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Akkerbeheer:
kennis vergaren en
in de praktijk brengen
Het gaat slecht met de ﬂora en fauna van akkers in Nederland. Dat is een
open deur. Veel van de kenmerkende soorten zijn immers geheel of vrijwel
geheel uit ons land verdwenen. Klaproos en korenbloem kennen we met
name uit spoor- en wegbermen. Bolderik, ridderspoor en roggelelie zijn
verbannen naar voortuintjes. Voor grauwe gors en ortolaan moeten we
op vakantie buiten Nederland.
Dit trieste gegeven was voor Natuurmonumenten aanleiding om na
te gaan hoe het met akkers in de gebieden van Natuurmonumenten is
gesteld. Waar komen de bijzondere en kenmerkende soorten nog voor?
Kan het beheer beter? Op basis van de evaluatie kunnen we zeggen
dat er met iets meer aandacht voor het akkerbeheer in de gebieden van
Natuurmonumenten nog veel kan worden bereikt.
— Bart van Tooren, Paul Dirks en Nynke van der Ploeg
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< In de akkers op de zandgronden is ruim de helft van de karakteristieke akkerﬂora bedreigd.

S

inds de jaren vijftig van de vorige eeuw beseft
Natuurmonumenten dat onder invloed van de veranderingen in de landbouw veel natuurwaarden verloren
gaan. In 1957 heeft de vereniging de eerste akkers gekocht, in
het Gerendal in Zuid Limburg. Het was in die tijd een novum
in Nederland, maar ook in Europa, om een akkerreservaat te
stichten. Gedurende lange tijd is de omvang van het beheerde
areaal bouwlanden beperkt gebleven tot een paar honderd
hectare. Pas de laatste vijftien jaar is het areaal zeer sterk
toegenomen. Momenteel beheert Natuurmonumenten circa
4600 ha akker. Daarvan is 2300 ha slechts tijdelijk akker: de
bedoeling is om deze bouwlanden om te vormen naar andere typen natuur. Over deze ‘tijdelijke’ hectaren bouwland
praten we verder in deze bijdrage niet meer! Een bekend
voorbeeld van deze tijdelijke akkers vinden we op het eiland
Tiengemeten. Nu nog zo’n 700 ha, maar deze krijgen de komende jaren voor het overgrote deel een andere bestemming.
Op een klein deel zal overigens ook na uitvoering van de natuurontwikkelingsplannen nog akkerbouw worden gepleegd.
Dan zullen hier tarwe, meekrap en vlas worden verbouwd
volgens het Zeeuwse slagenstelsel.

ren van de akkers van Natuurmonumenten meerdere bijzondere akkerkruiden voor (zie ﬁguur 1). Als bijzondere soorten
voor akkers gaan we uit van de 86 soorten die genoemd staan
in het Beschermingsplan akkers van het Ministerie van LNV.
In totaal komen er van deze 86 plantensoorten slechts 26 in
de akkers van Natuurmonumenten voor (tabel 1).
Opvallend is dat de akkers met hoge waarden vaak
al heel lang in beheer zijn en dat op het moment dat
Natuurmonumenten de akkers in beheer nam, de bijzondere
soorten al aanwezig waren. Anders gezegd, op de percelen
met hoge waarden zijn deze waarden, dankzij een zorgvuldig
beheer, de afgelopen decennia behouden. Daarentegen is het
niet gelukt om op later verworven percelen de bijbehorende
bijzondere soorten te laten terugkeren. Het is met het juiste
beheer blijkbaar makkelijker om soorten te behouden dan
soorten terug te krijgen.
Met de voor akkers kenmerkende fauna, zoals hamster,
geelgors, grauwe gors, kwartel, ortolaan en patrijs, is het bij
Natuurmonumenten al niet beter gesteld. In de vijf gebieden
waar de soortenrijkste akkerfauna voorkomt, komen slechts
drie van deze soorten (geelgors, patrijs en kwartel) voor, vaak
overigens niet in de akkers zelf. Juist ook omdat deze soorten
afhankelijk zijn van complete landschappen waar akkers
slechts een onderdeel van zijn, is het verbeteren van de situatie voor deze soorten erg lastig.
Andere soorten die gebonden kunnen zijn aan akkers, zijn
bijvoorbeeld de knoﬂookpad en de kleine parelmoervlinder.
De knoﬂookpad komt lokaal voor in akkers in de IJsselvallei

Soortenrijkdom
Uit een eigen evaluatie van de Vereniging
Natuurmonumenten blijkt dat ook de akkers van
Natuurmonumenten maar beperkte botanische waarden hebben. Hoewel soorten als klaproos en korenbloem wel algemeen voorkomen, komen op slechts enkele tientallen hecta-

Tabel 1 Aantal gebieden waarin in het ‘Beschermingsplan akkerplanten’ genoemde ﬂora-aandachtsoorten vanaf 1997 zijn aangetroffen.
In deze analyse zijn twaalf gebieden met de soortenrijkste akkers van
Natuurmonumenten betrokken. Voor relatief algemene soorten als korenbloem en kleine leeuwenklauw is het beeld daarom niet compleet.
Aardaker
Akkerandoorn
Akkerleeuwenbek
Behaarde boterbloem
Bleekgele hennepnetel
Bolderik
Eironde leeuwenbek
Getande veldsla
Gele ganzenbloem
Glad biggenkruid
Groot spiegelklokje
Grote leeuwenklauw
Handjesereprijs

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

Klein tasjeskruid
Kleine leeuwenklauw
Kleine wolfsmelk
Korenbloem
Korensla
Naakte lathyrus
Naaldenkervel
Ruige klaproos
Ruw parelzaad
Slofhak
Spiesleeuwenbek
Valse kamille
Wilde ridderspoor

4
10
2
9
4
1
1
2
1
4
1
4
1

De kleine wolfsmelk komt nog slechts in twee gebieden van
Natuurmonumenten voor.
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en de kleine parelmoervlinder heeft een poging tot vestiging
gedaan in West Brabant. Op de speciﬁeke situatie van de
hamster gaan we verder niet in.

saal optredende soorten als wikkes geeft vaak problemen.
Misschien is de belangrijkste aanbeveling dan ook wel om er
voor te zorgen dat binnen de organisatie veel meer deskundigheid op het gebied van akkerbeheer wordt opgebouwd.
Dat kan ook ﬁnancieel gunstig zijn. Momenteel blijkt dat de
kosten voor het akkerbeheer zeer sterk uiteenlopen, terwijl
het resultaat voor de natuur vaak hetzelfde is.

Een plan van aanpak
De moeilijke situatie waarin veel kenmerkende soorten van
akkers zitten, is uiteraard een direct gevolg van de veranderingen in de Nederlandse landbouw en in het Nederlandse landschap. Maar, zo hebben wij geconstateerd, lokaal kan ook
het eigen beheer van akkers beter. Het beheren van akkers
met het oog op natuurwaarden vinden vrijwel alle beheerders
van Natuurmonumenten lastig. Er is speciﬁeke kennis voor
nodig, de uitgangssituatie is vaak moeilijk (bijvoorbeeld een
sterke bemesting), en plaagsoorten gooien nog al eens roet in
het eten. Daarbij komt, in het geval van de fauna, dat soorten
afhankelijk zijn van een groter geheel. Dat betekent dat er
maatregelen op landschapsniveau nodig zijn, ook buiten de
eigendommen van Natuurmonumenten, wat over het algemeen veel lastiger is te realiseren.
Naar aanleiding van de evaluatie gaat Natuurmonumenten de
komende jaren werken aan het akkerbeheer. Door duidelijke
keuzes te maken en het beheer daar beter op af te stemmen.
De belangrijkste aanbevelingen op een rijtje:

Ambitieuze en realistische doelen
In de praktijk heeft slechts een klein deel van de akkers van
Natuurmonumenten een botanische doelstelling. Het overgrote deel heeft een landschappelijke doelstelling. Er wordt
dan gestreefd naar een cultuurhistorisch en landschappelijk
waardevol gebied, waar graanakkers een wezenlijk onderdeel
van vormden. Hoewel deze cultuurhistorische complexen
een duidelijke meerwaarde hebben voor het landschap en
de fauna, streven veel beheerders in deze situaties ook hoge
botanische doelen na. Een vanwege de historische situatie en
ﬁnanciële mogelijkheden soms onmogelijke opgave.
Door voor elke akker een duidelijke keuze te maken voor òf
een botanische akker òf een fauna-akker òf een landschappelijke akker, kan meer gericht en efﬁciënter worden beheerd.
Landelijke spreiding van kruidenrijke akkers
Natuurmonumenten, maar ook andere beheerders, beheert
vrijwel geen kruidenrijke akkers buiten de zandgronden (zie
ﬁguur 2). Indien zich buiten dit gebied mogelijkheden voordoen om kruidenrijke akkers te herstellen, heeft dit prioriteit.
Er valt met name te denken aan akkers in het rivierengebied,
en akkers op zavelige klei, löss, kalkhoudende zandgronden
en krijtgronden. Het Beschermingsplan akkerplanten geeft
een overzicht van kansen en mogelijkheden.

Goed beheer begint met voldoende kennis
Een belangrijke constatering in de evaluatie is dat er bij
Natuurmonumenten onvoldoende kennis aanwezig is voor
een adequaat beheer. Met name waar het gaat om de optimale bemesting in verschillende situaties (bij herstel of
instandhouding) is duidelijk dat er weinig ervaringskennis is,
ook buiten Natuurmonumenten. Ook het omgaan met mas-

Soortenrijkdom in kruidenrijke akkers
Uit de evaluatie bleek dat Natuurmonumenten akkers heeft
die al lang op een goede manier worden beheerd, maar waar
desondanks weinig of geen bijzondere soorten voorkomen.
De bijzondere soorten zijn dan waarschijnlijk niet meer
in staat om op eigen gelegenheid deze akkers te bereiken.
Vroeger speelde dit probleem niet omdat zeldzame soorten
toen veel algemener waren. Bovendien omdat het gebruikte
zaaigoed veel zaden van allerlei soorten bevatte. Uitruil van
zaaigoed vormde een goed middel voor verspreiding. Meer
aandacht voor uitruil tussen beheerders, zeker ook tussen
beheerders van verschillende organisaties maar ook met particulieren, is dan ook een belangrijke aanbeveling voor het
toekomstige beheer.
In praktijk zal dit natuurlijk niet voldoende zijn. Veel soorten
zijn immers geheel of vrijwel geheel uit de akkers verdwenen.
Voor een herstel van soorten als spiegelklokje, bolderik, roggelelie en naaldenkervel zal dan ook herintroductie onvermijdelijk zijn. Natuurmonumenten zal de komende jaren nagaan
of er locaties zijn met een geschikt milieu voor deze soorten.
Belangrijk is in ieder geval dat het niet kunnen bereiken van
de akkers de enige beperkende factor voor herstel lijkt te zijn.

Door het massaal optreden van ‘plaagkruiden’, zoals op de foto ringelwikke, kan de oogst van een akker onmogelijk worden.
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Figuur 2 Ligging van kruidenrijke akkers bij Natuurmonumenten. Duidelijk is te zien dat de vereniging met name op de zand- en
lössgronden akkers beheert. Kruidenrijke akkers op rivier- en zeekleigronden ontbreken momenteel geheel.

legenda
Kruidrijker akker
Lössgrond landschap (pleistoceen/tertiair/mesozoïcum/paleozoïcum)
Zandgrond landschap (pleistoceen)
Stuifzand landschap (pleistoceen)
Hoogveenlandschap (pleistoceen)
Beekdallandschap (pleistoceen)
Duingrond landschap (holoceen)
Laagveenlandschap (holoceen)
Klei op veengrond landschap (holoceen)
Rivierkleigrond landschap (holoceen)
Zeekleigrond landschap (holoceen)
Zeezandgrond landschap (holoceen)
Water
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Korensla, eenjarige hardbloem en
kleine leeuwenklauw. Herstel en behoud van kruidenrijke akkers vraagt
om een uitgekiend beheer en mogelijk
herintroductie van zeldzaam geworden
akkerkruiden.

De bedoeling is om in een aantal akkers enkele soorten uit te
zaaien. Juist akkers zijn het biotoop waar herintroductie de
minste bezwaren zullen oproepen vanwege onder andere de
thermometerfunctie van aan- of afwezigheid van soorten.
Zorgvuldig bemesten en geen chemische bestrijding
Dat er maar weinig botanisch bijzondere akkers voorkomen,
ligt deels aan het (voormalig) beheer. Veel akkers zijn in het
verleden te sterk bemest om zonder eerst te verschralen, een
soortenrijke ﬂora mogelijk te maken. Verschralen gebeurt
nu vaak onvoldoende en regelmatig wordt nog te veel mest
toegepast. Beheerders houden namelijk veelal de Skal-norm
aan. Skal is de organisatie voor het toezicht op de biologische
productie in Nederland. De Skal-norm gaat uit van een mineralenbalans en is gericht op het verkrijgen van een product
dat aan de normen van de ecologisch landbouw voldoet. Maar
dat wil nog niet zeggen dat de norm ook geschikt is voor het
ontwikkelen van een bijzondere akkerﬂora. Uitgaande van de
Skal-norm is een bemesting tot 170 kg N/ha mogelijk. Voor
veel bijzondere soorten is een bemesting van ca. 40 kg N/ha
wel het maximum. Bovendien worden dan bij voorkeur de
akkerranden helemaal niet bemest. Het regelmatig laten uitvoeren van bodemonderzoek kan helpen bij de keuze van de
gewenste bemesting en bekalking.
Op de akkers in eigen beheer en in eenmalige pacht uitgegeven, gebruikt Natuurmonumenten al vele jaren geen chemische bestrijdingsmiddelen meer. Pachtcontracten waar deze
beperking nog niet op zit, worden waar mogelijk omgezet in
contracten met meer sturingsmogelijkheden.

Kruidenrijke akkers op de juiste plek
Helaas blijkt het ook regelmatig voor te komen dat akkers
op landschapsecologisch onjuiste plekken in het landschap
liggen; bijvoorbeeld op plaatsen die van nature veel te nat
zijn voor akkers. Het gaat dan vaak om akkers die recent verworven zijn als onderdeel van een veel groter gebied. Door
de ‘drooglegging’ van de landbouwgronden was het in de
reguliere landbouw mogelijk om deze gronden als akker te
exploiteren. Landschapsecologisch ligt gebruik als hooiland
echter meer in de rede, bijvoorbeeld vanwege de ligging in
een beekdal. Het is dan ook gewenst om voor elk gebied nog
eens na te gaan of de akkers wel op de landschapsecologisch
juiste plaatsen liggen en het waar mogelijk aan te passen.
Herstel van de akkerfauna vraagt om een aanpak op landschapsschaal
Een belangrijke oorzaak voor de achteruitgang voor de fauna
ligt buiten de akkers zelf. Het is het gevolg van de intensivering van de landbouw, het verdwijnen van overhoekjes, zandpaden en dergelijke. Het rommelige mozaïeklandschap waar
veel soorten van afhankelijk zijn, is verdwenen. Herstel van de
akkerfauna in gebieden van Natuurmonumenten is dan ook
alleen maar mogelijk als het beheer van de gehele omgeving
kritisch onder de loep wordt genomen.
De evaluatie laat zien dat het vooral erg belangrijk is dat delen
van graslanden ongemaaid blijven en er her en der stukjes
struweel kunnen komen. Een dergelijk rommelig landschap
is uiteraard niet alleen voor de soorten van akkers van belang.
Ook veel andere soorten, zowel insecten als ook vogelsoorten
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Figuur 1 Het voorkomen van ﬂora-aandachtsoorten uit het
Beschermingsplan akkerplanten (Bakker & Van den Berg, 2000) in gebieden met kruidenrijke akkers. Opvallend is het geringe voorkomen van
bijzondere soorten in de reservaten.

Aantal ﬂora-aandachtsoorten
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Samenwerken
De evaluatie van het akkerbeheer van Natuurmonumenten
heeft laten zien dat het beheer vaak beter kan door kleine
aanpassingen in bijvoorbeeld het randenbeheer, beperking
van bemesting en uitruil van zaaigoed. Maar voor een succesvolle aanpak zijn kennis vergaren, uitwisseling van kennis en
samenwerken essentieel. ◆
Bart van Tooren, Paul Dirks en Nynke van der Ploeg werken bij
Vereniging Natuurmonumenten
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Aantal gebieden met kruidenrijke akkers

als grauwe klauwier, kunnen hiervan proﬁteren.
In toenemende mate zijn er bij Natuurmonumenten akkers
waarvan delen ‘s winters niet worden geoogst, hetgeen als
voedselbron voor veel diersoorten van groot belang is. Een
belangrijke constatering uit de evaluatie is dat op nog veel
meer akkers gewas in de winter kan blijven staan. Randen
niet oogsten is waarschijnlijk de meest eenvoudige methode
om de waarde van een akker te vergroten, althans voor de
fauna.

advertentie

Meer variatie in gewassen
Ook akkers zonder bijzondere soorten hebben waarde. Zo
wordt op de akkers van Natuurmonumenten vrijwel geen
maïs verbouwd, maar bijna altijd graan. Dat geeft de akkers een grote landschappelijke waarde. (Overigens is het
natuurlijk treurig om alles waar geen maïs wordt verbouwd
al meteen als ‘waardevol’ te moeten betitelen!) Een punt van
aandacht is het meer en meer voorkomen van Gehele Plant
Silage. GPS houdt in dat het graan al voor de rijping in zijn
geheel wordt geoogst en verhakseld. Dit gaat ten koste van
het beeld van de goudgele akkers. Bovendien kan de fauna
niet proﬁteren van laatste fase van rijping.
Opvallend is dat er vrijwel geen akkers zijn waar gewassen
als boekweit, vlas of hakvruchten worden geteeld. Het hier
en daar toch weer eens boekweit verbouwen, bijvoorbeeld in
de omgeving van bezoekerscentra, kan een duidelijke meerwaarde hebben. Boekweit was ooit een belangrijk volksvoedsel (boekweitbrandcultuur), maar vrijwel niemand weet meer
hoe het er uit ziet. Daarnaast is boekweit door de grote hoeveelheid nectar een zeer aantrekkelijk gewas voor insecten.
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