals herhaald. Na
dit frezen wordt begonnen met een bewerking met de vaste tand cultivator en
triltandcultivator om de overal aanwezige kweek voldoende terug te zetten zodat er ruimte
ontstaat voor de gewenste onkruiden. Deze bewerking wordt uitgevoerd tot een diepte van 2025 cm. Hiervoor moeten wel de meest ideale omstandigheden voor worden uitgekozen
(drogend weer) om effectief genoeg te zijn. Deze bewerking wordt twee tot drie keer
uitgevoerd. Bij het akkertje van Linnen wordt zoals gezegd helemaal geen graan meer ingezaaid
en heeft de kweek de rol van het graan volledig overgenomen. Nog meer dan op andere
percelen is kweek hier dominant aanwezig. In sommige jaren is een stoppelperiode van juni tot
december noodzakelijk om op deze akker de kweek weer voldoende terug te zetten.
Aansturing en uitvoering van de werkzaamheden
Het werk wordt voor een deel door loonwerkers, maar ook nog door een aantal betrokken
boeren uitgevoerd. ‘Om dit goed te laten verlopen’ zegt Jos, ‘moet er veel worden geïnvesteerd
om deze mensen mee te krijgen. Blijven uitleggen wat je doel is met dit soort percelen en hoe
je dat wilt bereiken. Zo kan je de mensen die in het begin misschien nog erg sceptisch zijn
meekrijgen in je verhaal.’
Bemestingstoestand van de grond
Voor het feit dat er al zo lang niet bemest is op de percelen de zuurgraad nog vrij goed (pH=4,55). In tegenstelling tot veel percelen waar nauwelijks wordt bemest, maar wel wordt geoogst,
zijn met name de kaliumcijfers opvallend hoog (K-getal=11). Het organisch stofgehalte van
2,5% is naar verwachting en de fosfaatcijfers (P-Al=15-30) opvallend laag, zeker gezien het feit
er in de eerste tien jaar na de verwerving veel is bemest.
Flora-ontwikkeling door de jaren heen
Jos geeft aan dat een groot deel van de nu aanwezige flora waarschijnlijk al aanwezig waren bij
verwerving. Veel soorten hebben zich ondanks de veranderingen in het beheer prima kunnen
handhaven, maar het is wel duidelijk dat het huidige beheer bepaalde flora meer in de hand
werkt dan anderen. Met name Valse kamille lijkt zich prima te redden in het huidige beheer en
zorgt ervoor dat onder andere het akkertje van Linnen in de zomer helemaal wit/geel kleurt.
Met name Korenbloemen zijn echter duidelijk achteruitgegaan onder dit regime en zijn nu
eigenlijk voornamelijk nog aan de randen van de percelen terug te vinden. Klaprozen,
waaronder ook prominent de Ruige klaproos bepalen naast de kamille het kleurbeeld.
Opvallend is ook het voorkomen van Handjesereprijs, een erg zeldzaam geworden vroegbloeier.
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Deze soort werd 15 jaar geleden aangetroffen op het akkertje van Linnen toen deze werd
verworven. Door het verspreiden van maaisel van flora-rijke akkers op andere akkers zijn veel
soorten ook op de andere akkers terecht gekomen.
Kosten en baten
Jos geeft aan dat hij er altijd naar streefde om het beheer zo in te richten dat hij met de
McSharry-premie voor graan precies uitkwam. Dit zou betekenen dat zijn beheer rond de €300350/ha zou kosten. Hij geeft wel aan dat al de uren die hij er insteekt niet meetelt in de
berekening, maar dat dit maar een beperkte hoeveelheid uren zijn.
Toekomst
Jos blijft open staan voor mogelijke verbeteringen in het beheer. Hij heeft een tijd geleden de
vraag gekregen of hij Bolderik weer wilde herintroduceren op zijn percelen. Gezien de giftigheid
van de plant moet hij dit echter wel erg voorzichtig doen op percelen waar hij nog product van
verkoopt aan boeren. Als Bolderik goed aanslaat kan deze namelijk erg dominant worden en
zelfs GPS onbruikbaar maken als veevoer.
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5. Marcel Bolten , Staatsbosbeheer, Hatertse Vennen (Rivierengebied)
Als je het over flora- en faunarijke akkers hebt in Nederland, dan komt de naam Marcel Bolten
al heel snel bovendrijven. Marcel Bolten is inmiddels sinds 2007 gepensioneerd, maar was voor
die tijd medewerker (ecoloog) van Staatsbosbeheer en altijd veel betrokken bij het bepalen van
het beleid rond het gewenste akkerbeheer binnen Staatsbosbeheer. Hij is nauw betrokken
geweest bij het vormgeven van het beheer in de Hatertse Vennen, net onder Nijmegen, waar
een uitzonderlijk akkercomplex ligt dat vele bijzondere akkeronkruiden herbergt. Momenteel
woont Marcel nog steeds in het gebied van de Hatertse Vennen, waar hij ook in zijn achtertuin
nog bijna dagelijks bezig is met het in stand houden van bijzondere akkerkruiden.
Historie
Het gebied van de Hatertse Vennen is in 1972 in bezit gekomen van Staatsbosbeheer. Voor die
tijd was het gebied in handen van de gemeente Wiechen die de landbouwpercelen in korte
pacht uitgaven aan keuterboeren in de buurt. Het gebied heeft nooit meegelopen in de
ruilverkaveling waardoor de percelering nog klein en inefficiënt was. Door de kortdurende
pacht en het hoge gehalte aan keuterboeren in de omgeving zijn de percelen tot ’72 altijd heel
extensief beheerd geweest met een lage bemesting en waarschijnlijk minimaal herbiciden
gebruik. Alle nu aanwezige bijzondere akkerflora, was ook al aanwezig bij verwerving. In de
jaren zijn volgens Marcel dus nooit nieuwe soorten geïntroduceerd.
Vruchtwisseling
Na de verwerving van de percelen van de gemeente Wiechen is het beheer al snel verandert
naar een beheer dat zich richtte op de bijzondere akkerflora. Op het grootste deel van de
percelen wordt continu winterrogge geteeld. Er wordt daarbij bewust voor rogge gekozen
omdat dit graan veel licht op de bodem toelaat waardoor kruiden in de ondergroei zich goed
kunnen ontwikkelen. Op een beperkt aantal percelen wordt alleen zomergraan (haver) geteeld
om ruimte te geven aan zeldzame zomerannuellen als glad biggenkruid en akkerleeuwenbek.
Bemesten, zaaien, eggen en oogsten
Direct na verwerving van de akkers in ’72 is Staatsbosbeheer gestopt met het bemesten van de
percelen. Met uitzondering van de lemige akkers, wordt ook de zuurgraad van de percelen niet
op peil gehouden. De reden om dit bij de lemige akkers wel te doen heeft te maken met het feit
dat de bijbehorende flora niet tegen een heel lage pH kan. Het beheer van de verschillende
akkers volgt ook een oud principe, volgens Marcel, dat de wat rijkere, lemigere percelen
vroeger al de meeste en eerste aandacht en verzorging kregen. ‘Het bewerken en zaaiklaar
maken van de grond ging vroeger veel minder snel dan tegenwoordig, dus men begon al heel
vroeg (begin september) bij de eerste percelen, om pas laat in het najaar bij het laatste
perceeltje te eindigen. Die eerste percelen werden het meest bemest en werden bekalkt,
terwijl de laatste percelen (de hoge, droge zandgronden verder weg van de boerderij) pas als
laatste aan de beurt waren en veel minder werden bemest. Dat ploegen kwam ook niet
overeen met wat er tegenwoordig wordt gedaan. De bewerkingsdiepte was hooguit 12-15 cm
en de risters waren zo gevormd dat de grond niet volledig werd gekeerd, zoals tegenwoordig,
maar meer half gekeerd. Deze werkwijze zijn we op onze percelen ook gaan toepassen. Niet
alle percelen moeten op dezelfde manier en op het zelfde tijdstip worden bewerkt, want niet
alle kruiden kunnen onder één en hetzelfde beheer gedijen. Een differentiatie in beheer is dan
ook essentieel voor het in stand houden van een grote diversiteit aan bijzondere onkruiden.’
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(zie ook flora-ontwikkeling) ‘We zijn echter wel gestopt met bemesten, ook op de lemige
gronden, hoewel die laatste gronden wel werden bekalkt met behulp van schuimaarde.
Ploegen werd nooit dieper gedaan dan 20 cm en op veel percelen zijn we er uiteindelijk op over
gegaan om alleen met een cultivator de grond klaar te leggen.’ Als aanvulling hierop moet wel
worden gezegd dat het gebruik van schuimaarde niet alleen een onderhoud van de zuurgraad
met zich meebrengt maar ook een lichte aanvulling van meststoffen. Met deze schuimaarde
wordt namelijk naast kalk, ook een klein beetje organische stof (10-15%), stikstof (3-5 kg
N/ton), fosfaat (10 kg P2O5/ton) en magnesium aangebracht. Toch is Marcel ervan overtuigd dat
voor een goede flora-ontwikkeling het schraal of niet-bemesten essentieel is. ‘In een
boerenperceel in de buurt werden tot voor kort ook altijd nog veel bijzondere soorten
gevonden waaronder zelfs korensla. Het perceel werd dan ook heel extensief beboerd. Een
aantal jaren terug besloot de boer echter toch te weinig rendement te krijgen van de percelen
en werd de bemesting opgevoerd. Binnen enkele jaren is er bijna niets meer over van die
bijzondere flora.’
Het zaaien van de granen gebeurde vlak na de grondbewerking wat betekent dat de eerste
wintergranen vanaf half september werden ingezaaid. Na het zaaien werd geen
onkruidbestrijding meer uitgevoerd.
Voor de oogst kon bijna in alle gevallen gewoon worden gedorsen. Tot 2007 werd volgens
Marcel nog jaarlijks een graanopbrengst van ongeveer 1,5 t/ha gehaald en 2,5 t/ha aan stro. Dit
is gezien het feit dat er al decennia niet meer wordt bemest opvallend hoog. Marcel wijt dit aan
het feit dat het gebied wordt omgeven door intensieve veehouderij en dat daardoor de
stikstofdepositie erg hoog is. In veel gevallen werd het gewas op stam (het staande, niet
geoogste gewas) verkocht zodat de aansturing van de oogst door de betreffende boer werd
geregeld.
Stoppelbewerking
Veel aandacht is altijd uitgegaan naar het in toom houden van kweek en witbol. Na de oogst
van het graan werd het perceel in veel gevallen vaak meerdere keren met een cultivator
bewerkt. Wanneer witbol of kweek zich dreigde te gaan uitbreiden dan werd al snel 5-6 x
geculterd in de periode tussen oogst en zaai. Als het noodzakelijk was dan werd de
stoppelperiode verlengd om tot wel 10 x te stoppelen.
Aansturing en uitvoering van de werkzaamheden
Voor de uitvoering van het beheer streefde Marcel er altijd naar zo veel mogelijk van de
werkzaamheden in eigen beheer uit te voeren. Ze hadden een eigen, lichte trekker, een kleine
triltandcultivator, een zaaimachine en een ploeg. Het werk werd uitgevoerd door een opzichter
met een boeren achtergrond. ‘Hij wist daarom precies wanneer hij moest ploegen, zaaien of
stoppelen. Voor de belangrijkste bewerkingen moet je niet afhankelijk zijn van loonwerkers
omdat die vaak met veel te zwaar materieel komen en je ook vaak aan het einde van de rit
laten komen “omdat het toch maar om die natuurgronden gaat waar nauwelijks wat van
afkomt”.
Sinds enkele jaren is het beheer nu in handen van één boer/loonwerker die naar Marcels
mening met veel te zwaar materieel komt. Ik heb zelf in 2011 enkele van de percelen ook
bekeken en hoewel een aantal percelen er nog heel erg mooi uitzien is op sommige andere
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percelen te zien dat een probleemveronkruiding met onder andere Gestreepte witbol optreed
die veel bijzondere onkruiden aan het wegdrukken is.
Bemestingstoestand van de grond
Wat vooral opvalt aan de bodemchemische toestand is het erg lage kaliumniveau op de meeste
percelen (K-getal=1-3 bij een streefwaarde van 13-18). Dit is volledig in overeenstemming met
het feit dat er al jaren geen bemesting meer is uitgevoerd op deze percelen. Daar staat
tegenover dat op een aantal percelen, enigszins tegen de verwachting in, de zuurgraad nog
redelijk op orde is (pH=5 op Gasthuisbergweg en Munnikenveld) hoewel andere percelen daar
meer aan de verwachting voldoen (pH=4,2 op Bullenkamp). De fosfaatgehaltes (P-Al=35-63)
zitten allemaal nog binnen de agronomisch streefwaardes van 30 tot 46 of zelfs daar boven.
Toch zijn met name de gehaltes tussen de 30 en 40 laag in vergelijking tot akkerpercelen met
een meer recent agrarisch verleden. Organische stofgehaltes zijn hoog op de Gasthuisbergweg
en Munnikenveld (3,8% en 4,2%), maar gemiddeld voor een akkerperceel op de Bullenkamp
(2,3%). Aan de C/N verhouding van de organische stof is echter te zien dat het hier om oude,
relatief inerte organische stof gaat (C/N van 19 op de Bullenkamp tot 24 op de
Gasthuisbergweg).
Flora-ontwikkeling door de jaren heen
Zoals al eerder aangegeven was de meeste flora al aanwezig op de percelen in Overasselt toen
deze werden verworven in 1972. Om deze goed in stand te houden is er door Marcel goed
gekeken naar welke soorten op welke percelen voorkwamen en wat voor kleine of grote
aanpassingen er dan nodig waren om die het best tot hun recht te laten komen. Elke soort
heeft zo zijn eigen niche om in te groeien en die bedien je niet allemaal op één perceel. Zoals
aangegeven worden de wat meer leemhoudende percelen vaak als eerste bewerkt en weer
ingezaaid en tevens van schuimaarde voorzien. Dat onderhouden van de pH heeft te maken
met het feit dat een groot aantal van de kruiden die typerend zijn voor dit soort gronden een
erg lage pH niet aankunnen. Typerende flora voor deze wat rijkere akkers zijn Ruige klaproos,
Vroegeling en Zandraket. Ook kunnen hier voorkomen: Groot spiegelklokje, Akkerogentroost,
Roggenlelie en Handjesereprijs. Toch laten niet alle kruiden zich elk jaar even goed zien.
Akkerogentroost heeft bijvoorbeeld een nat najaar nodig om goed tot ontwikkeling te komen,
Windhalm manifesteert zich vooral als er droge zomers zijn en het graan veel open ruimtes
over laat. Kruiden die ook wat rijkere omstandigheden nodig hebben, hoewel niet zozeer qua
pH zijn Bolderik, Dreps, Gele ganzenbloemen en Korenbloemen. Bij sterke verschraling van
percelen kunnen deze makkelijk verdwijnen. Op de schrale, zure zandgronden kom je vooral
soorten tegen als Korensla, Eenjarige hardbloem, Slofhak en Kleine leeuwenklauw als
winterannuellen en Glad biggenkruid en Akkerleeuwenbek als zomerannuellen.
Marcel geeft aan dat er in Overasselt eigenlijk geen flora zijn geherintroduceerd. Hij is er ook
niet voorstander van dit al te snel te doen. Zeker als het oude esgronden zijn is het goed om,
zoals hij dat noemt: ‘eerst eens de archiefkast open te zetten’. Hij bedoelt daarmee dat je een
deel van de huidige bouwvoor wegschuift om een diepere en meer historische laag van de
bouwvoor tevoorschijn te halen. ‘Al doe je dit maar op een klein deel van het perceel, zoiets als
20 m x 20 m. Soms kom je tot enorme verrassingen te staan en komen er oude flora
tevoorschijn die je anders nooit had gezien.’
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Kosten en baten
Akkerbeheer was jarenlang een ondergeschoven kindje bij veel natuurbeheersorganisaties, zo
ook Staatsbosbeheer. Lange tijd was er nauwelijks budget of vergoeding voor akkerbeheer.
Zonder geld erbij kon het beheer echter niet uit. Doordat veel van het werk echter in eigen
beheer werd uitgevoerd heeft Marcel het altijd wel kunnen blijven doen, maar dat ging dan
soms ten koste van andere activiteiten. Zo kwamen niet alle kosten die eigenlijk bij het
akkerbeheer hoorden ook op die post terecht in de boeken.
Toekomst
Zoals gezegd heeft Marcel alleen nog maar op een afstand iets te zeggen over de toekomst van
het beheer op Overasselt. Hij maakt zich soms wel zorgen over het beheer op afstand via de
loonwerker. Tegelijkertijd wordt hij nog regelmatig gevraagd als extern adviseur en geeft hij
lezingen of cursussen om zijn jarenlange kennis deels over te dragen.
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6. Wim Stronks, Staatsbosbeheer, Cortenoever
Sinds begin jaren ’80 is Wim Stronks als medewerker van Staatsbosbeheer nauw betrokken
geweest bij het beheer van de graslanden en akkers in de uiterwaarden van de IJssel nabij
Brummen (Gld.). Hij heeft daarbij nog veel contact gehad met de voormalige boerenpachter
van de akkerpercelen: dhr. Wassink en geprobeerd het beheer zo door te zetten dat de
bijzondere akkerflora die hier aanwezig was in stand bleef. Het akkercomplex omvat drie akkers
die in totaal een oppervlak beslaan van 3,25 ha. Zeker de helft van dit complex inundeert bijna
jaarlijks minimaal enkele dagen waardoor het telen van wintergranen hier niet altijd meevalt.
Historie
De akkers aan de Weg naar het Ganzenei in Cortenoever (Brummen) zijn begin tot midden
jaren tachtig verworven door SBB. Voor die tijd waren de gronden in beheer bij dhr. Wassink
die de grond pachtte van een groter landgoed. In die tijd werden op deze gronden een
diversiteit aan gewassen geteeld: aardappelen, bieten, haver en rogge. De gronden werden niet
erg intensief beboerd. Er werd bemest en er werd gespoten, maar toch was het beheer vrij
extensief voor de maatstaven van die tijd. In de omgeving stond Wassink bekend als een
rommelboer die zijn aandacht meer bij zijn hobby, de paarden, had dan de percelen die hij
bewerkte. Dit extensieve beheer heeft er waarschijnlijk voor gezorgd dat er vrij veel bijzondere
onkruidsoorten, die kenmerkend zijn voor zandige stroomruggen, op de percelen in stand zijn
gebleven. Vlak na verwerving heeft Wim Stronks het beheer omgezet naar een vruchtwisseling
met alleen winterrogge. Met name het vele wiedwerk dat komt kijken bij de teelt van bieten en
aardappelen was de reden voor deze omslag. Wim bleef de percelen wel elk jaar bemesten met
ruige stalmest dat hij zelf produceerde met een kudde Lakenvelders die hij in de winter op een
potstal hield. De bemesting laag niet al te hoog, maar een inschatting van de hoeveelheden kon
Wim niet maken. Deze bemesting moest echter na enige tijd worden gestopt door verandert
beleid binnen SBB. Sinds meer dan tien jaar wordt er op de percelen geen mest meer gebracht.
Vruchtwisseling
Zoals aangegeven werd er voor de verwerving meerdere gewassen geteeld die in rotatie met
elkaar werden verbouwd: aardappelen, bieten, haver en rogge. Sinds de verwerving van de
gronden door SBB is deze vruchtwisseling verlaten en vervangen door één met alleen
winterrogge.
Bemesten, zaaien, eggen en oogsten
In de beginjaren na verwerving werd het complex jaarlijks voorzien van een bescheiden
hoeveelheid ruige potstalmest. Dit wordt de laatste tien jaar zeker al niet meer gedaan. Het
land wordt elk jaar voor 10 oktober geploegd. Hierbij wordt een ploegdiepte aangehouden van
18-22 cm. Na het ploegen wordt het land zaaiklaar gemaakt en ingezaaid met rogge. De
zaaihoeveelheid die wordt aangehouden is iets meer dan gangbaar (100-110 kg/ha). De reden
hiervoor is dat een groot deel van de rogge verloren gaat door inundatie en/of ganzenvraat.
Het zaaizaad dat wordt gebruikt wordt aangekocht bij de reguliere zaadhandel. Na het zaaien
wordt er geen onkruidbestrijding meer uitgevoerd.
De lage ligging van sommige percelen bepaald voor een groot deel het succes van de
graanteelt. Zeker de helft van het akkercomplex komt jaarlijks enige dagen onder water te
staan waardoor een deel van de rogge verzuipt. In sommige jaren (waaronder dit jaar) blijft er
nauwelijks een halm rogge over. Vorig jaar, toen dit ook het geval was, is besloten om

NATUURBALANS

– LIMES DIVERGENS BV

Verslag 2015 Herstel biodiversiteit van akkers in Noord-Brabant Eindrapportage

a d v i es b u r ea u v o or n a t u u r & l a n d s c h a p

119

zomergerst met minimale grondbewerking door te zaaien, maar de korrels zijn door de
verharde, dichtgeslagen grond nauwelijks in de grond terecht gekomen waardoor hier weinig
van terecht is aangeslagen. Het verder afzien van herinzaai na uitval van de rogge heeft echter
wel als gevolg dat op grote delen van het perceel akkerdistels en kamille de overhand gaan
nemen. Om te voorkomen dat die zich te sterk uitbreiden zou Wim deze plekken graag vroeg in
het seizoen willen maaien om er in ieder geval voor te zorgen dat de distels niet in het zaad
komen. Vanuit de beheersinstructies wordt hier echter geen ruimte voor gegeven, omdat na
zaai geen onkruidbestrijding meer mag plaats vinden. Dit heeft als gevolg dat distels zich in
sommige jaren enorm kunnen uitbreiden.
In de beginjaren werd op deze percelen nog elk jaar het graan gedorsen. Opbrengsten waren
echter al snel teruggelopen tot minder dan 1,5 t/ha. Na verloop van tijd was de opbrengst zo
laag en de kruidendruk zo hoog dat combinen nauwelijks meer mogelijk was en het geoogst
product moeilijk meer verkocht kon worden door alle onkruidzaden tussen het graan. De
laatste jaren wordt het daarom nauwelijks meer gecombined. Het gewas wordt gemaaid met
een schotelmaaier en bij goed drogend weer op het land gedroogd en in pakken geperst als
strooisel. Er zijn ook jaren dat het maaisel op het land blijft.
Stoppelbewerking
Wanneer mogelijk wordt er na de oogst zo veel mogelijk in de stoppel gewerkt om toenemende
veronkruiding met kweek, heermoes en distels tegen te gaan. Daarbij wordt gewerkt met een
vaste-tandcultivator met brede ganzenvoeten. Deze bewerking wordt alleen uitgevoerd als het
scherp drogend weer is. De bewerking wordt dan zo veel mogelijk keren herhaald soms op
opeenvolgende dagen, of met tussenpozen van één of twee dagen. Er zijn echter ook jaren dat
het najaar weinig kansen laat voor enige stoppelbewerking.
Aansturing en uitvoering van de werkzaamheden
Het liefst zou Wim Stronks al het werk zo veel mogelijk zelf uitvoeren, maar daarvoor heeft hij
niet alle machines beschikbaar. Hij beschikt wel over een trekker, een vaste tandcultivator, een
schotelmaaier, een schudder en een kleine pakkenpers waardoor hij het maaien, het stro
eventueel schudden en persen en de stoppelbewerking zelf kan uitvoeren. Hij geeft aan dat
voor het zo goed mogelijk houden van een kruidenrijke akker het essentieel is dat je de
werkzaamheden op de juiste momenten uitvoert.
Hij beschikt echter niet over een ploeg of zaaicombinatie waardoor hij dit werk uit laat voeren
door een loonwerker in de buurt. Dit ging tot voor kort nog naar tevredenheid omdat er een
wat oudere loonwerker in de buurt dit werk vaak zelf uitvoerde en dat nog met enig beleid
uitvoerde. Sinds enige tijd is het bedrijf echter overgegaan op een jongere generatie en komen
ze met veel te groot materieel (200 pk trekker en een 5-schaar wentelploeg) en te veel haast
om het perceel zaaiklaar te leggen. Wim moet tijdens het ploegen nu altijd aanwezig zijn om de
trekkerchauffeur te bewegen ondieper te ploegen. Zelfs dan wordt er vaak toch dieper
geploegd dan eigenlijk de bedoeling is en worden aangrenzende grasstroken deels mee
geploegd.
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Bemestingstoestand van de grond
Wim Stronks houdt dit totaal niet bij. Door ecologen van SBB wordt vaak gezegd dat de rivier
meer dan genoeg vruchtbaarheid jaarlijks achter op de percelen waardoor ploegen overbodig
is, maar Wim heeft daar zelf toch wel enigszins zijn twijfels bij. De stand van het graan is de
laatste jaren zo sterk teruggelopen dat het het oogsten nauwelijks waard is.
Flora-ontwikkeling door de jaren heen
Zoals aangegeven kan op het akkercomplex in Cortenoever een grote diversiteit aan bijzondere
akkerflora worden gevonden: groot en klein spiegelklokje, aardaker, akkerogentroost,
handjesereprijs, ruige klaproos en kleine leeuwenklauw beeldbepalend zijn. Wim Stronks gaf
aan dat al deze flora al aanwezig was bij verwerving. De dichtheid van bepaalde flora, met
name van de spiegelklokjes, is echter wel enorm toegenomen. Vorig jaar, bij het wegvallen van
een groot deel van de rogge door de overstromingen in de winter, heeft Wim een dichtheid van
spiegelklokjes waargenomen die hij zelden eerder had gezien. Hierdoor vraagt hij zich af of de
rogge überhaupt nodig is voor de ontwikkeling van akkerflora. ‘Er werd altijd gezegd dat de
akkerflora alleen kan gedijen in de schaduw van een graan, maar dat lijkt niet het geval te zijn.’
Tegelijkertijd ziet Wim Stronks echter ook een flinke toename van de druk aan akkerdistels dat
op sommige plekken zo hoog begint te worden dat het de bijzondere akkerflora ook aan het
wegdrukken is. Hij vind het nog steeds erg zoeken naar wijsheid rond het beste beheer. ‘Florarijke akkers beheren is en blijft gewoon erg moeilijk’.
Kosten en baten
Wim Stronks heeft nooit goed bijgehouden wat de precieze kosten zijn voor het beheer van de
akkers. Sinds enige tijd brengt het graan echter niets meer op en zijn alleen de kosten
overgebleven. Hij geeft wel aan dat het al die jaren veel geld en aandacht heeft gekost om de
akkers zo goed mogelijk te onderhouden en hoopt dat dit ook in de toekomst zo blijft.
Toekomst
Wim maakt zich toch wel enigszins zorgen over de toekomst van de akkers. Hijzelf is al ruim
dertig jaar met veel inzet en passie betrokken geweest bij het uitvoerende beheer op
Cortenoever. Hoewel hijzelf geen directe boeren achtergrond heeft, heeft hij nog wel veel van
dichtbij meegekregen en heeft hij zich in de loop der jaren ook veel eigen gemaakt. Wim
Stronks ziet echter binnen SBB de trend om steeds meer machines af te stoten en uitvoerend
werk uit te besteden. Hij vraagt zich erg af of dit de kwaliteit van het beheer wel ten goede
komt. Daarnaast geeft ie aan dat akkerbeheer veel aandacht en ook geld kost elk jaar en hij
hoopt dat men dit ook in de toekomst er wel voor over blijft houden.
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7. Herman Menkveld (bio-boer), Staatsbosbeheer, Fortmond/Nijendal (Olst, Wijhe)
Herman Menkveld heeft een klein biologisch pachtbedrijf tussen Deventer en Olst. Herman
heeft een bescheiden areaal aan akker- en grasland, maar heeft daarnaast een vaste
samenwerking met een biologische geitenhouder waar hij gras, granen en peulvruchten aan
levert. Daarvoor in de plaats ontvangt hij geitenpotstalmest die hij als bemesting gebruikt op de
akkers en graslanden. Een groot deel van zijn eigen land draait mee in pakketten agrarisch
natuurbeheer waar hij mooie resultaten haalt omdat het Herman niet om de subsidie op zich
gaat, maar veel plezier beleeft aan het werken met natuur en biodiversiteit. Vanuit die
interesse is Herman ook al jaren betrokken bij het beheer van gronden van Staatsbosbeheer in
en rond Olst en Wijhe. Al heel wat jaren regelt Herman bijvoorbeeld de inscharing van vee in de
uiterwaarden. Sinds een jaar of tien is hij ook gevraagd een groot deel van de natuurakkers van
Staatsbosbeheer te beheren. Het gaat daarbij zowel om wat drogere zandpercelen (Nijendal,
Zogenbrink) als om percelen op de stroomruggen in de uiterwaarden (Fortmond). Opvallend
daarin is dat Herman voor het bepalen van dit beheer nog heel veel teruggrijpt op oude boeren
wijsheden uit de regio. Wijsheid die hij overgeleverd heeft gekregen van zijn vader en opa die
beide in deze regio hebben geboerd.
Historie
Fortmond staat, samen met Cortenoever, van oudsher bekend als één van de weinige
natuurakkers in Nederland waar nog veel bijzondere akkerflora te vinden is die typerend is voor
de gronden in de uiterwaarden. De reden hiervoor is dat, in analogie met Cortenoever, de
gronden in de jaren ’80 door SBB werden verworven en overgenomen werden van een oude
boer die tegen zijn pensionering aan zat. De bewuste boer (Huisman) had een klein gemengd
bedrijf met vee, grasland en akkers. In tegenstelling tot veel percelen in de omgeving, werd op
Fortmond nog steeds jaar in jaar uit graan verbouwd als voer en stro-voorziening voor het vee.
Doordat het hier om een boer op leeftijd ging, werd er op deze gronden nog vrij traditioneel en
extensief gewerkt en dat lijkt de voornaamste reden dat veel van de bijzondere onkruiden nog
aanwezig waren. Direct na de verwerving heeft eerst SBB de akkers in eigen beheer gehouden.
Het beheer van uitsluitend graan-verbouw werd voortgezet, maar na enige tijd ontstond de
behoefte om het beheer onder te brengen bij een biologische boer die toendertijd vrij veel
akkers van Staatsbosbeheer in uitvoering had (Rien Joppe). Hoewel Joppe veel verstand had
van het telen van biologische granen moest hij dit van grote afstand doen wat de kwaliteit van
het beheer niet altijd ten goede kwam. Om die redenen is het beheer zo’n tien jaar geleden
overgedragen op Herman Menkveld, waarmee SBB al enige jaren een goede werkrelatie mee
had opgebouwd. In de eerste jaren is Herman vooral bezig geweest met het herstellen van de
onkruidsituatie op de percelen. Door het jarenlange beheer op afstand was de akker behoorlijk
ondergelopen in de kweek en distels. Deze ongewenste onkruiddruk maakte niet alleen de
graanteelt grotendeels onmogelijk, maar drukte ook de bijzondere onkruiden aan de kant. Dit is
het begin geweest van de invoer van de huidige vruchtwisseling waarmee na enkele jaren de
ongewenste onkruiden tot een zeer acceptabel niveau zijn teruggedrongen en de rijke diverse
ondergroei in het graan weer volop ruimte kreeg.
Vruchtwisseling
Op zowel klei als zand streeft Herman naar eenzelfde basis-vruchtwisseling waarbij gestreefd
wordt naar een constante afwisseling van winter- en zomergraan. De afwisseling van deze twee
wordt door Herman gezien als een noodzakelijkheid om kweek en distels er voldoende onder te
houden. Als zomergraan wordt vaak haver gezaaid of een combinatie van haver en gerst. De
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combinatie van haver en gerst kent Herman nog van zijn vader en opa die dit uitzaaide voor
veevoer. In de literatuur van de Nederlandse agrarische geschiedenis wordt deze combinatie
masteluin genoemd en wordt vermeld dat deze vroeger ook in het middeleeuwse
tweeslagstelsel werd gebruikt. Later zouden deze granencombinaties grotendeels verdrongen
zijn geweest door de opkomst van de zomerrogge, maar blijkbaar zijn ze nooit helemaal
verdwenen. Af en toe zaait Herman als afwisseling mengteelten van haver en veldbonen of
lupine of speciale tarwe-rassen die goed groeien onder wat schralere, biologische
omstandigheden.
Als wintergraan wordt bijna uitsluitend winterrogge geteeld. Herman geeft ook aan dat het
alleen telen van winterrogge in het verleden in deze streek ook niet gebeurde. Volgens de oude
boerenwijsheid geeft rogge op rogge problemen met een soort van roggemoeheid (reup).
Roggeopbrengsten lopen daardoor na een aantal jaren sterk achteruit wanneer deze steeds
opvolgend wordt geteeld. Om die reden werd ook vroeger altijd al naar een afwisseling van
winter- en zomergraan gestreefd.
De overgang van een wintergraan naar een zomergraan geeft tevens de mogelijkheid om een
groenbemester te zaaien na de oogst van het wintergraan die dan winter-over kan blijven staan
om in het voorjaar te worden ondergeploegd. Als groenbemester wordt vaak gele mosterd
gebruikt die volgens Herman erg goed is in het onderdrukken van wortelonkruiden als kweek.
Bemesten, zaaien, eggen en oogsten
In het voorjaar worden zowel de winter- als zomergraan percelen bemest met verteerde vaste
geitenpotstalmest (8-9 t/ha). Daarbij worden de randen van het perceel minder bemest, omdat
het met vaste mest uitrijden zowiezo moeilijker is om tot aan de rand volop te bemesten.
Hierdoor ontstaat er een natuurlijke gradiënt van afnemende bemesting naar de rand van het
perceel. Naar schatting betekent de vaste mestgift een bemesting van 60 kg N/ha, waarvan
echter wel een groot deel organisch gebonden is en dus geleidelijk vrij komt. Bij de
zomergranen wordt die uitgereden voor het ploegen uit, maar bij de wintergranen wordt deze
in het vroege voorjaar (begin februari) over het uitstoelende gewas heen gestrooid.
Als zaaidichtheden wordt voor zowel de zomer- als de wintergranen de normale zaaidichtheid
aangehouden (90-100 kg winterrogge/ha en 170 kg haver/ha). Het graan wordt uitgezaaid op
rijafstanden van 12 cm wat schoffelen onmogelijk maakt, maar voor de onkruidbestrijding is dat
ook niet nodig. Onkruidbestrijding in het staande gewas wordt nog maar mondjesmaat
uitgevoerd. Soms wordt in de zomergranen nog geëgd, maar alleen als het weer het toelaat.
Structuurschade wordt ten alle tijden voorkomen. Door de bescheiden bemesting met gerijpte
stalmest is onkruidbeheersing steeds minder nodig en streeft Herman ernaar zo weinig
mogelijk in het gewas te werken.
Als zomergraan wordt zoals aangegeven meestal haver of een combinatie van haver en gerst
gebruikt. Na het zomergraan wordt de stoppelperiode gebruikt om meerdere malen te
schijveneggen. Doel is om de grond constant zwart te houden en de kweek-wortels te snijden
en om te werken. Dit gebeurt in de hele periode tussen oogst van het zomergraan (augustus)
en inzaai van het wintergraan (oktober). Wintergraan wordt vervolgens vroeg gezaaid (oktober)
omdat Herman slechte ervaringen heeft met late inzaai (november-december) vanwege een
grotere kans op structuurschade en meer kans op uitwintering van het graan. Na de
voorjaarsbemesting wordt in het wintergraan bijna nooit een onkruidbestrijding uitgevoerd
omdat rogge vroeg in het voorjaar al behoorlijke dekking geeft.
Na de oogst van het wintergraan wordt de stoppel ondergewerkt (schijveneg) en wordt een
lichte drijfmest-bemesting uitgevoerd waarna gele mosterd wordt ingezaaid. De gele mosterd
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zorgt ervoor dat de grond ‘levend’ de winter over gaat, maar wordt met name gezaaid om
kweek onder controle te houden.
Stoppelbewerking
Zoals hierboven reeds beschreven wordt er eens in de twee jaar een stoppelbewerking
uitgevoerd. Dit wordt gedaan bij de overgang van zomergraan, naar het wintergraan. Als er op
bepaalde plekken het kweekprobleem dreigt toe te nemen dan wordt er bij het zomergraan
voor gekozen deze als gehele plant silage (GPS) te oogsten. Doordat dit de oogst met 3-4 weken
vervroegd kan er over een langere periode worden gestoppeld. Herman’s stelregel is dat als
kweek, tijdens het groeiseizoen, zes weken of langer het daglicht niet ziet doordat je het
constant onderwerkt dan ben je hem kwijt. Die zes weken red je alleen maar als je de oogst
vervroegd door het gewas als GPS te oogsten.
Aansturing en uitvoering van de werkzaamheden en mechanisatie
Herman voert in principe bijna alle werkzaamheden zelf uit. Alleen voor het oogsten wordt
gebruik gemaakt van een combine van de loonwerker. Het komt erg nauw wanneer je de
werkzaamheden uitvoert en met welk materieel. Dit maakt alles uit voor het resultaat. Als het
niet nodig is moet je niet op het land komen en werken alleen onder goede, droge
omstandigheden. Het rijden van structuurschade geeft alleen maar problemen: slecht groeiend
graan, kamille, kweek en distels die op die open plekken de overhand nemen.
Ploegen wordt gedaan met een Lemken drieschaar-wentelploeg met voorscharen en schijven.
Lemken heeft goed gekrulde risters wat ondiep ploegen goed mogelijk maakt. Herman streeft
naar een ploegdiepte van 15-20 cm. Goed ploegen is essentieel volgens Herman: je moet met
een schone lei beginnen.
Het inzaaien wordt gedaan met een zaaicombinatie van een triltandcultivator met
ganzenvoetjes en een nokkenrad zaaimachine. Het zaaibed moet niet te fijn liggen, wat wel
gebeurd wanneer je met een rottorkopeg het land klaarlegt omdat dit verslemping in de hand
werkt.
De stoppelbewerking wordt uitgevoerd met een 2-rijïge schijveneg, soms met een
stoppelploeg. De schijveneg heeft sterk de voorkeur boven een vaste tand of triltandcultivator
bij Herman. ‘Cultivators trekken alleen maar een beetje sporen, terwijl een schijveneg zowel
snijdt als onderwerkt’. De schijveneg wordt zo afgesteld dat de voorste rij schijven snijdend
wordt gesteld en de achterste rij scheppend. Op deze manier kan het land in de stoppelperiode
goed zwart gehouden worden en wordt oa kweek een enorme tik toegebracht.
Flora-ontwikkeling door de jaren heen
Zoals al bij de historie beschreven is, is de akker bij Fortmond in de jaren tachtig verworven
door Staatsbosbeheer. Door de extensief werkende boer die er voor die tijd op zat en het feit
dat hij op deze gronden geen maïs, maar graan teelde was heel veel van de nu nog aanwezige
bijzondere flora aanwezig: groot en klein spiegelklokje, handjesereprijs, getande/geoorde
veldsla, akkerogentroost, kleine leeuwenklauw, ruige klaproos. Al deze soorten komen niet
alleen in de randen, maar perceelsbreed voor. Dit maakt dat het perceel al sinds jaar en dag
bekend staat als een waardevolle akker op de stroomgronden van de IJssel. In de tijd dat de
akkers in beheer waren bij Joppe is de vegetatie wel enorm opgeschoven naar kweek en distels.
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Hoe de bijzondere onkruiden hieronder waren is ons niet bekend. De afgelopen tien jaar is het
beheer echter zoals hierboven beschreven met als resultaat dat er een mooi graangewas staat
dat, als je de blik naar beneden wendt een hele mooie, diverse en rustige ondergroei laat zien
met alle bijzondere soorten die er bij verwerving ook stonden.
Kosten en baten
Voor de akkers betaald Herman jaarlijks €120/ha aan pacht. Om deze pacht te kunnen voldoen,
moet Herman wel een zeker opbrengst van de percelen halen. Met het huidige beheer oogst
Herman in de meeste jaren rond de 3-4 t/ha aan haver/gerst en 2,5-3 t/ha aan winterrogge.
Mede door de eenvoud en rust in het beheer zijn dit opbrengsten die net de genoemde pacht
opbrengen. Daar komt wel bij dat Herman veel van het werk in eigen beheer uitvoert en er
zoveel plezier aan beleeft dat hij ook niet de hoogste prijs rekent voor al zijn inspanningen.
Toekomst
Voor de komende tijd is Herman van plan zijn samenwerking met Staatsbosbeheer alleen maar
te verdiepen. Naast het werken met uiterwaarden grasland en akkers op gronden van
Staatsbosbeheer neigt hij op eigen grond ook steeds meer tot agrarisch natuurbeheer. Sinds
kort is Herman ook begonnen met de opleiding van natuurboer die door de landelijke
Beroepsvereniging Natuurboeren recent is opgezet. Hierin ervaart hij veel plezier in het
ontmoeten van collegae en de uitwisseling van kennis

NATUURBALANS

– LIMES DIVERGENS BV

Verslag 2015 Herstel biodiversiteit van akkers in Noord-Brabant Eindrapportage

a d v i es b u r ea u v o or n a t u u r & l a n d s c h a p

125

NATUURBALANS

126

– LIMES DIVERGENS BV

a d v i es b u r ea u v o or n a t u u r & l a n d s c h a p

Verslag 2015 Herstel biodiversiteit van akkers in Noord-Brabant Eindrapportage

BIJLAGE 2

NATUURBALANS

LIGGING PLEEGAKKERS

– LIMES DIVERGENS BV

Verslag 2015 Herstel biodiversiteit van akkers in Noord-Brabant Eindrapportage

a d v i es b u r ea u v o or n a t u u r & l a n d s c h a p

127

Ligging Pleegakkers
Overzichtskaart

Huis ter Heide

Olland
Zandstraat 1

Zandstraat 2

De Logt

Mortelen

Oude Buissche Heide 1

Oude Buissche Heide 2
Achtmaal 1
Achtmaal 2
Merkske, Hoogstratense Baan
strabrechtse hei

Merkske

Strabrecht
Heeze Bolderik
Heeze
Hubertusbossen Heide
Hubertusbossen Heide

langakkers

Detailkaart
Brabant West
Achtmaal
Oude Buissche Heide2

Oude Buissche Heide 1

Achtmaal 1

Achtmaal 2

Huis ter Heide

Detailkaart
Tilburg

Zandstraat 1

Zandstraat 2
De Logt

Mortelen

Detailkaart
Boxtel

Olland

Zandstraat 1

Zandstraat 2
De Logt

Mortelen

Detailkaart
Strabrecht en omgeving

strabrechtse hei

Strabrecht

Heeze Bolderik

Heeze

Hubertusbossen Heide

Hubertusbossen Heide

langakkers

Detailkaart
Merkske

Merkske, akker 2

driehoekig perceel
mop complex
Merkske, akker 15
Merkske, Hoogstratense Baan
Merkske, akker 12

BIJLAGE 3
BEHEERSADVIEZEN
MONITORING PER AKKER
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Natuurakkers in Brabant
Natuurmonumenten
Beheeradvies Brabants
Landschap
Heikant/De Logt

De Logt, veldbezoek 01-07-2014

Advies kort
Vruchtwisseling: In eerste 2-3 jaar alleen zomergranen. In eindbeheer jaarlijkse
afwisseling van zomer- en wintergranen of 2 jaar wintergraan en 1 jaar zomergraan.
Zomergraan in beginjaren zomerrogge, later mogelijk afgewisseld met haver.
Wintergraan voornamelijk winterrogge.
Bemesting: Gemiddelde bemesting 50-60 kg N-totaal/ha/jaar met maximaal 25 kg
P2O5/ha/jaar, mogelijk toegepast als tweejaarlijkse bemesting (dubbele hoeveelheid) in
de vorm van gerijpte, ruige mest en/of groencompost.
Bekalking: Voor ontwikkeling van ruige klaproos associatie mogelijk pH iets verhogen
richting pH 5
Streefproductie: 2-2,5 t/ha
Streeftraject zuurgraad: pH 5-5,5
Te verwachten doelsoorten:
Winteraspect: Valse kamille, Veelkleurig vergeetmenietje, Handjesereprijs, Ruige
klaproos, Bleekgele hennepnetel, Kleine leeuwenklauw, Korensla, Slofhak,
Korenbloem, Gewone spurrie
Zomeraspect: Akkerandoorn, Gele ganzenbloem, Akkerleeuwenbek, Dauwnetel en Glad
biggenkruid

Situatieschets
Het perceel bij De Logt ongeveer 10 jaar geleden in handen gekomen van Natuurmonumenten. Voor die
tijd was het een gangbare boomkwekerij. Na verwerving is het perceel eerst omgezet in schraal grasland,
maar vorig jaar is besloten hier een flora- en faunarijke akker van te maken. Na ploegen is het perceel
ingezaaid met zomergerst.
De zomergerst staat redelijk egaal, maar wel erg schraal. Gewashoogte is 40 cm met een geschatte
opbrengst van niet meer dan 1,5 t/ha. Ondanks de ijle stand is de ondergroei toch opvallend ‘rustig’. Hier
en daar is een uitschietende melganzenvoet te vinden (80-90 cm), maar er is geen sprake van woekering.
De ondergroei wordt gedomineerd door moerasdroogbloem, schapenzuring, reigersbek, kleine
varkenskers en vogelpootje. In het midden van het perceel is een klein plekje distel te vinden. De grond
wordt gerekend tot zwarte enkeerdgronden met vooral in het noord-oostelijke deel een lichte, maar
duidelijke leemfractie in de ondergrond (24% op 45 cm diepte in de noord-west hoek). Het zwarte dek is
45 cm dik aan de noordkant en lijkt iets minder dik te worden naar de zuidkant. De gronden lijken dus niet
echt tot de hele oude enkeerdgronden te behoren, maar het zwarte dek is wel dikker dan bij jonge
ontginningsgronden. De hoogste wintergrondwaterstand is 35-50 cm onder maaiveld en de laagste
zomergrondwaterstand is 150 cm of meer (grondwatertrap Vb-VI).
Bodemchemie

De Logt (1-7-’14)
Streef florarijke akker
Streef landbouwkundig

OS %
4,2

pH
kg N/ha mg K/kg
4,4
27
17,3
4,5-5,5
5,3-5,9
70-110

mg P/kg
0,4
<2
1,9-3,7

mg Mg/kg
18,8

mg Al/kg
2,8
<5-10

50-85

Wat de ideale bodemchemische toestand is voor de ontwikkeling van bijzondere flora is nog slechts
weinig bekend. Wat wel bekend is, is dat wanneer de zuurgraad van de bodem lager wordt dan 4-4,5 de
gehaltes aan aluminium in de bodem snel hoger worden. Hoewel sommige vegetatie (heidevegetatie)
goed is aangepast aan deze lage pH en aanwezigheid van aluminium kunnen veel cultuurplanten en
begeleidende akkerflora hier slecht tegen. Het is daarom aan te raden de zuurgraad boven de 4-4,5 te
houden. Daarnaast lijkt met name een hoog direct beschikbaar fosfaatgehalte ervoor te zorgen dat de
onkruidvegetatie erg onrustig wordt met onder andere woekerende wikkes. Het nastreven van een
voldoende laag fosfaatgehalte (<2 mg P/kg) is daarom vooralsnog aan te raden. Aan de bodemchemie van
het perceel is echter te zien dat zowel de pH als het fosfaatgehalte aan het hiervoor geschetste plaatje
voldoen. Wel geven de gehaltes aan overige mineralen (kalium en magnesium) aan dat de algemene
voedingstoestand erg laag is. Enig onderhoud zou gewenst zijn.
Teruggevonden flora na herintroductie
De herintroductie is op dit perceel heel erg goed verlopen. Veel uitgezaaide soorten worden
teruggevonden in de ondergroei: valse kamille, glad biggenkruid, stinkende kamille, franse boekweit,
akkerandoorn en akkerleeuwenbek. Ook worden gele ganzenbloemen en korenbloemen teruggevonden,
hoewel aan de geringe hoogte van deze onkruiden is te zien dat ze niet al te rijk staan.
Analyse en advies vervolg
Het perceel in De Logt heel veel potentie te vertonen voor het ontwikkelen van een mooie kruidenrijke
akker. Het succes van de herintroductie is echter vooral te danken aan het feit dat het perceel jarenlang
schraal grasland is geweest en daarvoor intensief is beheerd als boomgaard waar gebruikelijk veel in
gespoten wordt. Dit maakt dat de zaaddruk van algemene akkeronkruiden erg laag was, wat nog eens
versterkt wordt door het feit dat het perceel behoorlijk schraal was waardoor relatief weinig
stikstofkiemers zijn gekiemd. Om dit beeld te behouden zal er echter wel iets aan de stand van het

graangewas moeten worden gedaan. Zomergerst, met name als voor reguliere rassen wordt gekozen, zijn
namelijk al vrij beperkt in gewashoogte, maar blijven zelfs nog lager in ontwikkeling wanneer de
bemestingstoestand laag is. Zo ijl als het gewas nu stond is een open uitnodiging voor de uitbreiding van
hele algemene akkeronkruiden als echte en reukloze kamille, melganzenvoet, zwaluwtong en distels. Ook
vergrassing met kweek en witbol kan enorm toenemen over de jaren.
Gewaskeuze en vruchtwisseling: Om dit voor te zijn zal ervoor moeten worden gezorgd dat er granen
worden geteeld die beter om kunnen gaan met de beperkte bodemvruchtbaarheid: winterrogge,
zomerrogge en haver zijn daarbij de beste kandidaten. Daarbij is het aan te raden om in de opbouwfase
van het kruidenbestand zomerrogge te verkiezen boven haver omdat van haver bekend is dat deze
stoffen uitscheidt in de bodem die de kieming van onkruiden tegengaat. In een latere fase in de
ontwikkeling, bij een gevestigd onkruidbestand, kan de teelt van haver weer juist voor het behoud van
een gezond evenwicht in het onkruidbestand zorgen. Wat de vruchtwisseling betreft kan het best voor
een jaarlijkse afwisseling van zomer- en wintergranen worden gekozen. Dit komt omdat de kansen op dit
perceel een wat hogere leemfractie kent in de ondergrond, met name aan de noord-west kant van het
perceel. Hierdoor krijgen onkruidsoorten uit de associatie Papaveretum-argemone een kans, daar veel
hiervan een wat hogere vochtbehoefte hebben dan de soorten die horen bij de hoge droge zandgronden
waar het Arnosereto-scleranthetum meer overheerst (slofhak, korensla, klein tasjeskruid en bleekgele
hennepnetel). Kensoorten voor het Papaveretum zijn valse kamille, zandraket, veelkleurig
vergeetmenietje, bleke klaproos en handjesereprijs. Daarnaast zijn er preferente soorten als ruige
klaproos, klimopereprijs, vroegeling en gewone zandmuur. Daar waar het Arnosereto wordt gekenmerkt
door winterannuelen, bevat het Papaveretum al een belangrijk aandeel zomerannuelen met valse kamille,
dauwnetel, rood guichelheil, akkerleewenbek en veldsla als ook vaak kleurrijke vertegenwoordigers. De
aangeslagen onkruiden, valse kamille, akkerandoorn en akkerleeuwenbek lijken inderdaad dit beeld te
bevestigen. Het is dus sterk te overwegen de nadruk op dit perceel niet alleen op wintergranen te leggen.
Een jaarlijkse afwisseling van zomer- en wintergranen of twee jaar wintergraan (winterrogge) en één jaar
zomergraan (zomerrogge of haver) is dan de overweging.
Bemesting: Wat de bemesting betreft zal hier toch weer vrij snel weer werk van worden gemaakt. De
bescheiden, maar goede gewasstand werd nu nog veroorzaakt door het feit dat het het eerste jaar na
scheuren van grasland is. Bij het scheuren van grasland komen altijd mineralen vrij die voor een redelijk
goede gewasgroei zorgen. Met name bij schraal grasland is de verwachting dat deze ‘oude kracht’ echter
vrij snel is uitgewerkt waardoor voor het behouden van dit streefbeeld wel tot onderhouden van de
bodemvruchtbaarheid moet worden overgegaan. Een bemesting met ruige stalmest of goed gerijpte
compost in het najaar kan daarvoor zorgen. Na te streven is een bemesting van 50-60 kg N-totaal/ha/jaar
met maximaal 25 kg P2O5/ha/jaar. Dit zou moeten zorgen voor een duidelijk aanwezige, maar lichtelijke
ijle stand van het graan. Een streefproductie van 2-2,5 t/ha kan een handvat geven voor het vinden van
het evenwicht tussen een te schraal of te rijke stand van het graan.
Voor meer info:
Udo Prins
Louis Bolk Instituut
06-12717882

Dit advies is tot stand gekomen vanuit het project ‘Herstel van biodiversiteit van reservaat-akkers in
Noord-Brabant’ dat gefinancierd wordt door de provincie Noord-Brabant en uitgevoerd wordt door
Natuurbalans, B-Ware, Science-4-Nature en het Louis Bolk Instituut.
Financiering:

Uitvoering:

De Logt

#
1
3
5
6
9
10
11
12
14
15
16
17
19

Nederlandse naam
akkerandoorn
akkerleeuwenbek
bleekgele hennepnetel
Franse boekweit
geel viltkruid
gele ganzenbloem
gewone klaproos
glad biggenkruid
harige ratelaar
korenbloem
spiesleeuwenbek
stinkende kamille
valse kamille

winkelweg oisterwijk
ingezaaid
18-4-2014
Tongelaar
Uden
Bergerheide
Overloon
Haanwijk
oa Haanwijk
Hatertse vennen
Best
oa Haanwijk
Essen
Zevenbergen
Achelse Kluis

29-4-2015
Oirschot
Boxmeer/Hatert/Uden/Gassel/
Roermond/Hatersev./Eersel
Achel/Zevendal

tellingen 2014
27-5-2014
10?

2
2

2

50

100
1000
200
10
500
0
50

200

300

200

200

200

100

300
30
10

100

200

100

100
500

100
200

100
400

100
200

30
Heumense weg/Loenermark/Haterse v.

1-7-2014

300

Mortelen /Zevenbergen
500

2014 alleen randen, achterrand niet, er was gerst uitgezaaid die nauwelijks groeide
2015 op 1-5-2015 zomerroge gezaaid na de onkruiden dus. Akker was eerst ondiep (20cm) geploegd en bemest met stalmest.
ca kwart in hoek langs weg niet bij ingang niet ingezaaid
niet meer zeker of ook mix gijzenrooi/haanwijk is in gezaaid???
aspect juli 2015: zware zomerroge fors bedekkend! Melganzenvoet d weinig grassen
akker in 2016 in elk geval niet bemesten

tellingen 2015
19-6-2015 13-7-2015 4-8-2015
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Natuurakkers in Brabant
Natuurmonumenten
Beheeradvies Brabants
Landschap
Zandstraat

Zandstraat, veldbezoek 01-07-2014
Advies kort
Zandstraat 1
Vruchtwisseling: Nadruk in vruchtwisseling op wintergranen. Eens in de 2-3 jaar
afwisselen met zomergranen. Wintergraan vnl winterrogge, zomergraan zomerrogge (in
opbouwjaren) of haver.
Bemesting: Gemiddelde bemesting 40-50 kg N-totaal/ha/jaar met maximaal 20 kg
P2O5/ha/jaar, mogelijk toegepast als tweejaarlijkse bemesting (dubbele hoeveelheid) in
de vorm van gerijpte, ruige mest en/of groencompost in het najaar (over de stoppel)
toegediend.
Streefproductie: 2 t/ha
Streeftraject zuurgraad: pH 4,5-5,5 (zuurgraadonderhoud met name door bemesting)
Te verwachten doelsoorten:
Winteraspect: Slofhak, Korensla, Bleekgele hennepnetel, Klein tasjeskruid, Kleine
leeuwenklauw, Smal streepzaad, Valse kamille, Ruige klaproos, Korenbloem
Zandstraat 2
Overgangsbeheer (optioneel): Fosfaatverschraling door een aangepaste vruchtwisseling.
Mogelijk inbouw van 2-jarige grasklaver (kalibemest) en/of vruchtwisseling met
peulvruchten (gele lupine, veldbonen) om fosfaatgehalte verder omlaag te krijgen
waardoor meer rust in de onkruidvegetatie komt.
Beheer verder als Zandstraat 1

Situatieschets
Aan de Zandstraat liggen twee percelen van Natuurmonumenten Zandstraat 1 dat een door bomen
omsloten perceel is dat iets verhoogt ligt ten opzichte van de Zandstraat in het oosten en Zandstraat 2 dat
zich iets westelijker bevind en in de overgang zit van hoge zwarte enkeerdgrond naar het iets lager
gelegen gebied ten noord-westen met een veldpodzol profiel.
Op Zandstraat 1 staat een flink roggegewas (1,2-1,8 m) dat met name in de oostrand erg hoog staat en
licht hangend. Geschatte opbrengst hier 2-2,5 t/ha. Naar het westen toe, meer naar het midden van het
perceel, staat de rogge er minder hoog op (1,2 m en geschatte opbrengst van 1,5 t/ha) Een deel van de
verklaring lijkt in de ondergrond te vinden. De oostrand van het perceel heeft een dik zwart dek van 65 cm
dikte met daaronder geel zand met bruine spikkels. Naar het westen toe wordt het zwarte dek snel
dunner, maar duidt met 45 cm nog steeds op een oudere akkerhistorie. Onder de 45 cm is een wittige
uitspoelingshorizont te vinden (45-50 cm) gevolgd door een koffiebruine inspoelingshorizont (50-55 cm).
Onder de 55 cm is geel zand te vinden. Naar de westrand van het perceel lijkt het zwarte dek weer iets
dikker te worden (50 cm). De rogge wordt hier weer iets hoger. Het perceel wordt al lange tijd heel
spaarzaam tot niet bemest waarbij met nam de laatste 5 jaar geen enkele bemesting is toegepast. De
ligging van het perceel is wat hoger dan de omgeving, hoewel hoogteverschillen klein zijn. Het perceel
hoort grotendeels tot grondwatertrap VII wat betekent dat het grondwater in de zomer dieper dan 120
cm is te vinden. De grond is grotendeels dekzand, met slechts een bescheiden leemfractie (14-16 %). Wat
de flora betreft wordt deze aan de randen nog gedomineerd door rogge, windhalm en dreps op1-1,5 m. In
de middenlaag is vooral schapenzuring en canadese fijnstraal te vinden met aan de randen van het
perceel ruige en grote klaproos, klein streepzaad, echte kamille en naar westrand toe vooral ook gewone
spurrie. Op de bodem is kleine leeuwenklauw en heel veel veldereprijs terug te vinden, naar de westrand
eenjarige hardbloem. In de ondergroei is ook bijna overal struisgras terug te vinden dat met name aan de
oost- en westrand getemperd wordt door de hoge rogge. In het midden van het perceel, waar de rogge
minder hoog staat, begint struisgras al een stuk dominanter te worden.
Zandstraat 2 is een perceel dat pas veel recenter in bezit is van Brabants Landschap. Nog niet zo lang
geleden was dit regulier maïsland. De rogge staat er dik op (1,6-1,9 m) met een geschatte opbrengst van
2-2,5 t/ha. Het perceel ligt op de overgang van het hoger gelegen enkeerdgrond gebied ten zuid-oosten,
naar het lager gelegen veldpodzol gedomineerde gebied in het noord-westen. Aan de zuidkant van het
perceel is het dek beperkt van dikte (30 cm), met daaronder meteen geel zand. Naar het noorden toe lijkt
het dek iets dikker te worden (40 cm) met daaronder tekenen van uitspoeling (40-50 cm grijziger zand) en
een zwarte inspoelingshorizont (50-60 cm). Dieper dan 60 cm is geel zand te vinden. De grond lijkt iets
minder lemig (12%) dan Zandstraat 1 en behoort tot de grondwatertrap VII aan de zuidzijde en VI aan de
noordzijde. Door het recente gangbare verleden is het perceel nog recent veel bemest geweest. De flora
wordt gedomineerd door rogge, dreps, smalle wikke en ringelwikke. In vergelijking met Zandstraat 1 is er
minder windhalm te vinden. In de ondergroei is voornamelijk schapenzuring te vinden en klein streepzaad
naar de noordkant van het perceel. In lagere dichtheden zijn kamilles, bolderik en korenbloem te vinden.
Bodemchemie

Zandstraat 1
Zandstraat 2
Streef florarijke akker
Streef landbouwkundig

OS %
3,5
2,9

pH
5,5
5,2
4,5-5,5
5,3-5,9

kg N/ha mg K/kg
9
22,7
9
30,9

mg P/kg
1,5
2,7

70-110

<2
1,9-3,7

mg Mg/kg
45,2
20,0

mg Al/kg
0,3
0,2
<5-10

50-85

Wat de ideale bodemchemische toestand is voor de ontwikkeling van bijzondere flora is nog slechts
weinig bekend. Wat wel bekend is, is dat wanneer de zuurgraad van de bodem lager wordt dan 4-4,5 de
gehaltes aan aluminium in de bodem snel hoger worden. Hoewel sommige vegetatie (heidevegetatie)

goed is aangepast aan deze lage pH en aanwezigheid van aluminium kunnen veel cultuurplanten en
begeleidende akkerflora hier slecht tegen. Het is daarom aan te raden de zuurgraad boven de 4-4,5 te
houden. Daarnaast lijkt met name een hoog direct beschikbaar fosfaatgehalte ervoor te zorgen dat de
onkruidvegetatie erg onrustig wordt met onder andere woekerende wikkes. Het nastreven van een
voldoende laag fosfaatgehalte (<2 mg P/kg) is daarom vooralsnog aan te raden. Aan de bodemchemie van
de percelen aan de Zandstraat is te zien dat zuurgraad in beide gevallen hoog genoeg zijn. Het
fosfaatgehalte op Zandstraat 1 ligt ook onder de streefwaarde van 2 mg/kg grond, maar die van
Zandstraat 2 ligt daarboven. Bij de gehaltes aan overige mineralen geeft vooral het relatief lage
kaliumgehalte aan dat enig onderhoud van mineralen best gewenst is.
Teruggevonden flora na herintroductie
Zandstraat 1 Van de geherintroduceerde flora valt met name dreps op. Aan de rand van het perceel is
ook ruige klaproos gevonden, hoewel mij op dit moment niet bekend is of deze is geherintroduceerd of al
aanwezig was.
Zandstraat2 Met enige regelmaat is dreps te vinden en hier en daar bolderik en korenbloem. Met name
laatste komen echter maar sporadisch voor.
Analyse en advies vervolg
Het perceel Zandstraat 1 laat veel potentie zien ten aanzien van de ontwikkeling van een florarijke akker.
Het dikke zwarte dek doet vermoeden dat het perceel al enkele eeuwen in gebruik is als akker. Het
dikkere zwarte dek geeft buffer aan zowel de gewasgroei als de ontwikkeling van bijzondere akkerflora.
Bij de beschrijving van de akkerassociaties van Nederland in de jaren ’40 van de vorige eeuw gaf Sissingh
aan dat de mooiste floraontwikkeling op dekzandgronden te vinden was op oudere enkeerdgronden. De
te verwachten onkruidassociatie hoort grotendeels tot die van het Arnosereto-scleranthetum met
kensoorten als korensla, bleekgele hennepnetel, slofhak en klein tasjeskruid. Daar het Arnosereto wordt
gedomineerd door winterannuellen wordt geadviseerd de nadruk in de vruchtwisseling op de
wintergranen te laten liggen, hoewel een afwisseling met zomergranen (zomerrogge en haver) eens in de
3-4 jaar wenselijk is voor het voorkomen van dominantie door algemene winterannuellen als windhalm.
Toch laat het perceel wel duidelijk zien dat voor een blijvende goede ontwikkeling de bodemverzorging
wel ter hand moet worden genomen. In het midden van het perceel, waar het zwarte dek het dunst is,
zijn er al volop tekenen van te ver gevorderde verschraling. De toenemende vergrassing hier laat zien dat
er toch weer begonnen moet worden met een bescheiden, bodemonderhoudende bemesting met
gerijpte ruige mest of compost. Na te streven is een bemesting van 40-50 kg N-totaal/ha/jaar met
maximaal 20 kg P2O5/ha/jaar.
Het toekomstige beheer aan de Zandstraat 2 kan grotendeels overeenkomen met dat van Zandstraat 1.
De kansen voor de ontwikkeling van een breed spectrum aan bijzondere akkerflora is echter wel iets
minder dan dat van Zandstraat 1 vanwege het beperktere zwarte dek. Kansen liggen ook hier met name in
het Arnosereto-scleranthetum. De aanwezigheid van veel wikkes lijkt overeen te komen met het
verhoogde fosfaatgehalte op deze akker. Dit beeld komt overeen met het recente maïsakker verleden. In
de bemesting zal meer aandacht moeten worden gegeven aan de kwaliteit van de toegepaste mest (liefst
zo hoog mogelijk N-gehalte tov P-gehalte in de mest) zodat zo veel mogelijk fosfaat wordt afgevoerd. Het
inbrengen van een grasklaver in de vruchtwisseling zou ook kunnen bijdragen aan het versneld omlaag
brengen van dit fosfaatgehalte. Dit zou kunnen door eens in de 4 jaar een anderhalfjarige grasklaver in
het bouwplan op te nemen. Ook de teelt van peulvruchten (veldbonen of lupines) zouden hierbij een rol
kunnen spelen.
Voor meer info:
Udo Prins

Louis Bolk Instituut
06-12717882
Dit advies is tot stand gekomen vanuit het project ‘Herstel van biodiversiteit van reservaat-akkers in
Noord-Brabant’ dat gefinancierd wordt door de provincie Noord-Brabant en uitgevoerd wordt door
Natuurbalans, B-Ware, Science-4-Nature en het Louis Bolk Instituut.
Financiering:

Uitvoering:

Zandstraat 1, uitgezaaid op 15-11-2013

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nederlandse naam
akkerogentroost
bleekgele hennepnetel
bolderik
dauwnetel
dreps
geel viltkruid
gele ganzenbloem
gewone klaproos
groot spiegelklokje
heelbeen
korenbloem
korensla
ruige klaproos
slofhak
smal streepzaad
smalle raai
spiesleeuwenbek
valse kamille
wilde ridderspoor

15-11-2013
herkomst
mogelijk toch ingezaaid
Eersel
al aanwezig
Olland, Liempde
al aanwezig
Overloon

Cortenoever
Boxmeer
Halder en Gijzenrooi
Wellerlooi
terrein Hortus Nijmegen
Heiveld Hatertse vennen

0irschot
21-11-2014
tellingen 2014 aantallen planten
tellingen 2015 aantallen planten
inzaai 21-11-2014
30-4-2014 27-5-2014 1-7-2014 30-4-2015 16-6-2015 13-7-2015
Fortmond/Cortenoever/Hatert
3
1
5
50
Roermond/Hatert/Eersel
20
50
200
500
1000
10000
10000
?
10000
10000
1000
1000
30
5
100
30
Haanwijk/Gijzenrooi
20
20
100
2
Haanwijk/Gijzenrooi
100
200
100
30
100
100
1
2
2
Haanwijk/Gijzenrooi
Wellerlooi/Hatert/Rhenen
Cortenoever

10
18
20

5
70
1

6

5?

25
1

30

50
30
10

20
20

5

1

400

20

Zegenwerp
Geldrop
Drimmelen
Achelse kluis
Brummen

Achel/Tilburg/Vierlingsbeek

100
3

akker is in 2014 niet geoogst. Er is dus in 2014 zeer veel zaad gekiemd vermoedelij kca half oktober
op 30-4-2015: veel blad ca 50% bedekd met eikenblad, andere helft sterk begroeid met oa witbol
aspect juli 2015: gladde witbol d, klien streepzaad f, windhalm f, agrostis ld : veel gras in ondergrond

100

Zandstraat 2

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17

Nederlandse naam
bleekgele hennepnetel
bolderik
dauwnetel
dreps
geel viltkruid
gele ganzenbloem
gewone klaproos
groot spiegelklokje
korenbloem
korensla
ruige klaproos
slofhak
smal streepzaad
spiesleeuwenbek
stinkende kamille
valse kamille

oirschot
15-11-2013
herkomst
Eersel
al aanwezig
Olland Liempde
al aanwezig
Overloon
al aanwezig
al aanwezig
Cortenoever
Halder en Gijzenrooi
Wellerlooi
terrein Hortus Nijmegen
heiveld Hatertse vennen
Zegenwerp
Drimmelen
herkomst ?
Achelse kluis

aspect 2014:
akkerdistel, veel achterin
massaal jonge eikjes tegen achterrand
achterste helft veel wikke sativa en hirsuta
dubbele korenbloem worden verwijderd

21-11-2014
inzaai 2014
Roermond/Eersel/Hatertse v

Haanwijk/Gijzenrooi
Haanwijk/Gijzenrooi
Haanwijk/Gijzenrooi
Wellerlooi/Hatert/Rhenen

tellingen 2014 aantallen planten tellingen 2015
30-4-2014 27-5-2014 1-7-2014 29-4-2015 16-6-2015 13-7-2015
?
15
20
?
300
1000
1000
5?
?
100
100
100
7
1
50
6
10
30
100
100
50
50
10
1

?
5
1
1

40
2

2

30

5

20

30

30

20

Zegenwerp
1
Achel/Tilburg/Vlierlingsbeek

4

akker is in 2014 niet geoogst, er ligt dus zeer veel zaad vermoedelijk ca half oktober bewerkt
akker 2015: forse dekkende rogge, klien streepzaad d, ringelwikke ld
akker is nog veel te voedselrijk, helaas ook nog steeds dubbele korenbloemen

2015: 29-4 zeer dichte ondergroei, veel vogelmuur, akkerdisel en ridderzuing , vermoedelijk nog veel fosfaat in bodem aanwezig

Natuurakkers in Brabant
Beheeradvies Natuurmonumenten
Huis ter Heide
Het Oogstakkertje (Huis ter Heide), veldbezoek 01-07-2014

Advies kort
Vruchtwisseling: Jaarlijkse afwisseling van zomer- en wintergranen of hooguit twee jaar
wintergraan en één jaar zomergraan. Zomergraan in beginjaren zomerrogge, later
mogelijk afgewisseld met haver. Wintergraan voornamelijk winterrogge.
Bemesting: Gemiddelde bemesting 50-60 kg N-totaal/ha/jaar met maximaal 25 kg
P2O5/ha/jaar, mogelijk toegepast als tweejaarlijkse bemesting (dubbele hoeveelheid) in
de vorm van gerijpte, ruige mest en/of groencompost.
Streefproductie: 2-2,5 t/ha
Streeftraject zuurgraad: pH 5-5,5 (bekalken als zuurgraad te veel onderuit gaat)
Stoppelbewerking: Actief inzetten op stoppelbewerking (vaste tand cultivator en
triltandcultivator) om opkomende vergrassing tegen te gaan.
Te verwachten doelsoorten:
Winteraspect: Valse kamille, Veelkleurig vergeetmenietje, Handjesereprijs, Ruige
klaproos, Bleekgele hennepnetel, Kleine leeuwenklauw, Korensla, Slofhak,
Korenbloem, Gewone spurrie
Zomeraspect: Akkerandoorn, Gele ganzenbloem, Akkerleeuwenbek, Dauwnetel en Glad
biggenkruid

Situatieschets
Het Oogstakkertje is al een heel oud akkertje dat al sinds 1976 in bezit is van de Vereniging
Natuurmonumenten. Op het perceel heeft een boerderijtje gestaan dat echter sinds enige tijd al is
afgebroken. Het perceel bevindt zich op de overgang van een wat hoger dekzandgebied in het westen
gedomineerd door bos en een lager en natter gebied ten oosten waar veel meer grasland voorkomt.
Volgens de algemene bodemkaart behoort dit perceel nog tot een gebied met hoge droge zandgrond met
een grondwatertrap VII (laagste wintergrondwatertrap >80 cm en laagste zomergrondwaterstand dieper
dan 120 cm onder maaiveld). Onduidelijk is of er sprake is van leem in het profiel. In de omgeving komt
leem tot vrij hoge percentages voor in het profiel, maar onduidelijk of daar hier ook sprake van is.
Op het perceel wordt al jaren lang voornamelijk granen verbouwd. Hiervoor zijn verschillende
graansoorten uitgeprobeerd: zomergerst, tarwe, maar de laatste jaren wordt eigenlijk alleen n og rogge
verbouwd. Het perceel werd voorheen bemest, maar de laatste jaren wordt geen bemesting meer
toegepast. De bodem van het perceel is nogal divers. Aan de noordoost kant van het perceel lijkt een
strook iets hoger te liggen dan de rest van het perceel. Het zwarte dek is hier ook dikker dan in de rest van
het perceel (50 cm zwarte grond vs 30-40 cm in de rest van het perceel). Dit is ook direct terug te zien in
de stand van de rogge die aan de noordoost kant 1,4-1,5 m hoog staat, maar naar het midden van het
perceel een stuk lager wordt. In het midden van het perceel is het zwarte dek het dunst (30 cm) met
daaronder bruinig zand dat in 15 cm langzaam overgaat naar geel zand. Aan de zuidwestkant (achterkant)
van het perceel wordt het zwarte dek weer iets dikker (40 cm). Gemiddeld over het perceel staat de rogge
er mager bij, met een geschatte opbrengst van minder dan 1,5 t/ha. De eerste indruk van het perceel aan
de noordoostkant is kleurrijk met gele ganzenbloem, klaproos (bleek en groot) en korenbloem. Daarnaast
is hier voorop dreps en geel viltkruid terug te vinden. Naar het midden van het perceel toe wordt de rogge
echter erg schraal met hele ijle plekken waar naast windhalm ook veel de vergrassing in de ondergroei
(witbol, kweek). Beeldbepalers in het tweede deel van het perceel zijn echte kamille en bleke klaproos,
met in de ondergroei greppelrus, schapenzuring, kleine leeuwenklauw en af en toe slofhak. Toch op veel
plekken dominantie van grassen (witbol en kweek) in de ondergroei.
Bodemchemie

Oogstakkertje (6-6-’14)
Streef florarijke akker
Streef landbouwkundig

OS %
4,3

pH
5,0
5-5,5
5,3-5,9

kg N/ha mg K/kg
23
29

mg P/kg
0,6

70-110

<2
1,9-3,7

mg Mg/kg
29

mg Al/kg
2
<5-10

50-85

Wat de ideale bodemchemische toestand is voor de ontwikkeling van bijzondere flora is nog slechts
weinig bekend. Wat wel bekend is, is dat wanneer de zuurgraad van de bodem lager wordt dan 4-4,5 de
gehaltes aan aluminium in de bodem snel hoger worden. Hoewel sommige vegetatie (heidevegetatie)
goed is aangepast aan deze lage pH en aanwezigheid van aluminium kunnen veel cultuurplanten en
begeleidende akkerflora hier slecht tegen. Het is daarom aan te raden de zuurgraad boven de 4-4,5 te
houden. Daarnaast lijkt met name een hoog direct beschikbaar fosfaatgehalte ervoor te zorgen dat de
onkruidvegetatie erg onrustig wordt met onder andere woekerende wikkes. Het nastreven van een
voldoende laag fosfaatgehalte (<2 mg P/kg) is daarom vooralsnog aan te raden. De bodemchemie van het
Oogstakkertje laat zien dat de plantvoedende mineralen (N, K, P en Mg) allemaal laag zijn. De pH is echter
nog net in het streeftraject, met een voldoende laag aluminiumgehalte in de bodem.
Teruggevonden flora na herintroductie
Al voor de herintroductie was op het perceel al enige bijzondere akkerflora aanwezig. Zo was op het
perceel kleine leeuwenklauw en slofhak regelmatig terug te vinden, maar kwam ook rood guichelheil en

gele ganzenbloem voor. Van de geherintroduceerde flora zijn meerdere soorten terug gevonden. Van
deze zijn geel viltkruid, akkerandoorn en dreps de meest frequente en opvallende soorten.
Analyse en advies vervolg
Het perceel maakt een heel diverse indruk. De eerste indruk, komend vanaf de noordoost kant van het
perceel is er één van een mooi graanperceel, met een veelzijdig en kleurig kruidenbestand. Naar het
midden van het perceel toe wordt dit beeld echter een heel stuk anders. Het graan staat er daar maar ijl
op en laat veel ruimte voor grassen om de rol van het graan over te nemen. Dit zijn deels eenjarige
grassen (windhalm) en deels overblijvende grassen (witbol en kweek). Het verschil in gewas lijkt met
name veroorzaakt door verschillen in de diktes in het zwarte dek. Doordat de bemesting enkele jaren
geleden is gestopt, is het perceel in het geheel aan het verschralen. Dit gaat echter sneller op die delen
waar maar een beperkt zwart dek aanwezig is. Voor grote delen van het perceel en dan met name het
middendeel, is te zien dat deze verschraling weinig gunstige effecten heeft voor de kruidenrijkdom.
Vergrassing neemt toe waardoor er minder ruimte overblijft voor het aanslaan van nieuwe en bestaande
bijzondere akkerflora. Het perceel zal daarom deels moeten worden onderworpen aan herstelbeheer. Dit
bestaat deels uit het actief terugdringen van het opgebouwde grassenbestand door in het najaar actief
stoppelbewerkingen uit te voeren. Vaak moet daarbij begonnen worden met een vaste tand cultivator om
de compacte grond los te maken, of een schijveneg om aanwezige wortelstokken van kweek eerst kleiner
te maken. Daarna kan worden overgegaan op de inzet van een triltandcultivator, op niet al te hoge
snelheid en meerdere malen herhaald na de oogst van het graan. Op deze manier kan een opgebouwd
grassenbestand terug worden gedrongen. Daarnaast zal op het perceel toch weer wat bemest moeten
gaan worden omdat het graan er te schraal bijstaat en de balans in de ondergroei niet meer kan houden.
Streefproducties voor granen op dit soort percelen is al snel 2-2,5 t/ha om een goede onderdrukking te
houden van probleemveronkruiding, maar voldoende ruimte te blijven geven aan gewenste soorten. Daar
hoort waarschijnlijk een bemesting bij van ongeveer 50-60 kg N-totaal/ha/jaar en maximaal 25 kg
P2O5/ha/jaar toegediend in de vorm van gerijpte vaste mest of de wat rijkere compostsoorten. Wat de
vruchtwisseling betreft zou er niet te veel nadruk moeten worden gelegd op wintergranen. De aanwezige
en aangeslagen flora lijkt aan te geven dat de grond misschien toch over een bepaalde leemfractie
beschikt. Met name rood guichelheil en akkerandoorn zijn daar indicatoren voor. Dit zou betekenen dat
de kansen hier niet alleen liggen voor de akkersoorten die horen bij de hoge droge zandgronden:
Arnosereto-scleranthetum (slofhak, korensla, klein tasjeskruid en bleekgele hennepnetel). Er zouden zich
ook soorten kunnen vestigen uit het Papaveretum-argemone dat een iets grotere vochtbehoefte heeft en
terug te vinden is op leemhoudende zandgronden. Kensoorten voor het Papaveretum zijn valse kamille,
zandraket, veelkleurig vergeetmenietje, bleke klaproos en handjesereprijs. Daarnaast zijn er preferente
soorten als ruige klaproos, klimopereprijs, vroegeling en gewone zandmuur. Daar waar het Arnosereto
wordt gekenmerkt door winterannuelen, bevat het Papaveretum al een belangrijk aandeel
zomerannuelen met valse kamille, dauwnetel, rood guichelheil, akkerleewenbek en veldsla als ook vaak
kleurrijke vertegenwoordigers. Het is dus sterk te overwegen de nadruk op dit perceel niet alleen op
wintergranen te leggen. Een jaarlijkse afwisseling van zomer- en wintergranen of twee jaar wintergraan
(winterrogge) en één jaar zomergraan (zomerrogge of haver) is dan de overweging. Het is aan te raden
om in de opbouwfase van het kruidenbestand zomerrogge te verkiezen boven haver omdat van haver
bekend is dat deze stoffen uitscheidt in de bodem die de kieming van onkruiden tegengaat. In een latere
fase in de ontwikkeling, bij een gevestigd onkruidbestand, kan de teelt van haver weer juist voor het
behoud van een gezond evenwicht in het onkruidbestand zorgen.
Voor meer info:
Udo Prins

Louis Bolk Instituut
06-12717882
Dit advies is tot stand gekomen vanuit het project ‘Herstel van biodiversiteit van reservaat-akkers in
Noord-Brabant’ dat gefinancierd wordt door de provincie Noord-Brabant en uitgevoerd wordt door
Natuurbalans, B-Ware, Science-4-Nature en het Louis Bolk Instituut.
Financiering:

Uitvoering:

Huis ter Heijde,

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nederlandse naam
akkerandoorn 2014
akkerogentroost
bleekgele hennepnetel
dreps
geel viltkruid
gele ganzenbloem
gewone klaproos
groot spiegelklokje
handjesereprijs
korenbloem
nachtkoekoeksbloem
ruige klaproos
slofhak* (ook met graan uitgezaaid)
smal streepzaad
spiesleeuwenbek
stijf ver geet mij niet
valse kamille
wilde ridderspoor
bronkruid
kleine klaproos

DE Moer Middelstraat 1
15-11-2013
herkomst
in 2013 tp
Cortenoever
Cuijk station
Achelse kluis
Overloon
reeds aanwezig?
reeds aanwezig?
Cortenoever
Cortenoever
Halder en Gijzenrooi
Antwerpen
Oeffelt
Heiveld Hatertse vennen

21-11-2014
tellingen 2014 aantallen planten tellingen 2015
uitzaai nov 2014
30-4-2014 6-6-2014 1-7-2014 29-4-2015 16-jun
Oirschot/Cuijk
Fortmond/Cortenoever/Hatertse v.
50
Roermond/Eersel/Hatertse v.
50?
3
5
30?
500
1000
15
10
100
5
40
>100
100
200
5
50
50
50
100
20
1
1
7
30
50
100
5
50
Cortenoever

100

100
100

100

5
10
3

10
10000

100

Achel/Tilburg/Vierlingsbeek
2

150
10
1
200
50
20

50

500
500
50

100
500
30

50
10

100

100

1
10000

10000

10000

Zegenwerp
Drimmelen
Well
Reusel Belevensche heide
Brummen
reeds aanwezig
reeds aanwezig

14-7-2015

2

opmerkingen 2014
Randen ingezaaid behalve rand vanaf bankje richting bos en langs lange kant bos. Er is geen mix gijzenrooi/haanwijk bijgezaaid.
Akker moet nog bijgemest worden in voorjaar
aspect 1-7-2013

ringelwikke a
smalle wikke a
reukeloze kamille o
windhalm a
kleine klaproos a

aspect juli 2015: rogge zeer weinig, windhalm a, glad witbol ld, reukeloze kamille f, ringelwikke a

In 2015 rogge zeer slecht opgekomen door gebruik van slecht zaad. In najaar 2014met gecultivator gewerkt en wortelonkruiden goed verwijderd. Hierdoor in 2015 ondanks
slecht gewas toch goed jaar akkerkruiden.

Natuurakkers in Brabant
Beheeradvies Natuurmonumenten
Achtmaal
Spurrieberg (Achtmaal), veldbezoek 26-06-2014

Advies kort
Vruchtwisseling: In eerste 2-3 jaar nadruk op wintergranen (opbouw kruidenbestand),
maar daarna regelmatige afwisseling met zomergranen. In eindbeheer jaarlijkse
afwisseling van zomer- en wintergranen of 2 jaar wintergraan en 1 jaar zomergraan.
Zomergraan in beginjaren zomerrogge, later mogelijk afgewisseld met haver. Op
Spurrieberg Oost kan ook af en toe in de zomergraanjaren voor een mengteelt van graan
en peulvrucht worden gekozen (tarwe/haver-veldboon of haver-lupine) die niet wordt
bemest. Wintergraan voornamelijk winterrogge.
Bemesting: Spurrieberg Oost zou eigenlijk bekalkt moeten worden om de pH weer boven
de 4-4,5 te krijgen. Daarnaast zou een bodemgerichte bemesting van 50-60 kg Ntotaal/ha/jaar met maximaal 25 kg P2O5/ha/jaar moeten worden toegepast hetzij jaarlijks
of tweejaarlijkse (dubbele hoeveelheid) in de vorm van gerijpte, ruige mest en/of
groencompost. Op Spurrieberg West is de pH op orde, is bemesting nog steeds gewenst.
Niveau’s van bemesting als op S. Oost, maar iets meer aandacht voor fosfaatarme mest
om fosfaatgehalte in de bodem in ieder geval niet te laten toenemen.
Streefproductie: 2-2,5 t/ha
Streeftraject zuurgraad: S. Oost pH 4,5-5, S. West pH 5-5,5
Stoppelbewerking: Actief inzetten op stoppelbewerking (vaste tand cultivator en
triltandcultivator) om opkomende vergrassing tegen te gaan.
Te verwachten doelsoorten:
Winteraspect: Valse kamille, Veelkleurig vergeetmenietje, Handjesereprijs, Ruige
klaproos, Bleekgele hennepnetel, Kleine leeuwenklauw, Korensla, Slofhak,
Korenbloem, Gewone spurrie
Zomeraspect: Akkerandoorn, Gele ganzenbloem, Akkerleeuwenbek, Dauwnetel en Glad
biggenkruid

Situatieschets
De Spurrieberg is gesitueerd op een overgangsgebied van hoger gelegen bosgebied ten noordwesten van
de percelen en een lager gelegen ontwatering ten zuidoosten (Turfvaart). Het gaat om veldpodzolen die
eind 19e eeuw, begin 20e eeuw in cultuur zijn gebracht en een dunne teeltlaag (30-40 cm) hebben
ontwikkelt met daaronder de overgang naar de oude onverstoorde grond (jonge ontginningsgronden). In
dit geval is onder de teeltlaag een koffiebruine inspoelingslaag te zien (inspoeling organische) tot een
diepte van 50-60 cm. Daaronder is grijs zand te vinden met gleyvlekken (afwisselend oxidatie en reductie
door grondwater). Op de Spurrieberg West is direct onder de teeltlaag ook nog de overblijfselen van een
uitspoelingshorizont te vinden (licht grijzig zand met bruine vlekken). Uit boorpunten in de omgeving blijkt
dat er een lichte leemfractie aanwezig is (20% in toplaag, veelal iets afnemend naar onder 10-15%). De
percelen liggen op de overgang van grondwatertrap IV en V wat betekent dat de hoogste
wintergrondwaterstand rond de 40 cm is te vinden en de laagste zomergrondwaterstand in ieder geval
dieper dan 80-100 cm.
De Spurrieberg bestaat uit twee verschillende percelen:
Spurrieberg Oost: Een akkerperceel dat inmiddels al
meer dan 30 jaar in bezit is van Staatsbosbeheer en al
25-30 jaar geen bemesting meer heeft gekregen. Elk
jaar wordt hier winterrogge gezaaid dat bedoeld is om
een florarijke akker te creëren/behouden. Na dik 25
jaar geen bemesting is het perceel echter volledig
uitgemergeld. De dunne bouwvoor (40 cm) bestaat
deels uit schoongespoelde zandkorrels (wit, silica) en
losse, tot stof verwaaiende, organische stof. Het
roggegewas staat er heel schraal op, meet een lengte
van maximaal 1 m en een geschatte opbrengst van
minder dan 1 t/ha. Door de dunnen stand van de rogge
vergrast het perceel grotendeels (witbol) en maakt de
akker een doodse indruk. De diversiteit in de ondergroei is laag en wordt gedomineerd door witbol en
spurrie.
Spurrieberg West: Dit perceel werd tot 10-12 jaar geleden nog regulier beboerd waarna deze in biologisch
beheer is gekomen. 4-5 jaar geleden is het beheer omgezet in floragericht beheer. Het perceel wordt nog
af en toe bemest (niet alle jaren). De rogge die hier te vinden is, is duidelijk hoger (1-1,1 m) wat mer
overeenkomt met de gebruikelijk hoogte voor rogge.
De rogge staat echter wel ijl en heeft een geschatte
opbrengst van 1,5 t/ha. De ondergroei is divers
(akkerviooltjes, zandraket, schapenzuring) met deels
wel beginnende vergrassing (struisgras), maar staat
ook wel erg ijl. Naar de achterkant van het perceel
(noord) wordt de rogge hoger (1,3-1,4 m) en wordt
de ondergroei iets voller met soorten als reigersbek
en ooievaarsbek. Hier echter ook plekken met
ringelwikke. Op Spurrieberg West zijn ook twee
experimenten uitgevoerd. Zo is bij een deel van het
perceel de toplaag weggeschoven om een hele snelle
verschraling te verkrijgen. Op een stuk daarachter is

een deel gediepploegd om de vruchtbare bovengrond onder te ploegen en schraler zand boven te
ploegen. Dit is nog grotendeels gedaan in de vooronderstelling dat snelle verschraling noodzakelijk zou
zijn voor het ontwikkelen van bijzondere flora.
Bodemchemie

S. Oost
S. West (niet diepploeg)
S. West (diepploeg)
Streef florarijke akker
Streef landbouwkundig

OS %
3,6
2,3
1,9

pH
3,9
5,0
5,3
4,5-5,5
5,3-5,9

kg N/ha mg K/kg
10
25
8
45
5
36

mg P/kg
1,4
2,3
0,2

70-110

<2
1,9-3,7

mg Mg/kg
14
22
38

mg Al/kg
12
1
1
<5-10

50-85

Wat de ideale bodemchemische toestand is voor de ontwikkeling van bijzondere flora is nog slechts
weinig bekend. Wat wel bekend is, is dat wanneer de zuurgraad van de bodem lager wordt dan 4-4,5 de
gehaltes aan aluminium in de bodem snel hoger worden. Hoewel sommige vegetatie (heidevegetatie)
goed is aangepast aan deze lage pH en aanwezigheid van aluminium kunnen veel cultuurplanten en
begeleidende akkerflora hier slecht tegen. Het is daarom aan te raden de zuurgraad boven de 4-4,5 te
houden. Daarnaast lijkt met name een hoog direct beschikbaar fosfaatgehalte ervoor te zorgen dat de
onkruidvegetatie erg onrustig wordt met onder andere woekerende wikkes. Het nastreven van een
voldoende laag fosfaatgehalte (<2 mg P/kg) is daarom vooralsnog aan te raden. In de bodemchemie van
de Spurrieberg is te zien dat op S. Oost de pH onder de 4 is uitgekomen waardoor aluminium-gehaltes zijn
gestegen waardoor wat gewasgroei en ontwikkeling van akkerflora in de weg zit. Op S. West is dit
probleem echter niet aanwezig, maar is wel een iets verhoogd fosfaatgehalte terug te vinden op het deel
dat niet diep geploegd is. Diep ploegen lijkt dan echter een oplossing voor dit probleem, echter de
fosfaatrijkere bovenlaag ligt hier op ongeveer 30-40 cm diepte en is nog steeds goed bereikbaar voor de
meeste plantenwortels. De daling van het fosfaatgetal is hier dus misleidend.
Teruggevonden flora na herintroductie
Op beide percelen zijn bedreigde akkersoorten geherintroduceerd. Opvallend is dat op de Spurrieberg
Oost geen enkele van de uitgezaaide soorten lijkt te zijn aangeslagen. Dit in schril contrast met
Spurrieberg West waar een veel grotere verscheidenheid aan flora is opgekomen. De korenbloemen en
bolderik zijn wel opgekomen maar lijken niet helemaal volop te kunnen ontwikkelen. Met name de
bolderik staat er schraal bij. Aan de zuidkant van het perceel is echter wel veel akkerogentroost
teruggevonden. Daarnaast hier en daar bleekgele hennepnetel en korensla. Op het afgeschoven deel van
het perceel is met name heel veel geel viltkruid teruggevonden. Op het gediepploegde deel staat veel
stinkende kamille en bleekgele hennepnetel. Deze laatste staat veel overtuigender en voller in dit
achterste deel het perceel dan voorin het perceel waar de planten veel kleiner zijn gebleven. De vraag is
echter wel of dit te wijten is aan het diepploegen. Het niet gediepploegde deel aan de noordoostkant van
het perceel laat namelijk ook veel forsere rogge zien dan voorin het perceel. In dit laatste deel is tevens
rood guichelheil teruggevonden.
Analyse en advies vervolg
Het verschil tussen de percelen oost en west laat heel duidelijk zien dat voor het ontwikkelen van een
diverse en kruidenrijke akker enige mate van bodemonderhoud en gewasgroei nodig is om evenwicht in
het kruidenbestand te houden. Het perceel Spurrieberg Oost is veel te ver verschraald tot een punt dat de
organische stof niet meer gebonden zit aan de minerale grond en als los stof verwaait. Rogge kan de
lichtval op de grond niet meer temperen waardoor grassen (in dit geval met name witbol) het stokje

overnemen. De bodem is zo arm geworden dat het zelfs de kieming van geherintroduceerde akkerflora
(alle akkerflora zijn in principe nitrofiele soorten!) niet meer kan ondersteunen. Dat wat niet lukt op
Spurrieberg Oost, lijkt wel te lukken op West. Door een recenter landbouwkundig verleden zit er nog net
voldoende vruchtbaarheid in de grond om allerlei soorten wel een plek te geven. De rogge staat nog net
goed genoeg om een diverse ondergroei in stand te houden. Toch zijn ook hier tekenen te zien van
toenemende probleemveronkruiding. Op grote delen van het perceel is struisgras aan het toenemen in de
ondergroei. Ook is te zien dat opgekomen soorten als korenbloem en bolderik erg matig tot ontwikkeling
kunnen komen, waarschijnlijk omdat de bodemvruchtbaarheid toch behoorlijk beperkt is, met name aan
de zuidkant van het perceel (ook terug te zien in de matig ontwikkelde bleekgele hennepnetel).
De potentie van de Spurrieberg lijkt echter volop aanwezig. Door de bescheiden leemfractie is het
mogelijk dat er naast soorten voortkomend uit het op de hoge droge zandgronden voorkomende
Arnosereto-scleranthetum (slofhak, korensla, klein tasjeskruid en bleekgele hennepnetel) ook soorten
kunnen vestigen uit het Papaveretum-argemone dat een iets grotere vochtbehoefte heeft en terug te
vinden is op leemhoudende zandgronden (meestal spreek je pas echt van leem bij leemfracties >50%).
Kensoorten voor het Papaveretum zijn valse kamille, zandraket, veelkleurig vergeetmenietje, bleke
klaproos en handjesereprijs. Daarnaast zijn er preferente soorten als ruige klaproos, klimopereprijs,
vroegeling en gewone zandmuur. Daar waar het Arnosereto wordt gekenmerkt door winterannuelen,
bevat het Papaveretum al een belangrijk aandeel zomerannuelen met valse kamille, dauwnetel, rood
guichelheil en veldsla als ook vaak kleurrijke vertegenwoordigers.
Vruchtwisseling: Het is dus sterk te overwegen de nadruk op dit perceel niet alleen op wintergranen te
leggen. Een jaarlijkse afwisseling van zomer- en wintergranen of twee jaar wintergraan (winterrogge) en
één jaar zomergraan (zomerrogge of haver) is dan de overweging. Het is aan te raden om in de
opbouwfase van het kruidenbestand zomerrogge te verkiezen boven haver omdat van haver bekend is
dat deze stoffen uitscheidt in de bodem die de kieming van onkruiden tegengaat. In een latere fase in de
ontwikkeling, bij een gevestigd onkruidbestand, kan de teelt van haver weer juist voor het behoud van
een gezond evenwicht in het onkruidbestand zorgen.
Bemesting: Wat de bemesting betreft lijkt de ondergrens in de vruchtbaarheid bereikt. Dit komt mede
door het feit dat het hier om jonge ontginningsgronden gaat, met een beperkt zwart dek (30 cm). De
buffering in de bodemvruchtbaarheid is daarom veel beperkter dan bij ouden esgronden. Een graangewas
als aangetroffen in dit jaar laat al behoorlijk wat ruimte voor de ontwikkeling van probleemveronkruiding
(oa vergrassing) wat ook te zien is in grote delen van het perceel. Een streefproductie voor rogge van 22,5 t/ha geeft een graangewas dat niet te dicht staat om geen ruimte te geven aan een diverse
ondergroei, maar net wel eenzijdige onkruidontwikkeling tempert. Met name op de voorkant van het
perceel (zuidzijde) zal de bemesting iets regelmatiger moeten gaan plaatsvinden. Liefst met uitgewerkte
ruige mest of wat rijkere compost. Bemestingsniveau’s zouden rond de 50-60 kg N-totaal/ha/jaar kunnen
liggen met maximaal 25 kg P2O5/ha/jaar.
Tegengaan vergrassing: Om de opkomende vergrassing tegen te gaan moet de ontwikkeling goed in de
gaten worden gehouden. Bij uitbreiding zal actief stoppelbewerkingen moeten worden ingezet.
Voor meer info:
Udo Prins
Louis Bolk Instituut
06-12717882
Dit advies is tot stand gekomen vanuit het project ‘Herstel van biodiversiteit van reservaat-akkers in
Noord-Brabant’ dat gefinancierd wordt door de provincie Noord-Brabant en uitgevoerd wordt door
Natuurbalans, B-Ware, Science-4-Nature en het Louis Bolk Instituut.

Financiering:

Uitvoering:

Akker Achtmaal 1 ha
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Nederlandse naam
akkerandoorn
akkerogentroost
bleekgele hennepnetel
bolderik
dauwnetel
dreps
geel viltkruid
gele ganzenbloem
gewone klaproos
groot spiegelklokje
harige ratelaar
korenbloem
korensla
ruige klaproos
ruw parelzaad
slofhak
smal streepzaad
valse kamille
montia fontana

Ellewaardseweg/buntweg
11-2012 gezaaid 13-11-2013 gezaaid
herkomst 2012
herkomst 2013
reeds aanwezig
heideveld Overasselt
Reusel- eersel
Eersel
Achelse kluis
Achelse kluis
Olland
reeds aanwezig
Overloon
via zaaigoed
Gijzenrooi
Olst
Best
Halder en Gijzenrooi
Wellerlooi
Cuijk station
Eerde
via Biodivers
Tilburg
reeds aanwezig

18-11-2014 gezaaid
Tellingen 2014 aantallen planten Tellingen 2015 aantallen planten
herkomst 2014
24-4-2014 4-6-2014 25-jun 22-4-2015 9-jun
15-7-2015
Oisterwijk+WielwegCuijk
1
1
1
Fortmond+Cortenoever
120
100
50
500
Roermond+Eersel+Haterse
?
20
30
2
>1000
500
500
1000
5000
5000
?
100
50
100
10
50
150
5
mix Gijzenrooi Haanwijk
1
5
30
1
10
20
mix Gijzenrooi Haanwijk
30
50
50
50
Fortmond+Cortenoever
3
5
10
10
25
1
2
mix gijzenrooi haanwijk
10
25
50
2
20
Loenermark/Haterse vennen
x?
10
20
2
Cortenoever
>100
50
10
2
Eerde
3
x
1
Zegenwerp
Achel+Tilburg
50
200
150
20
100
100
5

In 2014 akker vergoot met ca 0,7 ha met zaad geoogst uit de reeds ingezaaide akker, vermoedelijk alleen "hoge" soorten meegekomen
In 2014 is gehele akker ingezaaid met mengsel gijzenrooi/haanwijk met uitzondering verruigde kwart aan achterzijde op nieuwe deel
Alle randen zijn ingezaaid behalve van de verruigde hoek
Akker is in 2014 ingezaaid met rogge en niet bemest.
aspect 2015: rogge ziet er goed uit weinig ondergroei en grassen. Potentieel erg goed alleen weinig soorten door weersomstandigheden?

Natuurakkers in Brabant
Beheeradvies Natuurmonumenten
Reete
Reete (Oud Buisse Heide)

Advies kort
Herstelbeheer: Dringend vergrassing terugzetten door intensieve stoppelbewerking in
het najaar. Grond lostrekken met vaste tand cultivator en daarna herhaaldelijk (2-4 x)
triltandcultivator met beperkte rijsnelheid om graspollen en wortelstokken naar
oppervlak te brengen. Als stoppelfase te kort blijkt dan zomergraan inlassen om
stoppelfase te verlengen (late herfst). Bij heel veel kweek en vastlopen van vaste
tandcultivator mogelijk 1-2 x kvik-up inzetten.
Vruchtwisseling: Na herstelbeheer nadruk in vruchtwisseling op wintergranen. Eens in de
2-3 jaar afwisselen met zomergranen. Wintergraan vnl winterrogge, zomergraan
zomerrogge (in opbouwjaren) of haver.
Bemesting: Bekalking is noodzakelijk om de pH binnen het streeftraject van 4,5-5 te
krijgen. Eerste jaar 800 kg neutraliserende waarde per hactare, gevolgd door 1-2 jaar 400
kg neutraliserende waarde. Gemiddelde bemesting 40-50 kg N-totaal/ha/jaar met
maximaal 20 kg P2O5/ha/jaar, mogelijk toegepast als tweejaarlijkse bemesting (dubbele
hoeveelheid) in de vorm van gerijpte, ruige mest en/of groencompost in het najaar (over
de stoppel) toegediend.
Streefproductie: 2 t/ha
Streeftraject zuurgraad: pH 4,5-5,5
Te verwachten doelsoorten:
Winteraspect: Slofhak, Korensla, Bleekgele hennepnetel, Klein tasjeskruid, Kleine
leeuwenklauw, Smal streepzaad, Valse kamille, Ruige klaproos

Situatieschets
De Reete bestaat uit twee akkerperceeltjes midden op de Oud Buisse Heide in Achtmaal. Vergelijkbaar
met de Spurrieberg gaat het hier om veldpodzolen met een bescheiden leemfractie (10-15%), maar met
een lagere grondwaterstand (grondwatertrap VI, hoogste wintergrondwaterstand 40-80 cm en laagste
zomergrondwaterstand >120 cm onder maaiveld). Dit laatste betekent dat de gewasgroei bijna uitsluitend
van hangwater afhankelijk is. Daar het watervasthoudend vermogen op dit soort dekzandgronden sterk
gebonden is aan de aanwezigheid van organische stof is de dikte van de historische teeltlaag bepalend
voor de droogtegevoeligheid van het perceel. In dit geval is die dikte sterk variërend van 30 cm (jonge
ontginningsgrond) tot 65 cm (mogelijk al een oudere es). Dit is in de stand van het gewas duidelijk terug te
zien. De Reete bestaat uit twee, aan elkaar grenzende percelen:
Reete 1: Het meest zuidelijke perceel. Tot voor kort
(6 jaar geleden) nog een maïsakker, hoewel niet erg
intensief beboerd. Perceel is daarna continu met
graan ingezaaid waarvan de laatste 3 jaar niet
bemest. Aan de zuidzijde is een zwarte teeltlaag te
vinden van 35 cm, waaronder een dunne,
koffiebruine inspoelingslaag te vinden is tot 40 cm
waarna het overgaat op geel zand. Op het perceel is
haver ingezaaid dat nog redelijk tot ontwikkeling is
gekomen (50-60 cm hoogte), maar duidelijk tekenen
van stress vertoond (heel veel stuifbrand-achtige
aantasting). De haver staat er ook erg ijl op
waardoor het veel ruimte over laat aan
probleemveronkruiding als witbol. Het eerste beeld van het perceel is met name haver en witbol. In de
ondergroei is spurrie en zwaluwtong terug te vinden en hier en daar perzikkruid. Zwaluwtong lijkt
verdroogt. Opvallend is dat de haver naar de zuidkant van het perceel veel hoger staat (80-90 cm) wat
erop lijkt te duiden dat het vroeger misschien twee percelen zijn geweest.
Reete 2: Het tweede, meer noordelijke perceel is al langer in gebruik bij Natuurmonumenten en wordt
ook al langer weinig tot niet meer bemest. Ook dit perceel is ingezaaid met haver dat aan de zuidkant 4050 cm hoog is en aan de noordkant 100-120 cm. Ook dit lijkt gerelateerd aan het feit dat dit mogelijk twee
percelen waren, of dat het perceel is geëgaliseerd. De zwarte die aan de zuidzijde nog 40 cm dik is, is aan
de noordkant 65 cm dik. Aan de zuidkant is onder de teeltlaag een smal bandje (40-42 cm) te vinden van
wit zand (uitspoelingshorizont) waaronder geel zand met koffiebruine vlekken zijn te vinden
(inspoelingshorizont). Aan de zuidkant staat de haver heel erg schraal met veel witbol tussen de haver.
Hier bijna geen zwaluwtong te vinden en de spurrie staat te verdrogen. Opvallend is dat gele
ganzenbloem zich hier blijkbaar nog prima thuisvoelt en wel floreert. Aan de noordkant van het perceel
staat de haver veel hoger, hoewel ook hier heel veel witbol in de ondergroei. Nieuw is de gespleten
hennepnetel in het noordelijke deel.
Bodemchemie

Reete 1 (25-6-2014)
Reete 2 (25-6-2014)
Streef florarijke akker
Streef landbouwkundig

OS %
4,4
4,1

pH
3,7
3,6
4,5-5,5
5,3-5,9

kg N/ha mg K/kg
12
14
11
15

mg P/kg
3,0
2,5

70-110

<2
1,9-3,7

mg Mg/kg
11
5

mg Al/kg
16
30
<5-10

50-85

Wat de ideale bodemchemische toestand is voor de ontwikkeling van bijzondere flora is nog slechts
weinig bekend. Wat wel bekend is, is dat wanneer de zuurgraad van de bodem lager wordt dan 4-4,5 de
gehaltes aan aluminium in de bodem snel hoger worden. Hoewel sommige vegetatie (heidevegetatie)
goed is aangepast aan deze lage pH en aanwezigheid van aluminium kunnen veel cultuurplanten en
begeleidende akkerflora hier slecht tegen. Het is daarom aan te raden de zuurgraad boven de 4-4,5 te
houden. Daarnaast lijkt met name een hoog direct beschikbaar fosfaatgehalte ervoor te zorgen dat de
onkruidvegetatie erg onrustig wordt met onder andere woekerende wikkes. Het nastreven van een
voldoende laag fosfaatgehalte (<2 mg P/kg) is daarom vooralsnog aan te raden. Op beide percelen, Reete
1 en 2 is te zien dat de pH erg laag is (pH<4) wat een sterk verhoogd gehalte aan aluminium oplevert dat
de gewasgroei en kruidenontwikkeling in de weg kan zitten. Gehaltes aan fosfaat zijn (te) hoog, terwijl die
van de overige plantvoedende mineralen (N, K, Mg) erg laag zijn.
Teruggevonden flora na herintroductie
Op beide percelen is een veelvoud aan bijzondere flora uitgezaaid. Geen van deze geherintroduceerde
flora is echter terug te vinden.
Analyse en advies vervolg
Het is heel erg opvallend dat in tegenstelling tot de Spurrieberg, geen van de geherintroduceerde flora
wordt teruggevonden. Dit kan enerzijds komen door de droogte op het perceel, maar anderzijds door de
aanwezigheid van haver. Haver staat bekend om het feit dat deze stoffen uitscheidt in de bodem die de
kieming van onkruiden tegengaat (allelopathie). Dit kan met name in de al kwetsbare fase van opbouw
net te veel zijn om het vestigen van deze kruiden tegen te gaan. Daarnaast is haver op dit soort
droogtegevoelige gronden vaak minder succesvol. Van alle granen is haver het meest droogtegevoelig
door het beperktere wortelstelsel. Voor een goede dekking van de grond zou daarom voor andere granen
moeten worden gekozen.
De relatieve hoge ligging van deze akker met de diepe grondwaterstanden en het grotendeels ontbreken
van en leemfractie in de bouwvoor en de directe ondergrond geven aan dat hier met name kansen liggen
voor de associatie behorend bij hoge droge zandgronden: Arnosereto-scleranthetum. Deze associatie is
niet heel erg soortenrijk, maar bevat wel enkele typische, inmiddels bedreigde akkerflora. De associatie
wordt vooral gekenmerkt door winterannuelen met als kensoorten slofhak, korensla en bleekgele
hennepnetel. Daarnaast komen klein tasjeskruid en gestreepte witbol veel voor en windhalm, eenjarige
hardbloem, kleine leeuwenklauw, smalle wikke en ringelwikke. Korenbloemen voelen zich ook erg thuis in
deze associatie, maar verdwijnen wanneer de bemestingstoestand te laag is. Streefwaarde voor de pH ligt
tussen de 4,5 en 5,5. Bij te sterke verzuring en (te) lage bemesting kan faciesvorming (eenzijdige
veronkruiding) optreden van schapenzuring, eenjarige hardbloem en/of slofhak.
Vruchtwisseling: Daar de te verwachte flora voornamelijk uit winterannuellen bestaat is het aan te raden
de nadruk in de vruchtwisseling te leggen op wintergranen, met name winterrogge. Om overheersing van
oa windhalm te voorkomen is het raadzaam toch eens in de drie tot vier jaar een zomergraan te telen wat
dan kan bestaan uit zomerrogge of haver. Dit ook met name omdat gele ganzenbloem zich op delen van
het perceel goed thuis lijkt te voelen en deze toont zich met name in zomergranen. Het is aan te raden om
in de opbouwfase van het kruidenbestand zomerrogge te verkiezen boven haver omdat van haver bekend
is dat deze stoffen uitscheidt in de bodem die de kieming van onkruiden tegengaat, hoewel het lijkt dat
gele ganzenbloem zich daar dus juist weinig van aantrekt. In een latere fase in de ontwikkeling, bij een
gevestigd onkruidbestand, kan de teelt van haver dus weer juist voor het behoud van een gezond
evenwicht in het onkruidbestand zorgen.
Bemesting: Wat de bemesting betreft is met name op de zuidelijke delen van de percelen toch regelmatig
bemesting toe te passen om een zekere mate van bodemvruchtbaarheid in stand te houden. Een

bemesting met ruige stalmest of goed gerijpte compost in het najaar kan daarvoor zorgen. Na te streven
is een bemesting van 40-50 kg N-totaal/ha/jaar met maximaal 20 kg P2O5/ha/jaar.
Herstelbeheer: Op grote delen van de percelen is de druk aan overblijvende grassen (mn witbol) dusdanig
hoog dat het de vraag is of een verbeterde gewasgroei deze vergrassing voldoende terug kan dringen.
Zeer waarschijnlijk is het noodzakelijk deze grassen actief terug te zetten in het najaar door herhaalde
stoppelbewerking. Vaak moet daarbij begonnen worden met een vaste tand cultivator om de compacte
grond los te maken, of een schijveneg om aanwezige wortelstokken van kweek eerst kleiner te maken.
Daarna kan worden overgegaan op de inzet van een triltandcultivator, op niet al te hoge snelheid en
meerdere malen herhaald na de oogst van het graan. Op deze manier kan een opgebouwd
grassenbestand terug worden gedrongen.
Voor meer info:
Udo Prins
Louis Bolk Instituut
06-12717882
Dit advies is tot stand gekomen vanuit het project ‘Herstel van biodiversiteit van reservaat-akkers in
Noord-Brabant’ dat gefinancierd wordt door de provincie Noord-Brabant en uitgevoerd wordt door
Natuurbalans, B-Ware, Science-4-Nature en het Louis Bolk Instituut.
Financiering:

Uitvoering:

Oude Buissche Heide1
#
1
2
4
5
6
7
8
3
9
10
11

Nederlandse naam
akkerandoorn
akkerleeuwenbek
Franse boekweit
gele ganzenbloem
gewone klaproos
glad biggenkruid
harige ratelaar
korenbloem
spiesleeuwenbek
stinkende kamille
valse kamille

ingezaaid 23-4-2014
herkomst 2013
Tongelaar
Groeningen
Achel
reeds aanwezig
xx
Loenermark
Best
x
Drimmelen
Mortelen
Vierlingsbeek

ingezaaid22-4-2015
herkomst 2014
Oirschot
boxm/hatert/uden/gassel/onbekend

bergerheide/zevendal
mix Gijzenrooi/Haanwijk
mix Gijzenrooi/Haanwijk
Haterse vennen
mix Gijzenrooi/Haanwijk
Zevenbergen

tellingen 2014
tellingen 2015
4-6-2014 25-6-2014 9-6-2015 15-7-2015
0
0
0
5
50
50
10
0
0
0
0
10
0
0
0

aspect 25-6 2014
Haver akker
Vermoedelijk door afstoot reacties haver vrijwel geen kruiden aangetroffen
gladde witbol ld
conclusie geen haver meer inzaaien
zwaluwtong a
gewone spurrie f
haver d
2015: Akker met zomerroge ingezaaid:
aspect 2015: akker blijkt met biologische drijfmest ën stalmest te zijn bemest door fout aannemer
rogge is zeer fors en volledig bedekkend. Komende jaar of jaren niet bemesten totdat gewas weer opener is

Oude Buissche Heide 2,
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Nederlandse naam
akkerandoorn
akkerleeuwenbek
bleekgele hennepnetel
Franse boekweit
gele-ganzenbloemmix
gewone klaproos
glad biggenkruid
korenbloem
spiesleeuwenbek
stinkende kamille
valse kamille

23-4-2014 gezaaid
herkomst 2013
Vortum-mullum
Groeningen
Achelse Kluis
xx
Loenermark
x
Drimmelen
Mortelen
Vierlingsbeek

22-4-2015 gezaaid
herkomst 2014
Oirschot

telling 2014 aantallen telling 2015 aantallen
4-6-2014 25-6-2014 9-6-2015 15-7-2015

Boxmeer/Hatert/Uden/Gassel/onbekend

Roermond/Eersel/Hatert
Bergerheide/Zevendal
50

50

mix Gijzenrooi/Haanwijk
Haterse vennen

10
1000

50

10
100

10

Zevenbergen
1

wel aanwezig 25-6 2014
aspect
spurrie d
gladde witbol a
zeer weinig andere soorten onkruiden
haver d
mogelijk allelopathisch gewas ca 1.50 - 2.00conclusie:
m hoog!!!
geen haver meer inzaaien
op ander locaties zelfde effect met haver
In 2015 akker in ca 15-4 bemest met stalmest en per abuis ook met drijfmest
Zomerrogge die ingezaaid was zeer ruig hoog en dominant< geen enkele ruimte voor akkerplanten
zeer dichte zomerrogge en hoog nauwelijks ondergroei lokaal langs randen zwaluwtong
Komende jaren geen bemesting totdat gewas openener is geworden en er veel akkerkruiden aanwezig zijn.

Natuurakkers in Brabant
Beheeradvies Staatsbosbeheer
Heeze, De Plaetse
De Plaetse, veldbezoek 8-7-2014

Advies kort
Algemeen: De Plaetse is een rijk perceel met een hoog organisch stofgehalte en hoge
gehaltes aan oa fosfaat. Het terugbrengen van dit fosfaatgehalte tot voldoende lage
gehaltes zal meerdere jaren in beslag nemen. Er zal moeten worden overwogen of een
lange periode van overgangs/verschralingsbeheer de moeite waard is.
Vruchtwisseling: Vanwege het erg hoge fosfaatgehalte in de bodem zou een fosfaatverschralende rotatie op zijn plaats zijn. Deze kan bestaan uit 2 jaar gras-rode klaver
(alleen kali-bemest) gevolgd door 3 jaar graan en 1 jaar mengteelt (tarwe/haverveldboon of haver-lupine). De drie graanjaren kunnen bestaan uit bijvoorbeeld
wintergerst of wintertriticale (eerste jaar na scheuren), zomerrogge of haver (jaar 2),
winterrogge (jaar 3).
Bemesting: Gemiddelde bemesting in eerste instantie 50-60 kg N-totaal/ha/jaar met
maximaal 25 kg P2O5/ha/jaar, mogelijk toegepast als tweejaarlijkse bemesting (dubbele
hoeveelheid) in de vorm van gerijpte, ruige mest en/of groencompost.
Streefproductie: 2-2,5 t/ha
Streeftraject zuurgraad: pH 5-5,5 (bekalken als zuurgraad te veel onderuit gaat)
Aandachtspunt: Erg uitkijken met late najaars grondbewerkingen en vroege
voorjaarsbewerkingen in verband met mogelijke structuurschade.
Te verwachten doelsoorten:
Nog erg afwachten of accent gaat liggen op de flora behorend bij de hoge droge
zandgronden (meer het karakter van de zuid-west hoek van het perceel) met een nadruk
op winterannuellen of flora behorend bij leemhoudend zand waarbij er mogelijkheden
komen voor interessante zomerannuellen. Mogelijk ook kansen voor kwelgedomineerde
flora als behaarde boterbloem en muizenstaart.

Situatieschets
Gewas is deels rogge deels triticale. Hoog gewas (1,3-1,4 m) met dikke aren, deels plat gegaan mogelijk
door hoge bemesting/te groeizame omstandigheden. Noordkant van het perceel lijkt iets dikker zwart dek
te hebben dan de zuidkant (40 cm zwarte grond tov 30 cm in het zuiden).
Op de bodemkaarten van het Bodem Informatie Systeem (BIS) staat het perceel aangemerkt als
veldpodzol en niet als enkeerdgrond, wat samen met de beperkte dikte van de bouwvoor duidt op relatief
jonge ontginningsgrond. Het perceel is nu 6 jaar in beheer en is daarvoor in gangbaar beheer geweest
(snijmaïs en aardappelen). Het perceel ligt op het overgangsgebied van de hoge heidegronden in het
oosten en de lagere gronden in het westen. De grond bestaat uit dekzand met een laag gehalte aan leem
(10-12%). De grondwatertrap is V op de BIS website, hoewel het perceel met name in het zuid-oosten erg
nat lijkt te zijn wat mogelijk duidt op kweldruk vanuit het heidegebied. Qua onkruid laat het perceel nog
vrij veel onrust zien. Veel kamilles (echte en reukloze kamille) en ringelwikke maken dat het al dichte
gewas nog dichter komt te staan.
Bodemchemie

De Plaetse (6-6-’14)
Streef florarijke akker
Streef landbouwkundig

OS %
5,4

pH
6,5
5-5,5
5,3-5,9

kg N/ha mg K/kg
52
127

mg P/kg
6,1

70-110

<2
1,9-3,7

mg Mg/kg
108

mg Al/kg
1
<5-10

50-85

Wat de ideale bodemchemische toestand is voor de ontwikkeling van bijzondere flora is nog slechts
weinig bekend. Wat wel bekend is, is dat wanneer de zuurgraad van de bodem lager wordt dan 4-4,5 de
gehaltes aan aluminium in de bodem snel hoger worden. Hoewel sommige vegetatie (heidevegetatie)
goed is aangepast aan deze lage pH en aanwezigheid van aluminium kunnen veel cultuurplanten en
begeleidende akkerflora hier slecht tegen. Het is daarom aan te raden de zuurgraad boven de 4-4,5 te
houden. Daarnaast lijkt met name een hoog direct beschikbaar fosfaatgehalte ervoor te zorgen dat de
onkruidvegetatie erg onrustig wordt met onder andere woekerende wikkes. De bodemchemie van De
Plaetse laat zien dat de akker nog erg rijk is aan nutriënten. De pH is erg hoog voor een zandgrond en de
gehaltes aan plantvoedende mineralen (N, K, P en Mg) zijn hoog. Met name het gehalte aan
plantbeschikbare fosfaat is erg hoog.
Teruggevonden flora na herintroductie
Met name in de randen zijn meerdere van de geherintroduceerde flora teruggevonden. Opvallend hierin
zijn een aantal wilde riddersporen in de noord-west hoek van het perceel. Meer naar het midden van het
perceel is echter weinig geherintroduceerde flora teruggevonden.
Analyse en advies vervolg
Het perceel maakt vooralsnog een onrustige indruk nog wat enerzijds een uitwerking kan zijn van het nog
relatief recente gangbare verleden, maar ook het vochtige karakter van het perceel met kweldruk aan de
zuidrand en mogelijk vochtige omstandigheden in het lager gelegen westelijke deel. De potenties van het
perceel als flora-rijke akker zijn nog moeilijk in te schatten daar door het vochtige karakter snel
structuurbederf kan optreden met daarbij bijbehorende en weinig bijzondere akkeronkruiden als
greppelrus, waterpeper, akkermunt, moerasandoorn en moerasdroogbloem. Bij achterwegen blijvende
gewasdekking kan ook reukloze kamille enorm de overhand nemen en voor een heel dicht ‘gewas’ zorgen.
Vanwege de kwetsbaarheid van het perceel is te adviseren hier eerder minder vragende granen te telen
dan triticale. Winter- en zomerrogge, haver en eventueel wintergerst (bij voorkeur langstro type zoals het
ras Highlight). Perceel wel voorzien van een bemesting met langzaam werkende mestsoorten 10

m3/ha/jaar (40-60 kg Ntotaal/ha) eventueel aan te brengen in tweejaarlijkse giften. Extra zorg moet worden
besteed aan de timing van de grondbewerkingen ivm het kwetsbare karakter van de bouwvoor wat pleit
voor op tijd inzaaien van wintergranen (eerste helft oktober) en het bij voorkeur niet toepassen van
voorjaarsbemestingen in het opgekomen gewas vanwege gevaren van structuurschade in het voorjaar. In
de vruchtwisseling zou het accent in eerste instantie wel op de wintergranen kunnen worden gelegd,
maar is eens in de drie jaar afwisselen met een zomergraan waarschijnlijk wel verstandig om de balans in
het onkruidenbestand te houden.
Voor meer info:
Udo Prins
Louis Bolk Instituut
06-12717882
Dit advies is tot stand gekomen vanuit het project ‘Herstel van biodiversiteit van reservaat-akkers in
Noord-Brabant’ dat gefinancierd wordt door de provincie Noord-Brabant en uitgevoerd wordt door
Natuurbalans, B-Ware, Science-4-Nature en het Louis Bolk Instituut.
Financiering:

Uitvoering:

Strabrecht ruig bij de Plaatz volkstuintjes

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
15

Nederlandse naam
akkerandoorn 2014
akkermunt
akkerogentroost 2014
behaarde boterbloem
dauwnetel
dreps
groot spiegelklokje 2014
harige ratelaar
Ruige klaproos
valse kamille 2014
wilde ridderspoor
gewone klaproos
korenbloem
gele ganzenbloem
kleine klaproos

15-11-2013 ingezaaid
herkomst 2013

Heeze De Plaetse
12-11-2014 ingezaaid
herkomst 2014
Oirschot

reeds aanwezig

tellingen 2014 aantallen
5-5-2014
6-6-2014

tellingen 2015 aantallen planten
30-4-2015 12-6-2015 14-7-2015

1
Fortmond+Cortenoever+Hatertse v.

herkomst onbekend
Olland
Gassel+Regulieren+Olland+Liempde
Achelse kluis+Achtmaal+De Moeren
0
Fortmond+Cortenoever
Best
met zaadmengsel mee?
0
Achel+Tilburg+Vierlingsbeek
niet ingezaaid van Cortenoever
Cortenoever
mengsel Haanwijk/Gijzenrooi
mengsel Haanwijk/Gijzenrooi
mengsel Haanwijk/Gijzenrooi

2?

15
3

1
5
500
25

10

50

3
5

15
10
2
20

5

3

1
1
200

1000
1

100

100

op 5-11-2014 15 meter brede strook in verlengde volkstuintjes gefreesd en ingezaaid met rogge, aleen dit is in 2014 ingezaaid
rest akker is gras klaver mengsel
Aspect juli 2015: akkerdistel a, witbol a, ringelwikke f, reukeloze kamille f, rogge zeer hoog en ruig te voedselrijk nog ook veel klaver in ondergrond

100
10

Natuurakkers in Brabant
Beheeradvies Staatsbosbeheer
Strabrechtse heide
Strabrechtse heide

Advies kort
Situatie 2015: Perceel maakt een hele mooie indruk. Beheer = eindbeheer. Alle flora die
je wilt hebben kan hier aanslaan. Vlinderstrook aan voorkant heeft echter sterk negatieve
gevolgen op de kwetsbare en net in 2014 geherintroduceerde flora (is hier nu
grotendeels verloren gegaan). Duidelijke keuze voor na te streven natuurdoel is
noodzakelijk: overstaand graan gaat slecht samen met een goede floristische
ontwikkeling.
Vruchtwisseling: Nadruk in vruchtwisseling op wintergranen. Eens in de 2-3 jaar
afwisselen met zomergranen. Wintergraan vnl winterrogge, zomergraan zomerrogge (in
opbouwjaren) of haver.
Bemesting: Gemiddelde bemesting 40-50 kg N-totaal/ha/jaar met maximaal 20 kg
P2O5/ha/jaar, mogelijk toegepast als tweejaarlijkse bemesting (dubbele hoeveelheid) in
de vorm van gerijpte, ruige mest en/of groencompost in het najaar (over de stoppel)
toegediend.
Streefproductie: 2 t/ha
Streeftraject zuurgraad: pH 4,5-5,5 (zuurgraadonderhoud met name door bemesting)
Te verwachten doelsoorten:
Winteraspect: Slofhak, Korensla, Bleekgele hennepnetel, Klein tasjeskruid, Kleine
leeuwenklauw, Smal streepzaad, Valse kamille, Ruige klaproos, Korenbloem
Bijzondere opmerking: Voor de delen die blijven overstaan in de winter blijkt dat de kwaliteit
sterk en snel achteruit gaat voor de akkerflora. Voor overwinterende insecten ed kan
dit overigens wel gunstig zijn.

Situatieschets
Veldbezoek 8 juli 2014
Mooie rogge (1,3-1,4 m) met een geschatte opbrengst van 2 t/ha. Stand van gewas voldoet mooi aan het
referentiebeeld voor kruidenrijke akkers op zand. Mooi gedempt licht op de grond en diverse ondergroei
met een jarige hardbloem, kleine leeuwenklauw en akkervergeetmenietje. Zwarte dek is erg beperkt (2530 cm) met daaronder geel zand met bruine dooradering (inspoeling van os). Randen van het perceel
alleen met de schijveneg bewerkt, rest is geploegd.
Veldbezoek 12 juni 2015
Rogge net als vorig jaar mooi qua stand. Streefbeeld. Rogge ijl, maar goed plantdichtheid. Ondergroei is
mooi divers en evenwichtig met soorten als Kleine leeuwenklauw, Akkervergeetmenietje, Zandraket,
Echte kamille, Eenjarige hardbloem, Akkerviooltjes en Veldereprijs. Aan voorkant van het perceel is rogge
winter over blijven staan voor de vlinders. De kruidensamenstelling is er hierdoor wel erg op achteruit
gegaan: sterk verruigt met kweek en ridderzuring. Vorig jaar waren hier veel geherintroduceerde soorten
aangeslagen, maar daar is bijna niets van over. Op de rest van het perceel echter wel weer veel van de
geherintroduceerde flora terug te vinden.
Bodemchemie

Strabrechtse heide

OS %
6,8

pH
6,0

kg N/ha mg K/kg
35
63

mg P/kg
0,3

70-110

<2
1,9-3,7

mg Mg/kg
53

mg Al/kg
0,5

(6-6-’14)

Streef florarijke akker
Streef landbouwkundig

4,5-5
5,3-5,9

<5-10
50-85

Wat de ideale bodemchemische toestand is voor de ontwikkeling van bijzondere flora is nog slechts
weinig bekend. Wat wel bekend is, is dat wanneer de zuurgraad van de bodem lager wordt dan 4-4,5 de
gehaltes aan aluminium in de bodem snel hoger worden. Hoewel sommige vegetatie (heidevegetatie)
goed is aangepast aan deze lage pH en aanwezigheid van aluminium kunnen veel cultuurplanten en
begeleidende akkerflora hier slecht tegen. Het is daarom aan te raden de zuurgraad boven de 4-4,5 te
houden. Daarnaast lijkt met name een hoog direct beschikbaar fosfaatgehalte ervoor te zorgen dat de
onkruidvegetatie erg onrustig wordt met onder andere woekerende wikkes. Het nastreven van een
voldoende laag fosfaatgehalte (<2 mg P/kg) is daarom vooralsnog aan te raden. De bodemchemie van het
heideperceel laat een mooi streefbeeld zien. De pH is hoog, wat de ontwikkeling van bepaalde
zuurminnende flora mogelijk in de weg kan staan. Fosfaatgehalte is laag terwijl overige plantvoedende
mineralen (N, K en Mg) in voldoende mate aanwezig zijn.
Teruggevonden flora na herintroductie
Geherintroduceerde flora lijkt hier erg goed aan te slaan. Ook in 2015 is dit weer het geval met
uitzondering van de strook die aan de voorkant vanwege de vlinders is blijven overstaan. Teruggevonden
zijn: Spiegelklokjes (tegen voorste kopakker, hoewel wel verdrogend), Korensla, Korenbloem, Grote
klaproos, Gele ganzenbloem, Valse kamille, Bleekgele hennepnetel en Klein tasjeskruid. Opvallende
afwezige is Slofhak waarschijnlijk door de hoge pH. Hoge pH maakt echter soorten als Spiegelklokje wel
mogelijk. Opvallend dat mn Bleekgele hennepnetel en Valse kamille veel beter staan in de schaduw van
een boom die achterin het perceel aan de westrand van het perceel staat.

Analyse en advies vervolg
De indruk die het perceel maakt, komt grotendeels overeen met het referentiebeeld voor akkers die volop
kansen bieden aan het ontwikkelen van bijzondere akkerflora. Toch is het perceel wel erg kwetsbaar
omdat het hier echt om een jonge ontginningsgrond gaat met een dun en daardoor kwetsbare teeltlaag.
Kansen liggen hier met name voor de soorten uit het Arnosereto-scleranthetum, de onkruidassociatie
behorend tot de hoge droge zandgronden. Deze associatie is niet heel erg soortenrijk, maar bevat wel
enkele typische, inmiddels bedreigde akkerflora. De associatie wordt vooral gekenmerkt door
winterannuellen met als kensoorten slofhak, korensla en bleekgele hennepnetel. Daarnaast komen klein
tasjeskruid en gestreepte witbol veel voor en windhalm, eenjarige hardbloem, kleine leeuwenklauw,
smalle wikke en ringelwikke. Korenbloemen voelen zich ook erg thuis in deze associatie, maar verdwijnen
wanneer de bemestingstoestand te laag is. Streefwaarde voor de pH ligt tussen de 4,5 en 5,5. Bij te sterke
verzuring en (te) lage bemesting kan faciesvorming (eenzijdige veronkruiding) optreden van
schapenzuring, eenjarige hardbloem en/of slofhak. Op deze grond is de pH echter door bekalking vrij hoog
(pH 6,0). Dit is waarschijnlijk de reden waarom Slofhak hier niet of nauwelijks voorkomt. Dit geeft echter
wel weer meer ruimte voor zuurmijdende soorten als Spiegelklokje en Grote klaproos al is de vraag of
deze het vanwege de droogte op de lange termijn wel volhouden hier.
Vruchtwisseling: Daar de te verwachte flora voornamelijk uit winterannuellen bestaat is het aan te raden
de nadruk in de vruchtwisseling te leggen op wintergranen, met name winterrogge. Om overheersing van
oa windhalm te voorkomen is het raadzaam toch eens in de drie tot vier jaar een zomergraan te telen wat
dan kan bestaan uit zomerrogge of haver. Dit ook met name omdat gele ganzenbloem zich op delen van
het perceel goed thuis lijkt te voelen en deze toont zich met name in zomergranen. Het is aan te raden om
in de opbouwfase van het kruidenbestand zomerrogge te verkiezen boven haver omdat van haver bekend
is dat deze stoffen uitscheidt in de bodem die de kieming van onkruiden tegengaat, hoewel het lijkt dat
gele ganzenbloem zich daar dus juist weinig van aantrekt. In een latere fase in de ontwikkeling, bij een
gevestigd onkruidbestand, kan de teelt van haver dus weer juist voor het behoud van een gezond
evenwicht in het onkruidbestand zorgen.
Bemesting: Om de bodemvruchtbaarheid in stand te houden moet een bemesting met ruige stalmest of
goed gerijpte compost in het najaar worden toegepast. Na te streven is een bemesting van 40-50 kg Ntotaal/ha/jaar met maximaal 20 kg P2O5/ha/jaar.
Voor meer info:
Udo Prins
Louis Bolk Instituut
06-12717882
Dit advies is tot stand gekomen vanuit het project ‘Herstel van biodiversiteit van reservaat-akkers in
Noord-Brabant’ dat gefinancierd wordt door de provincie Noord-Brabant en uitgevoerd wordt door
Natuurbalans, B-Ware, Science-4-Nature en het Louis Bolk Instituut.
Financiering:

Uitvoering:

Winterakker op Strabrecht heide SBB
#

Nederlandse naam
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

akkerandoorn 2014
behaarde boterbloem
bleekgele hennepnetel
dreps
geel viltkruid
geel vogelpootje
gele ganzenbloem
gewone klaproos
groot spiegelklokje
handjesereprijs
korenbloem
korensla
korensla
nachtkoekoeksbloem
ruige klaproos
ruw parelzaad
slofhak
smal streepzaad 2014
spiesleeuwenbek
valse kamille
wilde ridderspoor

ca 11-2012
herkomst 2012

15-11-2013 ingezaaid
herkomst 2013

Waalwijk
Cuijk-station
De Moeren
Overloon

12-11-2014 ingezaaid
herkomst 2014
Oirschot+Cuijk

tellingen 2014 aantallen tellingen 2015 aantallen planten
5-5-2014 6-6-2014
30-4-2015
12-6-2015 15-7-2014

Roermond+Eersel+Hatert

5
100

20

40

40
20

2
500

50
1000
10

100
1000

100

1000

100

2

Stamproij
Halder en Gijzenrooi
Olst
Fortmond
Halder en Gijzenrooi

mengsel Gijzenrooi/Haanwijk
mengsel Gijzenrooi/Haanwijk

200

mengsel Gijzenrooi/Haanwijk
Wellerlooi+Hatertse+Rhenen

15

40
?
30

Cortenoever

500

20

Wellerlooi
Wellerlooi
Antwerpen
Cuijk station

Rijen Tilburg
Eerde

200
2

heiveld Hatertse vennen

100
3

1
Zegenwerp

10

Drimmelen
Vierlingsbeek

Achtmaal+Tilburg+Vierlingsbeek
Cortenoever

30
1

10
1

op akker drieslagenstelsel vorig jaar ingezaaid nu braak (grasland):
1 korensla
5 valse kamille
akker is in 2014 geploegd behalve boven en onder (kopse kant) op 5-11-2014 ingezaaid met rogge
rand langs pad is in 2015 vlinderstrook en is nu dus niet bewerkt!
Akker wordt jaarlijks geploegd om opgebracht maaisel en stalmest verwerkt te krijgen
Ploegen belemmert de opbouw van een zaadbank, opbouw gaat dan heel erg langzaam omdat gekweekte zaad jaar erop onder de zode ligt. Vlinderstroken vertragen ook flora ontwikkeling.
Stroken vergrassen namelijk zeer snel. In november 2014 was de strook al inmiddels volledig vergrast na paar maanden braak te liggen.
Op 12-11-2014 is onderste 20% (langs pad) van alle drie de akkers van drieslagen stelsel ingezaaid met mengsel haanwijk/gijzenrooi, dus ook die 2 die braak lagen in 2014
op 30-4 alleen gewone hennepnetel op akker aangetroffen
akker is eind oktober geploegd! Alleen kopakkers niet. Aan weg kant is hij nu niet bewerkt
aspect juli 2015: verdroogde ondergroei met eenjarige hardbloem f, reukloze kamille f, windhalm f

Natuurakkers in Brabant
Beheeradvies Staatsbosbeheer
Halse Beemden, ‘t Merkse
Halse Beemden (‘t Merkske) akker nr.15, veldbezoek 26-06-2014

Advies kort
Vruchtwisseling: Nadruk in vruchtwisseling op wintergranen. Eens in de 2-3 jaar
afwisselen met zomergranen. Wintergraan vnl winterrogge, zomergraan zomerrogge (in
opbouwjaren) of haver.
Bemesting: Gemiddelde bemesting 40-50 kg N-totaal/ha/jaar met maximaal 20 kg
P2O5/ha/jaar, mogelijk toegepast als tweejaarlijkse bemesting (dubbele hoeveelheid) in
de vorm van gerijpte, ruige mest en/of groencompost in het najaar (over de stoppel)
toegediend.
Streefproductie: 2 t/ha
Streeftraject zuurgraad: pH 4,5-5,5 (zuurgraadonderhoud met name door bemesting)
Te verwachten doelsoorten:
Winteraspect: Slofhak, Korensla, Bleekgele hennepnetel, Klein tasjeskruid, Kleine
leeuwenklauw, Smal streepzaad, Valse kamille, Ruige klaproos, Korenbloem

Situatieschets
Perceel beteeld met winterrogge (1,5-1,8 m hoogte) met een vrij
mooie stand. Geschatte opbrengst 1,5-2 t/ha. Randen van het
perceel met greppelrus duidend op waterstagnatie door verdichte
laag in winter en vroege voorjaar. Met name richting de
achterkant van het perceel (oostzijde) plekken met veel wikken
(ringelwikke en smalle wikke). In de ondergroei kamille niet
dominant aanwezig. In midden van het perceel is rogge,
windhalm, dreps en bescheiden aanwezigheid van wikke het
overheersende beeld. Ondergroei is rustig met greppelrus (mn
randen), kleine leeuwenklauw, spurrie en zandraket. Korenbloem
aanwezig, maar erg bescheiden qua formaat. Historie van het perceel is schraal grasland dat vorig jaar is
gescheurd voor de aanleg van deze akker. Bouwvoor is bescheiden (30-35 cm zwarte grond) met
daaronder een 10 cm dikke inspoelingshorizont met bruine vlekken en daaronder geel zand. Het perceel
staat gekarteerd als een haarpodzol. Bovenin het profiel is heel fijn zand die naar onderen grover wordt.
Leemfractie lijkt vrijwel afwezig te zijn. Het perceel ligt enkele meters boven de omliggende graspercelen
aan de noord en westzijde van het perceel en heeft een grondwatertrap VI tot VII wat betekent dat de
gemiddelde hoogste wintergrondwaterstand 40-80 cm onder maaiveld ligt en de laagste
zomergrondwaterstand meer dan 120 cm onder maaiveld.
Bodemchemie

Halse beemden

OS %
3,6

pH
4,6

kg N/ha mg K/kg
13
37

mg P/kg
0,9

70-110

<2
1,9-3,7

mg Mg/kg
15

mg Al/kg
1

(24-6-’14)

Streef florarijke akker
Streef landbouwkundig

4,5-5
5,3-5,9

<5-10
50-85

Wat de ideale bodemchemische toestand is voor de ontwikkeling van bijzondere flora is nog slechts
weinig bekend. Wat wel bekend is, is dat wanneer de zuurgraad van de bodem lager wordt dan 4-4,5 de
gehaltes aan aluminium in de bodem snel hoger worden. Hoewel sommige vegetatie (heidevegetatie)
goed is aangepast aan deze lage pH en aanwezigheid van aluminium kunnen veel cultuurplanten en
begeleidende akkerflora hier slecht tegen. Het is daarom aan te raden de zuurgraad boven de 4-4,5 te
houden. Daarnaast lijkt met name een hoog direct beschikbaar fosfaatgehalte ervoor te zorgen dat de
onkruidvegetatie erg onrustig wordt met onder andere woekerende wikkes. De bodemchemie van de
Halse Beemden laten een vrij evenwichtig beeld zien met een voeldoende hoge pH en een laag
fosfaatgehalte. Wel zijn de gewasvoedende mineralen (N. K en Mg) aan de lage kant.
Teruggevonden flora na herintroductie
Van de geïntroduceerde flora is vrij veel van de flora terug te vinden. Door een groot deel van het perceel
valt vooral de aanwezigheid van dreps erg op. De korenbloemen staan wel in het perceel maar zijn klein
van formaat, wijzend op een relatief schrale bemestingstoestand.
Analyse en advies vervolg
Het gewas zoals het nu werd aangetroffen voldeed heel mooi aan het na te streven eindbeeld. Een
duidelijk aanwezig rogge-gewas dat door zijn hoogte voldoende tempering geeft aan anders woekerende
onkruiden als reukloze kamille en ringelwikke en smalle wikke. Anderzijds niet een te dicht graangewas
waardoor bijzondere kruiden in de ondergroei nog voldoende ruimte krijgen om zich te vestigen. De
randen van het perceel (mn de zuidkant) geven aan dat er wel voorzichtig moet worden omgegaan met

het uitkiezen van bewerkingsdata daar verdichting van de ondergrond kan optreden, met verminderde
gewasgroei (rogge) en uitbreiding van greppelrus en kamilles als mogelijk gevolg. Grondbewerkingen en
bemestingen daarom alleen uitvoeren bij voldoende afgedroogd land.
De bescheiden, maar goede gewasstand werd nu nog veroorzaakt door het feit dat het het eerste jaar na
scheuren van grasland is. Bij het scheuren van grasland komen altijd mineralen vrij die voor een redelijk
goede gewasgroei zorgen. Met name bij schraal grasland is de verwachting dat deze ‘oude kracht’ echter
vrij snel is uitgewerkt waardoor voor het behouden van dit streefbeeld wel tot onderhouden van de
bodemvruchtbaarheid moet worden overgegaan. Een bemesting met ruige stalmest of goed gerijpte
compost in het najaar kan daarvoor zorgen. Na te streven is een bemesting van 40-50 kg N-totaal/ha/jaar
met maximaal 20 kg P2O5/ha/jaar.
De relatieve hoge ligging van deze akker ten opzichte van de omgeving en het grotendeels ontbreken van
en leemfractie in de bouwvoor en de directe ondergrond geven aan dat hier met name kansen liggen voor
de associatie behorend bij hoge droge zandgronden: Arnosereto-scleranthetum. Deze associatie is niet
heel erg soortenrijk, maar bevat wel enkele typische, inmiddels bedreigde akkerflora. De associatie wordt
vooral gekenmerkt door winterannuelen met als kensoorten slofhak, korensla en bleekgele hennepnetel.
Daarnaast komen klein tasjeskruid en gestreepte witbol veel voor en windhalm, eenjarige hardbloem,
kleine leeuwenklauw, smalle wikke en ringelwikke. Korenbloemen voelen zich ook erg thuis in deze
associatie, maar verdwijnen wanneer de bemestingstoestand te laag is. Streefwaarde voor de pH ligt
tussen de 4,5 en 5,5. Bij te sterke verzuring en (te) lage bemesting kan faciesvorming (eenzijdige
veronkruiding) optreden van schapenzuring, eenjarige hardbloem en/of slofhak. Bij structuurbederf en
slechte waterhuishouding kan de gewasgroei verstoord raken waarbij greppelrus, waterpeper, akkermunt
en moerasdroogbloem de ondergroei kan overheersen. Dit laatste treed eerder op bij jonge
ontginningsgronden met een nog ondiepe, kwetsbare bouwvoor (dunne bouwvoor (30-40 cm) met laag
organisch stofgehalte (<2%)).
Daar de te verwachte flora voornamelijk uit winterannuellen bestaat is het aan te raden de nadruk in de
vruchtwisseling te leggen op wintergranen, met name winterrogge. Om overheersing van oa windhalm te
voorkomen is het raadzaam toch eens in de drie tot vier jaar een zomergraan te telen wat dan kan
bestaan uit zomerrogge of haver. Het is aan te raden om in de opbouwfase van het kruidenbestand
zomerrogge te verkiezen boven haver omdat van haver bekend is dat deze stoffen uitscheidt in de bodem
die de kieming van onkruiden tegengaat. In een latere fase in de ontwikkeling, bij een gevestigd
onkruidbestand, kan de teelt van haver weer juist voor het behoud van een gezond evenwicht in het
onkruidbestand zorgen.
Voor meer info:
Udo Prins
Louis Bolk Instituut
06-12717882
Dit advies is tot stand gekomen vanuit het project ‘Herstel van biodiversiteit van reservaat-akkers in
Noord-Brabant’ dat gefinancierd wordt door de provincie Noord-Brabant en uitgevoerd wordt door
Natuurbalans, B-Ware, Science-4-Nature en het Louis Bolk Instituut.
Financiering:

Uitvoering:

15 Merkske, winterakker naast bosje langs Hoogstraetense baan (in 2013 was dit grasland) 0,7 ha
Baarle nassau Hoogstraetense baan
akker nr 15
13-11-2013 ingezaaid
18-11-2014 bijgezaaid
tellingen 2014 van aantallen planten
tellingen 2015 aantallen planten
# Nederlandse naam
herkomst 2013
herkomst 2014
23-4-2014
4-6-2014
25-6-2014
22-4-2015 9-6-2015 15-7-2015
1 akkerogentroost
Cortenoever
Fortmond+Brummen+Hatert
1
100
150
500
500
2 bleekgele hennepnetel
Eersel
Roermond+Hatertse+Eersel
50?
3 (+50spec)
30
10
20
3 dauwnetel
Olland
40?
??
4 dreps
de Moeren+Achselse kluis
10000
10000
100
500
5 geel viltkruid
Overloon
10
50
50
1
10
100
6 gele ganzenbloem mix
div herkomst
Haanwijk/Gijzenrooi
3
10
20
10
10
7 gewone klaproos
Gijzenrooi
Haanwijk/Gijzenrooi
30
7
5
20
30
8 groot en klein spiegelklokje
Olst
Cortenoever+Fortmond
0
1
1
9 handjesereprijs
Cortenoever
0
10 korenbloem
Halder en Gijzenrooi
Haanwijk/Gijzenrooi
40
10
100
30
50
200
11 korensla
Heiveld Hatertse vennen Haterse+Laarzenberg+Wellerlooi
40
34
35
1
10
12 nachtkoekoeksbloem
Antwerpen
13 ruige klaproos
Jonkerbos Nijmegen
hoek Cortenoever
14 ruw parelzaad
Eerde
Eerde
1
15 slofhak
Heiveld Hatertse vennen
10
25
16 smal streepzaad
Zegenwerp
17 spiesleeuwenbek
Essen station
18 valse kamille
Achelse kluis
Achel+Tilburg+Vierlingsbeek
20
20
15
10
40
20
19 wilde ridderspoor
hoek Cortenoever
19 stijf vergeet mij niet
herkomst?
1
bronkruid
reeds aanwezig
50
kleine leeuwenklauw
reeds aanwezig
>500
500
echte kamille
reeds aanwezig
d
akkerviool
reeds aanwezig
a
kleine leeuwenklauw
reeds aanwezig
a
grote ratelaar
reeds aanwezig
2
kleine ratelaar
reeds aanwezig
2
nog
lokaal veel
slecht
greppelrus
ontwikkeld
en spurrie
Akker in 2014 en 2015 Winterrogge
te nat?
te nat geweest
Ontwikkeling in 2015 minder goed dan verwacht vermoedelijk door een lang te natte periode in voorjaar

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Winterakker nieuw merkske perceel dichtbij bestaande winterakker (ca 0,7 ha)
was grasland in ca eind oktober omgezet in roggeakker
soort
ingezaaid 18-11-2014
Nederlandse naam
herkomst 2014
akkerogentroost
Fortmond+Cortenoever+hatert
behaarde boterbloem
herkomst onbekend
bleekgele hennepnetel
Roermond+Eersel+Haterse
dauwnetel
Gassel+Regulieren+Olland+Liempe
franse silene
Boompjesdijk
gele ganzenbloem
mengsel Gijzenrooi/Haanwijk
gewone klaproos
mengsel Gijzenrooi/Haanwijk
groot spiegelklokje
Fortmond+Cortenoever
korenbloem
mengsel Gijzenrooi/Haanwijk
korensla
Haterse+Laarzenberg+Wellerlooi
nachtkoekoeksbloem
Vlietberg
ruw parelzaad
Eerde
slofhak
Haterse vennen
smal streepzaad
Zegenwerp
spiesleeuwenbek
Essen+Drimmelen
valse kamille
Achel + Tilburg
vlakdekkend ingezaaid

x
Baarle nassau Hoogstraetense baan
akker nr 21
Tellingen 2015 aantallen planten
22-4-2015 9-6-2015 15-7-2015
20
100
1
5
40
3?
3
20
15
20
200
500
1000
500
1000
200
100

30

500
200

100

aspect 2015: heel open nauwelijks ondergroei, winterrogge goed
Van deze akker is geen beheersadvies gemaakt omdat deze akker laatste jaar als extra is toegevoegd
Uit te voeren aanvankelijk beheer vergelijkbaar met nr 15, herkomst en bodem vergelijkbaar

1000

30
10
2
50

Winter akker nieuw merkske driehoekig perceel ca 1,7 ha
was grasland in ca eind oktober omgezet in grasland

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

soort
akkerogentroost
bleekgele hennepnetel
dauwnetel
franse silene
gele ganzenbloem
gewone klaproos
groot spiegelklokje
korenbloem
korensla
nachtkoekoeksbloem
ruw parelzaad
slofhak
smal streepzaad
spiesleeuwenbek
valse kamille

Baarle nassau Hoogstraetense baan
nr onbekend

ingezaaid 18-11-2014
Tellingen 2015 aantallen planten
herkomst
22-4-2015 9-6-2015 15-7-2015
Fortmond+Cortenoever+Hatertse vennen
50
400
Roermond+Eersel+Haterse vennen
15
Gassel+Regulieren+Olland+Liempe
10?
Boompjesdijk
5
10
mengsel Gijzenrooi/Haanwijk
100
100
mengsel Gijzenrooi/Haanwijk
50
500
200
Fortmond+Cortenoever
mengsel Gijzenrooi/Haanwijk
20
200
500
Haterse+Laarzenberg+Wellerlooi
10
50
Vlietberg
Eerde
Haterse vennen
Zegenwerp
5
Essen+Drimmelen
Achel + Tilburg
5
100
100
erg nat
ontwikkeling
loopt
achter

vrij open
lokaal
grazig
mogelijk
te nat geweest

aspect 2015: heel open nauwelijks ondergroei, winterrogge goed
De rogge en ondergroei is erg open, mogelijk is ook hier de bodem lang te nat geweest
Van deze akker is geen beheersadvies gemaakt omdat deze akker laatste jaar als extra is toegevoegd
Uit te voeren aanvankelijk beheer vergelijkbaar met nr 15, herkomst en bodem vergelijkbaar

Natuurakkers in Brabant
Beheeradvies Staatsbosbeheer
MOP complex, ‘t Merkske
MOP complex, (‘t Merkske), veldbezoek 26-06-2014
Advies kort

Algemeen: Afvragen of perceel in flora-gericht beheer moet blijven.
Herstelbeheer: Beheer gericht op het terugdringen van verruiging als gevolg van
faunagericht beheer in verleden. In verband met gewenste fosfaatverschraling is het
instellen van een verschralende rotatie een overweging. Om potentie van de akker als
florarijke akker te onderzoeken kan echter met 2-4 jaar winterrogge afgewisseld met
zomerrogge worden geteeld. Daarna verdere evaluatie van de potentie van het perceel.
Vruchtwisseling: Mogelijk verschralende rotatie met tweejarige gras-rode klaver gevolgd
door 3 jaar granen en 1 jaar mengteelt (graan en peulvrucht). Anders jaarlijkse
afwisseling winter- en zomerrogge. Eén keer in de 4 jaar kan het zomergraan worden
vervangen door een mengteelt van graan (tarwe of haver) en een peulvrucht (veldboon
of lupine).
Bemesting: Gemiddelde bemesting in eerste instantie 40-50 kg N-totaal/ha/jaar met
maximaal 20 kg P2O5/ha/jaar, mogelijk toegepast als tweejaarlijkse bemesting (dubbele
hoeveelheid) in de vorm van gerijpte, ruige mest en/of groencompost. Mestsoort
gebruiken met zo hoog mogelijke N/P verhouding.
Streefproductie: 2-2,5 t/ha
Streeftraject zuurgraad: pH 4,5-5,5 (bekalken als zuurgraad te veel onderuit gaat)
Aandachtspunt: Erg uitkijken met late najaars grondbewerkingen en vroege
voorjaarsbewerkingen in verband met mogelijke structuurschade. Niet rijden onder te
natte omstandigheden.
Te verwachten doelsoorten:
Nog erg afwachten of accent gaat liggen op de flora behorend bij de hoge droge
zandgronden (meer het karakter van de zuid-west hoek van het perceel) of flora
behorend bij leemhoudend zand.

Situatieschets
De percelen die hier liggen zijn inmiddels 4-5 jaar in beheer van Staatsbosbeheer. Voor verwerving waren
deze akkers reguliere maïsakkers. Sinds de verwerving is er in eerste instantie vooral ingestoken op een
faunagericht beheer met de inzaai van zomergranen die deels winter over bleven staan om als
wintervoedselveldjes te dienen voor overwinterende vogels. Als bemesting is er maaisel op de akkers
gebracht. Dit jaar is er zomertarwe ingezaaid. De tarwe is dun ingezaaid (75 kg/ha ipv de landbouwkundig
gebruikelijke 160-180 kg/ha). Tarwe is op het
hele perceel zeer beperkt gebleven in de
ontwikkeling (gewashoogte slechts 40-50 cm)
en is door dunne stand overgroeit door
algemene onkruiden (perzikkruid, knopige
duizendknoop, melganzenvoet, vogelmuur en
herderstasje). Hier en daar zijn distelplekken
terug te vinden. Perceel lijkt aan de voorkant
(westzijde) rijker dan achterin (oostzijde) wat
met name terug te voeren lijkt op de dikte van
de humusrijke bouwvoor. Voorin is de zwarte
laag 40 cm dik waarna deze vrijwel direct
overgaat op gereduceerd (wit/grijs) vochtig
zand. Achterin is de zwarte laag slechts 25 cm
dik waarna deze gevolgd wordt door 10-15 cm
geel zand waarna deze overgaat op wit/grijs vochtig zand. De gronden horen tot de categorie van
veldpodzolen. Vaak jonge ontginningsgronden met een heel beperkt zwart dek en een matig ontwikkelde
uit- en inspoelingshorizont. Daar waar voorin het onkruidbestand wordt gedomineerd door sterke
stikstofminners (melganzenvoet, perzikkruid etc.) is achterin meer bescheiden, schralere flora te vinden
(spurrie, akkerviooltjes). De gronden horen tot de categorie van veldpodzolen. Vaak jonge
ontginningsgronden met een heel beperkt zwart dek en een vaak ontbrekende uit- en
inspoelingshorizont. De veldpodzol wordt gekenmerkt door hoge grondwaterstanden wat gepaard gaat
met een grijze, gereduceerde (ijzer) zandlaag niet al te ver onder het maaiveld. Het grootste deel van het
perceel valt in grondwatertrap Vb met een hoge wintergrondwaterstand (25-40 cm onder maaiveld) en
een lage zomergrondwaterstand (>120 cm onder maaiveld).
Bodemchemie

MOP complex (24-6-’14)
Streef florarijke akker
Streef landbouwkundig

OS %
3,2

pH
5,2
4,5-5
5,3-5,9

kg N/ha mg K/kg
15
39

mg P/kg
2,6

70-110

<2
1,9-3,7

mg Mg/kg
38

mg Al/kg
0,4
<5-10

50-85

Wat de ideale bodemchemische toestand is voor de ontwikkeling van bijzondere flora is nog slechts
weinig bekend. Wat wel bekend is, is dat wanneer de zuurgraad van de bodem lager wordt dan 4-4,5 de
gehaltes aan aluminium in de bodem snel hoger worden. Hoewel sommige vegetatie (heidevegetatie)
goed is aangepast aan deze lage pH en aanwezigheid van aluminium kunnen veel cultuurplanten en
begeleidende akkerflora hier slecht tegen. Het is daarom aan te raden de zuurgraad boven de 4-4,5 te
houden. Daarnaast lijkt met name een hoog direct beschikbaar fosfaatgehalte ervoor te zorgen dat de
onkruidvegetatie erg onrustig wordt met onder andere woekerende wikkes. De bodemchemie van het
MOP complex laat vooral een verhoogd gehalte aan fosfaat zien in combinatie met lage niveau’s aan
andere plantvoedende mineralen (N, K en Mg).

Teruggevonden flora na herintroductie
Van de geherintroduceerde flora is bijna niets terug te vinden. De bedreigde flora wordt op grote delen
volledig overgroeit door algemene flora.
Analyse en advies vervolg
De huidige verruigte staat van het perceel is enerzijds toe te schrijven aan het faunagerichte beheer van
de afgelopen jaren enerzijds en anderzijds aan de keuze voor een voor de situatie onaangepaste
graansoort, tarwe. Tarwe is één van de meest ‘luxe’ graansoorten, die vooral goed gedijt op rijke gronden
(klei- en zavelgronden) en een hoog bemestingsniveau nodig heeft voor een goede ontwikkeling. Het lage
bemestingsniveau in combinatie met de lage zaaidichtheid hebben ervoor gezorgd dat de tarwe zich
matig heeft kunnen ontwikkelen (40-50 cm ipv 70-80 cm) waardoor algemene licht- en stikstofkiemers
volop de ruimte kregen om het veld dicht te groeien, verder weinig ruimte latend aan de gewenste en
geherintroduceerde kruiden. Willen de gewenste kruiden een kans krijgen dan zal in eerste instantie
moeten worden gekozen voor een graansoort die onder de gegeven omstandigheden voor voldoende
tempering van de genoemde algemene soorten kan zorgen: winterrogge, zomerrogge en/of haver. Pas
wanneer er een bescheiden, maar duidelijk graangewas komt te staan zal het kruidenbestand meer tot
rust kunnen komen, waarbij ruimte ontstaat voor diversiteit. De vraag is echter of het perceel heel erg
geschikt is voor de ontwikkeling van een flora-gerichte akker. De akker is een jonge ontginningsgrond, met
een met name achterin matig ontwikkelde bouwvoor en tekenen van nattigheid (met name in
winterperiode) in de ondergrond. Deze gronden werden lang in de historie niet gebruikt als
akkerpercelen, maar eerder voor grasland. Het ontwikkelen van dit soort percelen tot flora-rijke akkers is
een stuk moeilijker dan wat hogere gelegen percelen of percelen met een langere gebruikshistorie. Het
rijden van structuurschade in het najaar en het vroege voorjaar kan op deze kwetsbare gronden snel
leiden tot probleemveronkruiding met greppelrus, waterpeper, veenwortel en akkerdistel. Het houden
van een goede balans in het kruidenbestand is dan moeilijk. Door het eenmalige bezoek in de zomer is
moeilijk in te schatten wat de slagingskansen zijn van het telen van wintergranen ivm mogelijke
waterstagnatie en daarmee gepaard gaande uitval van planten. Blijkt dit wel mogelijk dan zou begonnen
kunnen worden met het jaarlijkse afwisseling van winter- en zomergranen (in eerste instantie winterrogge
en zomerrogge en bij verdere ontwikkeling misschien af en toe haver). Bemesting bij voorkeur in het
vroege najaar, voor de inzaai van de wintergranen en vlak voor het ploegen in het voorjaar bij inzaai van
zomergranen. Inzaai van zomergranen op goed afgedroogd land (ook ondergrond in de gaten houden),
dus bij voorkeur niet al te vroeg. Het niveau van bemesting bescheiden houden (40-60 kg Ntotaal/ha/jaar) en gebruik maken van goed gerijpte mest of compost. Pas bij tot rust komen van perceel
en de eerste ontwikkelingen van de akkerflora de keuze maken of de nadruk in de vruchtwisseling op
zomer- of wintergranen moet komen te liggen. Bij ontwikkeling van het door winterannuellen
gedomineerd Arnosereto-scleranthetum zou de nadruk op wintergranen moeten komen te liggen, maar
mogelijk liggen er ook kansen voor vochtminnende zomerannuellen als dauwnetel, veldsla en valse
kamille behorende tot de associatie Papaveretum argemone (best ontwikkelt op leemhoudende
zandgronden).
Voor meer info:
Udo Prins
Louis Bolk Instituut
06-12717882

Dit advies is tot stand gekomen vanuit het project ‘Herstel van biodiversiteit van reservaat-akkers in
Noord-Brabant’ dat gefinancierd wordt door de provincie Noord-Brabant en uitgevoerd wordt door
Natuurbalans, B-Ware, Science-4-Nature en het Louis Bolk Instituut.
Financiering:

Uitvoering:

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

AkkerkruidenmengselMerkske zomerakker, uitgezaaid op 24-4-2014
mop complex
ingezaaid 24-4-2014
ingezaaid 22-4-2015
tellingen 2014
Nederlandse naam
herkomst 2013
herkomst 2014
4-6-2014 25-jun
akkerandoorn
Oirschot
akkerleeuwenbek
Boxmeer/Hatert/Uden/Gassel/onbekend
dreps
Hilvarenbeek
0
franse boekweit
Achel+Bergerheide
geel viltkruid
Overloon
0
gele ganzenbloem
mix
mix Gijzenrooi/Haanwijk
0
gewone klaproos
Gijzenrooi
mix Gijzenrooi/Haanwijk
0
glad biggenkruid
Loenermark(weinig)++Hatertse v(veel)
handjesereprijs
Cortenoever
0
harige ratelaar
Best
0
korenbloem
Halder/Gijzenrooi
mix Gijzenrooi/Haanwijk
0
0
korensla
Haterse vennen
0
ruige klaproos
Cuijk
0
0
spiesleeuwebek
Drimmelen
0
stinkende kamille
Zevenbergen
Mortelen
0
valse kamille
Tilburg
0
2014
met per abuis met zomertarwe ipv zomerrogge en mogelijk geploegd???
in 2015
Oppervlakte 2x groter als 2014
alleen randen breed met kruiden ingezaaid met mengsel en soorten apart
aspect juli 2015: goed gewas tarwe, verdroogde ondergroei vrij open, vermoedelijk veel verdroogd

tellingen 2015
9-jun
15-jul

10

2
3
100
50

100

Natuurakkers in Brabant
Beheeradvies Brabants Landschap,
Olland
Olland, veldbezoek 01-07-2014

Advies kort
Vruchtwisseling: Jaarlijkse afwisseling van zomer- en wintergranen. Zomergraan in
beginjaren zomerrogge, later mogelijk afgewisseld met haver. Wintergraan voornamelijk
winterrogge, mogelijk afgewisseld met langstro wintergerst (bv Highlight). Als wintergerst
goed gaat dan misschien ook mogelijkheden voor langstro wintertarwe soorten. Om het
fosfaatgehalte omlaag te krijgen is te overwegen om eens in de 4 jaar een grasklaver of
luzerne in het bouwplan op te nemen die dan niet bemest wordt. Ook kunnen de
zomergraanjaren gebruikt worden om een peulvrucht al dan niet in mengteelt met een
graan te telen (bv tarwe/haver-veldboon) die dan ook niet bemest wordt.
Bemesting: Gemiddelde bemesting 50-60 kg N-totaal/ha/jaar met maximaal 25 kg
P2O5/ha/jaar, mogelijk toegepast als tweejaarlijkse bemesting (dubbele hoeveelheid) in
de vorm van gerijpte, ruige mest en/of groencompost. Vanwege het hogere
fosfaatgehalte in de bodem is aan te raden een mestsoort te kiezen met zo weinig
mogelijk fosfaat ten opzichte van stikstof en kalium. Vanwege de lagere bemesting zullen
het kalium-gehalte en de pH van de bodem goed in de gaten worden gehouden.
Wanneer deze te ver zakken zal patentkali en/of kalk worden gegeven.
Streefproductie: 2,5-3 t/ha
Streeftraject zuurgraad: pH 5,5-6,5 (bekalken als zuurgraad te veel onderuit gaat)
Te verwachten doelsoorten:
Winteraspect: Korenbloem, Groot spiegelklokje, Klein spiegelklokje, Ruw parelzaad,
Bolderik, Dreps, Naakte lathyrus, Akkerleeuwenklauw, Ruige klaproos,
Handjesereprijs, Valse kamille, Akkerogentroost en Aardaker
Zomeraspect: Akkerandoorn, Gele ganzenbloem, Akkerleeuwenbek en Dauwnetel en
mogelijk Getande veldsla, Geoorde veldsla, Kleine leeuwenbek, Spiesleeuwenbek

Situatieschets
Perceel beteeld met wintertriticale (50-60 cm), overwoekerd door windhalm. Wintertriticale noodrijp
geworden (Gerard denkt door ziekte). Tussen de windhalm en triticale ook gele ganzenbloem, grote
klaproos en smalle wikke (voederwikke). Ondergroei van greppelrus voornamelijk wat een indicatie is van
verslemping en op zijn minst tijdelijke (voorjaar) natte omstandigheden. Naar midden van het perceel ook
veel schapenzuring, spurrie en brandnetel. Ondergroei vrij in de verdrukking vanwege de dichte stand van
de windhalm + triticale. Bodem 25-30 cm lichtbruine bouwvoor (lijkt lemig), daaronder geel zand met
oerbankachtige harde brokjes. Volgens de bodemkaart ligt het perceel op de overgang van de hoger
gelegen zwarte enkeerdgronden die zich in zwak lemig dekzand hebben gevormd en tot de
grondwatertrap VII behoren en de 4 meter lager gelegen beekdalgronden met sterk lemig zand en
grondwatertrap II. Het perceel is duidelijk lager gelegen dan de noordelijker liggende enkeerdgronden
waardoor het grondwater ook veel dichter tegen de bouwvoor zal liggen.
Bodemchemie

Olland
Streef florarijke akker
Streef landbouwkundig

OS %
3,0

pH
kg N/ha mg K/kg
5,2
17
95
5,5-6,5
5,3-5,9
70-110

mg P/kg
3,1
<2
1,9-3,7

mg Mg/kg
58

mg Al/kg
0
<5-10

50-85

Wat de ideale bodemchemische toestand is voor de ontwikkeling van bijzondere flora is nog slechts
weinig bekend. Wat wel bekend is, is dat wanneer de zuurgraad van de bodem lager wordt dan 4-4,5 de
gehaltes aan aluminium in de bodem snel hoger worden. Hoewel sommige vegetatie (heidevegetatie)
goed is aangepast aan deze lage pH en aanwezigheid van aluminium kunnen veel cultuurplanten en
begeleidende akkerflora hier slecht tegen. Het is daarom aan te raden de zuurgraad boven de 4-4,5 te
houden. Daarnaast lijkt met name een hoog direct beschikbaar fosfaatgehalte ervoor te zorgen dat de
onkruidvegetatie erg onrustig wordt met onder andere woekerende wikkes. Het nastreven van een
voldoende laag fosfaatgehalte (<2 mg P/kg) is daarom vooralsnog aan te raden. Uit de bodemchemie van
het perceel in Olland blijkt dat de mineraalgehaltes en de zuurgraad redelijk op orde zijn. Alleen het
fosfaatgehalte is aan de hoge kant.
Teruggevonden flora na herintroductie
Op dit perceel zijn bijna geen exemplaren teruggevonden van de geïntroduceerde flora.
Analyse en advies vervolg
Perceel is een jong ontwikkelde akker, met hele dunne bouwvoor met aanwezige leemfractie wat het
perceel kwetsbaar maakt voor nutriëntentekorten en mogelijke verdichting van de bovengrond (en
verslemping). Wintertriticale is een graan dat behoorlijk wat nutriënten vraagt om goed te groeien en
zelfs dan nog ziektegevoelig is. Onder stress van nutriëntentekort wordt die ziektegevoeligheid nog
verstrekt wat dit jaar geresulteerd heeft in een gewas met te weinig dichte stand en hoogteontwikkeling.
Hierdoor heeft windhalm de kans kunnen grijpen om het gewas volledig te overwoekeren waarna er
weinig ruimte meer overbleef voor de geïntroduceerde flora. Vanwege de kwetsbaarheid van het perceel
is te adviseren hier eerder minder vragende granen te telen dan triticale. Winter- en zomerrogge, haver
en eventueel wintergerst (bij voorkeur langstro type zoals het ras Highlight). Perceel wel voorzien van een
bemesting met langzaam werkende mestsoorten 10 m3/ha/jaar (40-60 kg Ntotaal/ha) eventueel aan te
brengen in tweejaarlijkse giften. Extra zorg moet worden besteed aan de timing van de
grondbewerkingen ivm het kwetsbare karakter van de bouwvoor wat pleit voor op tijd inzaaien van
wintergranen (eerste helft oktober) en het bij voorkeur niet toepassen van voorjaarsbemestingen in het

opgekomen gewas vanwege gevaren van structuurschade in het voorjaar. In afwachting tot de te
ontwikkelen flora kan het accent gelegd worden in de vruchtwisseling op een nadruk op winter- of
zomergranen, maar gezien de aanwezige bijzondere flora als Dauwnetel in het gebied zou een 1 op 1
afwisseling van winter- en zomergranen geen slecht begin zijn, ook om de druk van winterannuellen als
windhalm wat in te perken. Gezien de aard van het perceel (oa vochtvoorziening en licht lemig) is de
ontwikkeling van een rijke flora in de hoek van groot en klein spiegelklokjes, veldsla, rode ogentroost,
handjesereprijs en ruige klaproos, maar zijn ook soorten als grote klaproos, gele ganzenbloem en
dauwnetel mogelijk. Met name deze laatste soorten vragen ook om de aanwezigheid van zomergranen in
het bouwplan en daarnaast niet al te zure omstandigheden. Met name bij de ontwikkeling van de flora in
de richting van de spiegelklokjes zou de pH boven de 5,5-6 moeten worden gehouden door regelmatige
bekalking.
Voor meer info:
Udo Prins
Louis Bolk Instituut
06-12717882
Dit advies is tot stand gekomen vanuit het project ‘Herstel van biodiversiteit van reservaat-akkers in
Noord-Brabant’ dat gefinancierd wordt door de provincie Noord-Brabant en uitgevoerd wordt door
Natuurbalans, B-Ware, Science-4-Nature en het Louis Bolk Instituut.
Financiering:

Uitvoering:

inzaai nov 2014
Olland Morgenstraatje
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

Nederlandse naam
akkerogentroost
bolderik
dauwnetel
dreps
geel viltkruid
gele ganzenbloem
gewone klaproos
groot spiegelklokje
harige ratelaar
korenbloem
ruige klaproos
ruw parelzaad
slofhak
smal streepzaad
smalle raai
valse kamille
wilde ridderspoor

ingezaaid 15-11-2013
Achelse kluis
reeds aanwezig
De Moeren
Overloon
reeds aanwezig
reeds aanwezig
Best
reeds aanwezig
Cuijk station
Eerde
heiveld Hatertse vennen

tellingen 2014
tellingen 2015
ingezaaid 11-11-2014
30-4-2014 27-5-2014 25-6-2014 20-4-2015 16-6-2015 30-7-2015
Cortenoever/Fortmond/Hatert
1
5
100
200
10000
10000
10000
2 bl
50?
1
10
200
500
500
10
500
500
1000
200
500
500
>1000
1000
500
50
100
100
Fortmond/Cortenoever

Cortenoever
Eerde

50
1

200

500

100

300

400

10

2

2
Zegenwerp

Geldrop
Achelse kluis

Achel/Tilburg/Vierlingsbeek
Cortenoever hoek
7

voorjaar 2014 geinjecteerd met drijfmest

in 2014 in ca half oktober ingezaaid met winterrogge

belangrijkste soorten 25-6-2014
windhalm d
triticale d niet oogstbaar
echte kamille a
ringelwikke f
gele ganzenbloem a
smalle wikke f
korenbloem f
kweek o
In 2015 niet bemest en situatie iets beter en veel gras in ondergrond

rogge
erg
erg
goed
veel
veel
ontwikkeld
gras
gras
moeilijk
in
kweek
zoeken ondergrond! witbol
struisgras

Natuurakkers in Brabant
Beheeradvies Brabants Landschap
De Mortelen
De Mortelen, veldbezoek 01-07-2014

Advies kort
Vruchtwisseling: Komende jaren uitvinden wat de geschiktheid is van het perceel voor de
teelt van zomer- en wintergranen. Bij te veel winter waterstagnatie nadruk leggen op
zomergranen anders in eerste instantie 2 jaar wintergraan en 1 jaar zomergraan.
Zomergraan in beginjaren zomerrogge, later mogelijk afgewisseld met haver.
Wintergraan voornamelijk winterrogge, mogelijk afgewisseld met langstro wintergerst
(bv Highlight).
Bemesting: Gemiddelde bemesting in eerste instantie 40-50 kg N-totaal/ha/jaar met
maximaal 20 kg P2O5/ha/jaar, mogelijk toegepast als tweejaarlijkse bemesting (dubbele
hoeveelheid) in de vorm van gerijpte, ruige mest en/of groencompost.
Streefproductie: 2-2,5 t/ha
Streeftraject zuurgraad: pH 5-5,5 (bekalken als zuurgraad te veel onderuit gaat)
Aandachtspunt: Erg uitkijken met late najaars grondbewerkingen en vroege
voorjaarsbewerkingen in verband met mogelijke structuurschade.
Te verwachten doelsoorten:
Nog erg afwachten of accent gaat liggen op de flora behorend bij de hoge droge
zandgronden (meer het karakter van de zuid-west hoek van het perceel) of flora
behorend bij leemhoudend zand. Mogelijk ook kansen voor kwelgedomineerde flora als
behaarde boterbloem en muizenstaart.

Situatieschets
Perceel ingezaaid met winterrogge. Gerard Traa geeft zelf aan dat het perceel eigenlijk te laat is ingezaaid
en onder verre van ideale omstandigheden. Weer en perceel was eigenlijk te nat, maar vanwege de wens
dat dit toch ingezaaid werd met een wintergraan (ook vanwege de herintroductie van bijzondere kruiden)
is het perceel toch geploegd en ingezaaid. Met name de voorkant van het perceel geeft inderdaad veel
tekenen van structuurschade. Stand rogge in stroken zo slecht dat er nauwelijks rogge staat. Voorkant
perceel overheersend beeld van kamille (echte en reukloze) met in de ondergrond greppelrus. Naar
achter toe, met name aan de linkerkant van het perceel, is de ligging van het perceel hoger en is er
minder structuurschade gereden. Op die plekken staat de rogge er goed op (1,7 m in lengte en geschatte
opbrengst rond de 2-2,5 t/ha). In de ondergroei van deze rogge veel van de geherintroduceerde flora
waaronder met name veel geel viltkruid.
Bouwvoor aan de voorkant van het perceel 30-35 cm dik (zwarte grond), met daaronder blauwgrijze
onderlaag (zuurstofloos). Grond lijkt hier lemig en voelt heel vochtig aan. Naar achteren toe, met name
aan de linkerzijde van het perceel (van de weg af bekeken) is de zwarte laag veel dikker (60 cm) waarna
deze over gaat in grijs zand. Volgens de bodemkaart bevind zich het perceel in een gebied waar onder het
dekzand op 40-120 cm onder de bouwvoor een laag van gerijpte klei is te vinden (geen keileem).
Bodemchemie

De Mortele (25-6-’14)
Streef florarijke akker
Streef landbouwkundig

OS %
3,5

pH
kg N/ha mg K/kg
5,0
14
106
5-5,5
5,3-5,9
70-110

mg P/kg
0,6
<2
1,9-3,7

mg Mg/kg
33

mg Al/kg
1,2
<5-10

50-85

Wat de ideale bodemchemische toestand is voor de ontwikkeling van bijzondere flora is nog slechts
weinig bekend. Wat wel bekend is, is dat wanneer de zuurgraad van de bodem lager wordt dan 4-4,5 de
gehaltes aan aluminium in de bodem snel hoger worden. Hoewel sommige vegetatie (heidevegetatie)
goed is aangepast aan deze lage pH en aanwezigheid van aluminium kunnen veel cultuurplanten en
begeleidende akkerflora hier slecht tegen. Het is daarom aan te raden de zuurgraad boven de 4-4,5 te
houden. Daarnaast lijkt met name een hoog direct beschikbaar fosfaatgehalte ervoor te zorgen dat de
onkruidvegetatie erg onrustig wordt met onder andere woekerende wikkes. Het nastreven van een
voldoende laag fosfaatgehalte (<2 mg P/kg) is daarom vooralsnog aan te raden. De bodemchemie van De
Mortele laat weinig bijzonderheden zien. Fosfaat lijkt voldoende laag om diverse flora mogelijk te maken
en de pH zit ook prima in het streefgebied.
Teruggevonden flora na herintroductie
In dit perceel is relatief veel van de geherintroduceerde flora terug te vinden. Met name geel viltkruid lijkt
hier erg goed te zijn aangeslagen. Daarnaast her en der rode ogentroost, behaarde boterbloem en
bolderik.
Analyse en advies vervolg
Het perceel is door het verschil in hoogteligging en grondslag niet eenvoudig aan te sturen. Met name de
voorkant van het perceel is laag en vochtig en vraagt om een voorzichtige aanpak voor wat betreft de
bewerkingen. Deze moeten goed worden getimed om structuurschade als te zien is in dit jaar te
voorkomen. De natheid van het perceel aan de voorkant geeft wel mogelijkheden voor de ontwikkeling
van vochtminnende soorten als behaarde boterbloem en mogelijk muizenstaart. Ook rode ogentroost kan
zich onder dit soort omstandigheden prima handhaven. De iets lemige grondslag zou ruimte kunnen
bieden voor een veel bredere flora behorende tot de associatie van het Papaveretum argemone (valse

kamille, zandraket, veelkleurig vergeetmenietje, bleke klaproos en handjesereprijs) , maar de vraag is of
de nattigheid deze ontwikkeling toe zou laten. Meer naar de achterkant van het perceel, waar het perceel
wat hoger komt te liggen zouden mogelijk meer geschikt hiervoor zijn hoewel de grondslag hier wat
zandiger lijkt te zijn geworden. Afhankelijk van de diepte van een mogelijk aanwezige gerijpte kleilaag zou
de grond hier of geschikt zijn voor soorten uit het Papaveretum, of zich beperken tot de soorten horend
tot de hoge droge zandgronden (Arnosereto-scleranthetum met slofhak, korensla, klein tasjeskruid en
bleekgele hennepnetel) Net als Olland zou een afwisseling van zomer en wintergranen een goede
combinatie kunnen geven maar moet ervaring worden opgedaan hoe wintergranen gemiddeld de winter
doorkomen vanwege de vochtige ligging van het perceel. Komt in de winter regelmatig waterstagnatie
voor waardoor het graan slecht de winter doorkomt dan is een nadruk op zomergranen op dit perceel te
overwegen. Haver en zomerrogge zijn dan de meest geschikte granen voor deze grond, tenzij vanwege de
nattigheid naar later in het voorjaar moet worden uitgeweken. Dan zal de overstap moeten worden
gemaakt op zomergerst. In dit laatste geval wel het liefst een gerst met wat langer stro om
onkruidontwikkeling evenwichtig te houden.
Voor meer info:
Udo Prins
Louis Bolk Instituut
06-12717882
Dit advies is tot stand gekomen vanuit het project ‘Herstel van biodiversiteit van reservaat-akkers in
Noord-Brabant’ dat gefinancierd wordt door de provincie Noord-Brabant en uitgevoerd wordt door
Natuurbalans, B-Ware, Science-4-Nature en het Louis Bolk Instituut.
Financiering:

Uitvoering:

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Nederlandse naam
akkerandoorn
akkerogentroost
behaarde boterbloem
bleekgele hennepnetel
bolderik
dauwnetel
geel viltkruid
gewone klaproos
groot spiegelklokje
handjesereprijs
harige ratelaar
heelbeen
korenbloem
korensla
nachtkoekoeksbloem
ruige klaproos
ruw parelzaad
slofhak
spiesleeuwenbek
stinkende kamille
valse kamille
wilde ridderspoor

Mortelen

Lopensestraat Oirschot

Herkomst
ingezaaid 3-1-2014
Tongelaar
Olst
Waalwijk
Cuijk station
Achelse kluis
Liempdense dijk Oirschot
Overloon
reeds aanwezig
Olst
Fortmond
Best
Brakkesteijn Nijmegen
mix
Haterse vennen

Herkomst
ingezaaid 11-11-2014

Cuijk
Heiveld Hatertse vennen
Essen station B
reeds aanwezig
Tilburg
Brummen

tellingen 2014
tellingen 2015
18-4-2014 27-5-2014 25-6-2014 20-4-2015 16-6-2015 13-7-2015
0
1?
Cortenoever/Fortmond/Hatert
8
15
30
30
Zevenbergen/Waspik
50
200
100
100
50
50
Roermond/Eersel/Hatertse v.
20?
?
5
1
>100
100
200
300
200
200
Gassel/Regulieren/Olland/Liempde
20?
4?
>100
1000
1000
10
10
1
0
Cortenoever/Fortmond
10
0
1
1
6
4
20
20
100
5
5
Wellerlooi/Hatertse v./Rhenen
20
100
40
Vlietberg Ooij
25
0
Eerde
1
5
5
2
15
>500
1
5
Achel/Tilurg/Vierlingsbeek
>100
50
200
2
20
30
18

vegetatie aspect 25-6-2014
rogge ld
greppelrus ld
echte kamille a
reukeloze kamille 0
timotheegras f
bronkruid r
kleine leewenklauw r
In 2015 nauwelijks rogge omdat het perceel veel te nat is geweest. Volgens beheerder zou ploegen meer drainage geven.
Mogelijk is akker toch niet geschikt voor winterakker en moet zomerakker worden overwogen

perceel
sterk
vergrast
zeer nat
geweest
vrijwel
geen rogge

nauwelijks
rogge
is
grasveld
rogge verzopen

Natuurakkers in Brabant
Beheeradvies Brabants Landschap
Heeze, Hubertusbos, Heideontginning
Heideontginning, veldbezoek 08-07-2014

Advies kort
Herstelbeheer: Opgeschoven grond moet eerst tot rust komen. Nadruk op terugdringen
grassenbestand door intensieve stoppelbewerking in het vroege najaar gevolgd door
inzaai wintergraan. Als onvoldoende effectief uitbreiden stoppelfase door invoegen
zomergraan (zomerrogge) waardoor hele winter als stoppelperiode kan worden gebruikt.
Vruchtwisseling: Nadruk op wintergranen (winterrogge): minimaal 2 van de 3 jaar en
afwisseling met zomerrogge. Na opbouw kruidenvoorraad haver ook mogelijk.
Bemesting: Vanwege de extreem lage pH is bekalking noodzakelijk. Om de pH van de
huidige 3,5 richting het streeftraject te krijgen (in ieder geval boven de 4) zal dit
meerdere jaren moeten worden herhaald. In eerste jaar 800 kg/ha neutraliserende
waarde, daarna 2 jaar 400 kg/ha neutraliserende waarde. Vanwege het hoge organische
stofgehalte eerst kijken hoe gewasgroei reageert op bekalking, pas daarna eventueel
invoeren van bodemonderhoudende bemesting met gerijpte stalmest of groencompost.
Streefproductie: 1,5-2 t/ha
Streeftraject zuurgraad: pH 4,5-5
Situatieschets
Perceel ligt midden op de heide en is een recent gecreëerd perceel. De grond op de akker
komt van een uitgegraven ven in de buurt dat op de akker is gereden. Er is hiermee een
zwart dek gecreëerd van 50 cm met een behoorlijke leemfractie. Onder de 50 cm bevindt
zich de oude heidegrond met een heel beperkt zwart dek van 10 cm met daaronder geel
zand. Het gewas dat op het perceel is gezaaid is haver, maar daarvan is heel weinig tot
niets van terug te vinden.

Perceel maakt een erg doodse indruk, met veel kale, zwarte grond en heel weinig plantengroei. De grond
lijkt elke vorm van structuur te missen: opgebrachte laag lijkt nog op niet gesettelde modder.
De enkele planten haver zijn slechts 5 cm hoog. Hier en daar is een plantje van de geherintroduceerde
flora terug te vinden (kleine rosetjes glad biggenkruid), maar ook die erg mager en slecht ontwikkelt. Het
perceel ligt in een gebied met weinig ontwikkelde haarpodzolgronden (bandjes van ingespoeld organisch
materiaal) en een duidelijk hangwaterprofiel (grondwatertrap VIII) wat erop duidt dat planten qua
vochtvoorziening helemaal afhankelijk zijn van het vochthoudende vermogen van de grond.
Bodemchemie

Heideontginning
Streef florarijke akker
Streef landbouwkundig

OS %
15,6

pH
kg N/ha mg K/kg
3,5
20
12
4,5-5,5
5,3-5,9
70-110

mg P/kg
0,0
<2
1,9-3,7

mg Mg/kg
4

mg Al/kg
72
<5-10

50-85

Wat de ideale bodemchemische toestand is voor de ontwikkeling van bijzondere flora is nog slechts
weinig bekend. Wat wel bekend is, is dat wanneer de zuurgraad van de bodem lager wordt dan 4-4,5 de
gehaltes aan aluminium in de bodem snel hoger worden. Hoewel sommige vegetatie (heidevegetatie)
goed is aangepast aan deze lage pH en aanwezigheid van aluminium kunnen veel cultuurplanten en
begeleidende akkerflora hier slecht tegen. Het is daarom aan te raden de zuurgraad boven de 4-4,5 te
houden. Daarnaast lijkt met name een hoog direct beschikbaar fosfaatgehalte ervoor te zorgen dat de
onkruidvegetatie erg onrustig wordt met onder andere woekerende wikkes. Het nastreven van een
voldoende laag fosfaatgehalte (<2 mg P/kg) is daarom vooralsnog aan te raden. Uit de bodemchemie van
deze zomerakker komt naar voren dat de zuurgraad veel te laag ligt. Gevolg is dat aluminium toxische
niveaus aanneemt en fosfaat wordt geïmmobiliseerd. De extreem lage zuurgraad kan een verklaring zijn
voor het feit dat nog het gewas, nog de geherintroduceerde kruiden zijn aangeslagen. Naast de zuurgraad
valt vooral ook het hele hoge organische stofgehalte op (15,6 %).
Analyse en advies vervolg
Perceel heeft tot nog toe een slechte start. De opgebrachte grond heeft nog geen structuur gekregen en is
mogelijk ook dusdanig zuur qua karakter dat plantengroei vrijwel achterwege blijft. De lemigheid van de
grond en de dikte van de gecreëerde zwarte teeltlaag maakt dat het perceel wel potentie heeft in de
ontwikkeling van een diverse flora, maar daarvoor zal de grond eerst tot rust moeten komen en er zou
enige gewasgroei eerst moeten plaatsvinden om te zien of het perceel als akker geschikt te maken is. Het
uitvoeren van een algemene bodemanalyse zou een goede eerste stap zijn om te zien of bekalking
noodzakelijk is. Voor een goede onkruidontwikkeling zou een pH van minimaal 4,5 aan te bevelen zijn. In
de gewasgroei zou eerst de nadruk moeten worden gelegd op het telen van winterrogge. Pas na het tot
rust komen van de grond kan een beslissing worden genomen welke accenten er in het beheer moeten
worden gelegd om hier een flora-rijke akker van te maken.
Voor meer info:
Udo Prins
Louis Bolk Instituut
06-12717882
Dit advies is tot stand gekomen vanuit het project ‘Herstel van biodiversiteit van reservaat-akkers in
Noord-Brabant’ dat gefinancierd wordt door de provincie Noord-Brabant en uitgevoerd wordt door
Natuurbalans, B-Ware, Science-4-Nature en het Louis Bolk Instituut.

Financiering:

Uitvoering:

Heeze Heide akker Mari de Bijl

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Nederlandse naam
akkerogentroost
bleekgele hennepnetel
bolderik
dreps
geel viltkruid
gele ganzenbloem
gewone klaproos
groot spiegelklokje
handjesereprijs
korenbloem
korensla
ruige klaproos
ruw parelzaad
slofhak
smal streepzaad
smalle raai
spiesleeuwenbek
valse kamille
wilde ridderspoor

uitgezaaid 15-11-2013
12-11-2014 bijgezaaid
tellingen 2014 aantallen plantenTellingen 2015 aantallen planten
herkomst 2013
herkomst 2014
18-4-2014
6-6-2014
30-4-2015 12-6-2015 14-7-2015
Olst
Fortmond+Cortenoever+Haterse
1
15
200
100
Eersel
Eersel+Roermond+Haterse
?
100!!
100
50
30
Achelse kluis
200
500
10
100
20
Achelse kluis
1000
Overloon
3
50
25
200
3000
reeds aanwezig
mix Haanwijk/Gijzenrooi
500
1000
10000
10000
mix o.a Gijzenrooi
mix Haanwijk/Gijzenrooi
30
5
100
20
Fortmond+Cortenoever
30
1
Fortmond
10
Halder en Gijzenrooi
mix Haanwijk/Gijzenrooi
1
30
100
100
500
Hatersevennen Heiveld Haterse+Laarzenberg+Wellerlooi
4
30
150
150
20
terrein Hortus Nijmegen
Eerde
Hatersevennen Heiveld
30
100
100
Zegenwerp
Geldrop
Geldrop+Helmond
?
1
Essen station B
Tilburg
Achel+Tilburg+Vierlingsbeek
5
200
500
1000
1000
Cortenoever hoek

Akker in 2014 vergroot , echter in nieuwe stuk nog erg veel kweek, akker is in 2014 met kwik-up bewerkt maar vooral op nieuwe stuk nog steeds veel kweek
In 2014 veel gladde witbol in ingezaaide stuk en gewas erg klein doordat spelt was ingezaaid. Daarvoor was het te schraal.
In 2014 winterrogge ingezaaid, akker nog te schraal, in vroege voorjaar bemesten met stalmest ca 10 ton per ha. In najaar nogmaals in augustus en september met cultivator of k
Akker is in 2014 redelijk vlakdekkend ingezaaid met basismengsel behalve deel met veel kweek
Bolderik en dreps vooral in strook langs laan aanwezig waar het zo in 2013 is ingezaaid
Aspect in 2015: Winterrogge goed en kruiden zeer goed

Natuurakkers in Brabant
Beheeradvies Brabants Landschap
Heeze, Hubertusbos, Plagseldepot
Plagseldepot, veldbezoek 08-07-2014

Advies kort
Herstelbeheer: Nadruk op terugdringen grassenbestand door intensieve
stoppelbewerking in het vroege najaar gevolgd door inzaai wintergraan. Als onvoldoende
effectief uitbreiden stoppelfase door invoegen zomergraan (zomerrogge) waardoor hele
winter als stoppelperiode kan worden gebruikt.
Vruchtwisseling: Nadruk op wintergranen (winterrogge): minimaal 2 van de 3 jaar en
afwisseling met zomerrogge. Na opbouw kruidenvoorraad haver ook mogelijk.
Bemesting: Enkele jaren bekalking zal noodzakelijk zijn om de pH weer in het
streefgebied van 4,5-5 te krijgen. Eerste jaar 800 kg neutraliserende waarde per hactare,
gevolgd door 1-2 jaar 400 kg neutraliserende waarde. Gemiddelde bemesting 40-50 kg Ntotaal/ha/jaar met maximaal 20 kg P2O5/ha/jaar, mogelijk toegepast als tweejaarlijkse
bemesting (dubbele hoeveelheid) in de vorm van gerijpte, ruige mest en/of
groencompost.
Streefproductie: 1,5-2 t/ha
Streeftraject zuurgraad: pH 4,5-5
Situatieschets
Het perceel is ingezaaid geweest met spelt dat echter op grote delen slecht is opgekomen
en slecht is ontwikkelt. Qua graan lijkt rogge meer te domineren dan de gezaaide spelt.
De rogge is waarschijnlijk als opslag vanwege overstaand graan op het perceel ontkiemd.
De eerste indruk van het perceel vanuit de randen is nog redelijk, met een dun, maar
duidelijk aanwezig graangewas met dikke gevulde aren.

Naar het midden van het perceel echter sterke vergrassing tot het punt waar het graan nagenoeg afwezig
is en het gras (witbol, kweek) en schapenzuring de dominerende vegetatie vormen. Het perceel is nog
slechts kort in beheer als akker (3 jaar).
De eerste twee jaar werd het perceel gebruikt om plagsel van de aangrenzende heide op uit te brengen.
Dit werd gecombineerd met een faunagericht beheer (oa vlinders) waardoor graan winters bleef
overstaan. Dit is het eerste jaar dat het perceel voor flora is ingericht. De grond is oorspronkelijk een
weinig ontwikkelde veldpodzol (heideontginning), maar door het opbrengen van het heideplagsel is een
zwart dek ontstaan van 40-45 cm. Daaronder is een dunne zwarte inspoelingslaag van organische stof te
vinden met daaronder geel zand. Grondwater zit diep (grondwatertrap VI) in zowel zomer als winter.
Bodemchemie

Plagseldepot (6-6-’14)
Streef florarijke akker
Streef landbouwkundig

OS %
6,7

pH
3,7
4,5-5,5
5,3-5,9

kg N/ha mg K/kg
9
19

mg P/kg
0,1

70-110

<2
1,9-3,7

mg Mg/kg
7

mg Al/kg
34
<5-10

50-85

Wat de ideale bodemchemische toestand is voor de ontwikkeling van bijzondere flora is nog slechts
weinig bekend. Wat wel bekend is, is dat wanneer de zuurgraad van de bodem lager wordt dan 4-4,5 de
gehaltes aan aluminium in de bodem snel hoger worden. Hoewel sommige vegetatie (heidevegetatie)
goed is aangepast aan deze lage pH en aanwezigheid van aluminium kunnen veel cultuurplanten en
begeleidende akkerflora hier slecht tegen. Het is daarom aan te raden de zuurgraad boven de 4-4,5 te
houden. Daarnaast lijkt met name een hoog direct beschikbaar fosfaatgehalte ervoor te zorgen dat de
onkruidvegetatie erg onrustig wordt met onder andere woekerende wikkes. Het nastreven van een
voldoende laag fosfaatgehalte (<2 mg P/kg) is daarom vooralsnog aan te raden. Aan de bodemchemie van
het perceel is te zien dat de meeste mineralen en de zuurgraad erg laag zijn. Vanwege de lage zuurgraad
is het Aluminium-niveau in de bodem erg hoog wat sommige vegetatie en veel granen in de weg zitten.
Daarnaast zijn de meeste andere plantvoedende mineralen erg laag (stikstof, kalium, fosfaat en
magnesium) terwijl er voor een akker veel organische stof in de grond zit (6,7%). De beschikbaarheid van
mineralen gaat zeer waarschijnlijk wel toenemen bij het verhogen van de zuurgraad, maar of dit genoeg
zal zijn voor een wat betere gewasgroei zal moeten blijken uit de praktijk.
Teruggevonden flora na herintroductie
Ondanks het rommelige karakter van het perceel heeft met name in de nog door graan gedomineerde
rand wel veel bijzonders kunnen vestigen waaronder bleekgele hennepnetel, geel viltkruid en valse
kamille.
Analyse en advies vervolg
De uitgangssituatie van het perceel is niet ideaal geweest. Door het beheer van het perceel als vogelakker
en los-akker voor plagsel heeft er verruiging opgetreden met een sterke vergrassing als gevolg. Dit in
combinatie met het inzaaien van een graan dat nog relatief veel vraagt van de bodem om tot goede
ontwikkeling te komen (spelt) heeft dit geleid tot een matig ontwikkelt gewas en veel algemene
onkruiden (grassen en schapenzuring). Daarnaast heeft het plagsel waarschijnlijk voor een verdere
verzuring van de bovengrond gezorgd wat voor sommige onkruiden geen enkel probleem hoeft op te
leveren (schapenzuring, slofhak, viltkruid), maar voor andere soorten mogelijk te zuur is geworden. Het
beheer zal er in eerste instantie op gericht moeten zijn om rust te brengen in de bodem en
vruchtwisseling.

Bemesting: Een bodemanalyse moet uitwijzen hoe zuur de grond is. Bij een pH lager dan 4,5 is het aan te
raden te gaan bekalken om de pH weer tussen de 4,5 en 5 in te krijgen. De bemesting moet bij voorkeur
bodemvoedend zijn: gerijpte vaste mest of niet te zure compost (geen heidecompost: groencompost bij
voorkeur, let op! GFT compost is niet toegestaan binnen de Skal regels). Na te streven is een bemesting
van 40-50 kg N-totaal/ha/jaar met maximaal 20 kg P2O5/ha/jaar.
Te verwachten flora: Kansen liggen hier met name voor de soorten uit het Arnosereto-scleranthetum, de
onkruidassociatie behorend tot de hoge droge zandgronden. Deze associatie is niet heel erg soortenrijk,
maar bevat wel enkele typische, inmiddels bedreigde akkerflora. De associatie wordt vooral gekenmerkt
door winterannuellen met als kensoorten slofhak, korensla en bleekgele hennepnetel. Daarnaast komen
klein tasjeskruid en gestreepte witbol veel voor en windhalm, eenjarige hardbloem, kleine leeuwenklauw,
smalle wikke en ringelwikke. Korenbloemen voelen zich ook erg thuis in deze associatie, maar verdwijnen
wanneer de bemestingstoestand te laag is.
Vruchtwisseling: Daar de te verwachte flora voornamelijk uit winterannuellen bestaat is het aan te raden
de nadruk in de vruchtwisseling te leggen op wintergranen, met name winterrogge. Om overheersing van
oa windhalm te voorkomen is het raadzaam toch eens in de drie tot vier jaar een zomergraan te telen wat
dan kan bestaan uit zomerrogge of haver. Dit ook met name omdat gele ganzenbloem zich op delen van
het perceel goed thuis lijkt te voelen en deze toont zich met name in zomergranen. Het is aan te raden om
in de opbouwfase van het kruidenbestand zomerrogge te verkiezen boven haver omdat van haver bekend
is dat deze stoffen uitscheidt in de bodem die de kieming van onkruiden tegengaat, hoewel het lijkt dat
gele ganzenbloem zich daar dus juist weinig van aantrekt. In een latere fase in de ontwikkeling, bij een
gevestigd onkruidbestand, kan de teelt van haver dus weer juist voor het behoud van een gezond
evenwicht in het onkruidbestand zorgen.
Herstelbeheer: Op grote delen van de percelen is de druk aan overblijvende grassen (mn witbol) dusdanig
hoog dat het de vraag is of een verbeterde gewasgroei deze vergrassing voldoende terug kan dringen.
Zeer waarschijnlijk is het noodzakelijk deze grassen actief terug te zetten in het najaar door herhaalde
stoppelbewerking. Vaak moet daarbij begonnen worden met een vaste tand cultivator om de compacte
grond los te maken, of een schijveneg om aanwezige wortelstokken van kweek eerst kleiner te maken.
Daarna kan worden overgegaan op de inzet van een triltandcultivator, op niet al te hoge snelheid en
meerdere malen herhaald na de oogst van het graan. Op deze manier kan een opgebouwd
grassenbestand terug worden gedrongen.
Voor meer info:
Udo Prins
Louis Bolk Instituut
06-12717882
Dit advies is tot stand gekomen vanuit het project ‘Herstel van biodiversiteit van reservaat-akkers in
Noord-Brabant’ dat gefinancierd wordt door de provincie Noord-Brabant en uitgevoerd wordt door
Natuurbalans, B-Ware, Science-4-Nature en het Louis Bolk Instituut.
Financiering:

Uitvoering:

Hubertusbos 0,2 ha
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Nederlandse naam
akkerandoorn
akkerleeuwenbek
bleekgele hennepnetel
dauwnetel
franse boekweit
gele ganzenbloem
gewone klaproos
glad biggenkruid
harige ratelaar
korenbloem
ruige klaproos
ruw parelzaad
smalle raai
spiesleeuwenbek
stinkende kamille
Valse kamille

ingezaaid 18-4-2014
herkomst
Tongelaar
Vortum-Mullum
herkomst onbekend
Olland
Achel

Loenermark
Best
Jonkerbos Nijmegen
Eerde
Helmond
Drimmelen
Zevenbergen
Achelse Kluis

tellingen 2014 tellingen2015
6-jun
12-6-2015
14-7-2015
5
10
2
1
10??
3
20
40
50

50

500

500

1
40
5
50

5
80
15
40

ingezaaid 4-8- 2015
herkomst

Eersel/Roermond/Haterse v.

Haterse vennen bijgezaaid

*
Eind 2014 is akker bekalkt en er is winterrogge ingezaaid. Deze is vrijwel niet opgekomen in 2015 echter wel de
akkerkruiden. Meeste planten klein maar wel vaak in knop!!
aspect 2015: akker is niet bemest wel ingezaaid met winterrogge : nauwelijks gewas opgekomen : molinia a, rogge o, heel opeb vegetatie
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Akker op de Langakkers van Roel Winter, is al lange periode akker (1,5 ha)
nieuw in 2014
valkenswaardweg 29f Leende
12-11-2014 ingezaaid
Tellingen 2015 aantallen planten
Nederlandse naam
herkomst 2014
30-4-2015 12-6-2015** 14-7-2015
akkerogentroost
Cortenoever+Fortmond
100
200
bleekgele hennepnetel
Roermond+Eersel+Hatert
1?
10
50
dreps
de Moeren
50
franse silene
reeds aanwezig ooit ingezaaid*
3
10
geel viltkruid
Overloon
10
50
1000
Gele ganzenbloem
mengsel Haanwijk/Gijzenrooi
10
20
100
gewone klaproos
mengsel Haanwijk/Gijzenrooi
20
200
glad biggenkruid
groot spiegelklokje
Cortenoever+Fortmond
2
handjesereprijs
kegelsilene
reeds aanwezig ooit ingezaaid
2
Korenbloem
mengsel Haanwijk/Gijzenrooi
20
50
100
korensla
Wellerlooi+Hatert+Laarzenberg
40
50
ruige klaproos
herkomst ??
1
ruw parelzaad
Eerde
1
slofhak
Haterse vennen
10
smal streepzaad
Zegenwerp
10
valse kamille
Achel+Tilburg
5
200
300
wilde ridderspoor
reeds aanwezig ooit ingezaaid*
8
1
11

>mengsel haanwijk/gijzenrooi alleen in onderste van de drie compartimenten ingezaaid
>korenbloem en gele ganzenbloem al rijkelijk aanwezig volgens eigenaar
>soorten alleen langs die randen ingezaaid waar akker grenst aan paden
* : opgekomen uit vermoedelijk een mengsel dat lang geleden ooit is gebruikt daar.
**: bodem zeer droog, meeste akkerplanten klein.
aspect 2015; weinig ondergroei vrijwel kaal, rogge redelijk goed ontwikkeld

ingezaaid nov 2015
herkomst

Haterse vennen 2015
Schrevenhof 2015

Kruisberg 2015

