Akkerflora en beheer
Verslag veldwerkplaats -- Algemeen
Austerlitz, 29 juni 2010
Inleiders:
Henk Kloen (CLM)
Chris Bakker (Utrechts Landschap)

Akkerflora is een onderwerp dat veel belangstelling geniet, zo bleek tijdens deze
veldwerkplaats. Aan het begin konden de deelnemers vertellen welke vragen zij
graag beantwoord zien tijdens deze dag. Belangrijke vraag is in ieder geval hoe je
van voormalige maïsakkers weer mooie graanakkers krijgt met de bijbehorende
flora. Hoe zit het dan met de voedingstoestand, moet je kruiden gaan zaaien en hoe
voorkom je een eenzijdige onkruidvegetatie? En als je dan eenmaal zo’n graanakker
hebt, welk gewas is dan het beste, moet je dat oogsten of niet? Is biologisch boeren
dan een optie en hoe kun je het recreatief vermarkten?

Productie en natuur
Natuurakkers in Nederland zijn in feite akkers waar je enerzijds probeert bepaalde
processen te sturen (productie) en anderzijds natuurlijke processen laat gaat (natuur), zo
vertelt Henk Kloen (CLM). Het kan een rijke flora en fauna opleveren die zich niet beperkt
tot de akkerpercelen zelf, maar eigenlijk tot het hele akkerbouwbedrijf en ook het
landschap dat daar bij hoort. Een landschap met bijvoorbeeld de binnenranden tussen
twee gewassen en de buitenranden van slootkanten, struwelen, paden en
erfbeplantingen.
Het interessante van de akkerflora is volgens Kloen vooral dat ze voorkomt op weinig
bemeste grond zonder chemische onkruidbestrijding. De grondsoort en de gewaskeuze
zijn bepalend voor welke flora er vervolgens zal opkomen. Op het zure zand komt
bijvoorbeeld korensla voor, op de wat kalkrijke kleigrond gewone klaproos. De
gewaskeuze is bepalend omdat daarmee samenhangt het tijdstip van mesten en
grondbewerking. Percelen met wintergranen worden in het najaar bewerkt en vrij snel
daarna kiemen de winterannuelen als korenbloem, klaproos, driekleurig viooltje en echte
kamille. Deze soorten kunnen vervolgens in het vroege voorjaar uitgroeien en gaan
bloeien. In akkers met zomergranen kunnen deze soorten zich niet ontwikkelen omdat ze
in het voorjaar ondergeploegd worden. Wel krijg je dan de wat minder bijzondere
soorten als gele ganzenbloem en schijfkamille of de echte generalisten als vogelmuur en
akkerdistel. Over de specifieke akkerfauna is minder bekend. Wel is duidelijk dat het met
de akkervogels als veldleeuwerik en kwartel erg slecht gaat. Voor vogels en insecten is
het goed om voldoende graan gedurende het hele jaar te hebben staan, voldoende
beschutting in de broedtijd, gras, ruigte en struweel in de omgeving.
Groot genoeg
In de praktijk lukt het lang niet altijd om in een keer een goede natuurakker te krijgen.
Wat zijn nu de goede percelen om een natuurakker te beginnen? Ten eerste moet het
groot genoeg zijn. Voor de flora wordt een minimum van 5 hectare aanbevolen, voor
fauna 30 hectare. De beste kansen liggen op oude akkerpercelen omdat daar vaak nog
wel zaad in de bodem aanwezig is. Inzaaien met ongeschoond zaad helpt natuurlijk om
de oude soorten weer terug te krijgen. Als de percelen zwaar bemest zijn, is een paar jaar
uitmijnen met maïs of meteen rogge belangrijk. Zelfs onkruidbestrijding is dan een optie
om de ongewenste kruiden van voedselrijke grond kwijt te raken. Volgens Kloen zullen
de gewenste kruiden ook na een paar jaar nog wel blijven opkomen vanuit de
zaadvoorraad.

Daarnaast zijn uiteraard de economische aspecten van belang. De directe beheerskosten
schat Kloen op 120-360 euro per hectare. De opbrengst van de 1-2 ton graan op 50-200
euro. Zonder SN- of SNL-vergoeding kan het dus niet uit.

Tips
Tot slot, wat betekent dit nu in de praktijk? Kloen geeft een aantal tips om de
natuurakkers een grotere kans op succes te geven.
1.

Pas vruchtwisseling toe, dat houdt het systeem gezond en kan ook economisch

misschien nog wat opleveren. Hij suggereert voor klei een vruchtwisseling van
wintertarwe, zomergerst, braak, zomertarwe, vlinderbloemigen.
2.

Bewerk de grond gericht en op het juiste moment (winterannuelen!); bewerking

in de stoppelfase is een mooi moment om ongewenste kruiden terug te dringen.
3.

Gebruik ongeschoond zaaizaad van andere natuurakkers, het liefst uit de buurt.

Pas wel op: weet welk zaad je gebruikt en let goed op dat er geen ongewenste kruiden
meekomen waar je later weer moeilijk van af komt.
4.

Varieer het beheer van randen en middendelen, bijvoorbeeld door een

randenbeheer met een vrij brede rand met daarbinnen een gefaseerd maaibeheer.
5.

Plaats korenschoven voor de fauna.

6.

Experimenteer met grondbewerking, maaien, schapenbegrazing, en kijk hoe de

vegetatie er op reageert. Wees in ieder geval niet te rigide in de beheersvorm, want
akkerfora heeft vaak juist baat bij dynamiek.

Om vervolgens de producten af te zetten zodat je een meerwaarde kan creëren zijn er
kansen om de markt te bewerken door iconen voor de akkerflora of akkerfauna te
benutten.
Winterrogge
Het Utrechts Landschap heeft 80 hectare akkercomplexen, verdeeld over ongeveer tien
locaties, zo vertelt Chris Bakker. Er worden geen pesticiden gebruikt en ook geen
kunstmest. Doelstelling is een combinatie van cultuurhistorie, biodiversiteit, beleving en
budget. Omwille van de akkerfora wordt meestal met winterrogge ingezaaid zodat de
bedreigde winterannuelen een kans krijgen. Bovendien is winterrogge goed bestand
tegen eeuwigdurende teelt. Er wordt dun ingezaaid, omdat de akkerkruiden zeer
gevoelig zijn voor concurrentie om licht.
Het schema ziet er als volgt uit: eind september wordt er geploegd, en 10-15 kubieke
meter per hectare organische mest op gedaan. Half oktober wordt er dan gezaaid en eind
juli, begin augustus geoogst. Het zaad gaat dan zo nodig naar de drogerij. Een deel
wordt daar ongeschoond apart gehouden als zaaigoed, een ander deel wordt verkocht.
Na de oogst gaat de cultivator nog een keer over de akker.
Door het achterwege laten van herbiciden is veel aandacht nodig voor de ongewenste
kruiden als de meerjarigen kweek en gladde witbol en de eenjarige ringelwikke. Fysieke
onkruidbestrijding door cultivatoren of zwarte of groene braak kunnen het probleem
beperken, al zullen deze soorten altijd in enige mate voorkomen.
Fauna
De fauna is een ingewikkelder verhaal. Het Utrechts Landschap kijkt in hoeverre ze de
akkercomplexen geschikt kunnen maken voor onder andere das, muizen, insecten als
zilveren maan en veldkrekel en de geelgors en patrijs. Wat is er volgens Bakker voor
nodig om het faunavriendelijke te maken? Er is in ieder geval jaarrond voedsel nodig. Dat
zou kunnen door lokaal juist wat zomergraan te zaaien of akkerranden te laten staan. Dat
heeft overigens wel het gevaar in zich dat er ongewenste akkeronkruiden opkomen die
een grote beheerinspanning kosten om er weer vanaf te komen. Vervolgens moeten er
de juiste waardplanten aanwezig zijn, moet er voldoende nestgelegenheid en rust zijn
voor de doelsoorten. Een belangrijke keuze is of je voor de echte traditionele akkervogels
kiest (veldleeuwerik, graspieper, gele kwikstaart), of voor de vogels van kleinschalig
cultuurlandschap (geelgors, grasmus, paapje). De eerste doelstelling past bij akkers in
een open landschap, de tweede in een meer besloten landschap, waarin de natuurakkers
van Het Utrechts Landschap liggen.

Nieuwe akkers
Wil je nieuwe natuurakkers creëren, dan zoek je volgens Bakker het beste naar oude
complexen omdat daar de kans nog bestaat op relictpopulaties. Om de succes- en
faalfactoren van een natuurakker te beïnvloeden heb je ten eerste heldere doelen nodig
en ten tweede moet je goed kijken naar je akker om ingrepen op maat te nemen en op
precies het juiste moment actie te ondernemen. Neem vervolgens de tijd: de kans bestaat
dat er nog pesticiden in de grond zitten. Neem zo nodig geschikte bronpopulaties van
akkers uit de directe omgeving. Organiseer mankracht en aandacht om al het werk
gedaan te krijgen! Neem ook de ruimte zodat flora en fauna beide kunnen profiteren.
Bovendien heeft dat economische schaalvoordelen.
Natuurakkers in de praktijk
Cees Dorrestijn is bijna 30 jaar geleden begonnen met het akkeren op de akkers van Het
Utrechts Landschap. Het is kalkarme zandgrond. Hij heeft een paadje in een eerste akker
gelegd zodat we middenin kunnen zien wat er allemaal groeit. Er staan nu ongeveer 8090 soorten planten in de akker. Sommige bijzonder (korensla, slofhak) andere zeer
algemeen (kweek, gladde witbol). Die laatste zijn volgens Dorrestijn te wijten aan het feit
dat er dit jaar een keer niet gecultivatord is na de oogst, omdat een faunaspecialist een
heel speciale spin had gevonden. Prachtig, vindt Dorrestijn, maar volgend jaar zullen we
toch weer moeten gaan cultivatoren want anders gaan gladde witbol en kweek te veel
overheersen.

Dorrestijn werkt hier het liefst met zaad van eigen akkers en de oogst van 1-2 ton per
hectare laat hij het liefst zo ver mogelijk drogen op het veld (“kwestie van op het juiste
tijdstip oogsten”). Hij zaait met de kunstmestmachine 150 kg per hectare en brengt 10-15
ton droge mest op. Al met al veel werk maar daar heeft hij gelukkig veel vrijwilligers voor
beschikbaar die graag eens op een trekker rijden. Ook voor de bestrijding van
bijvoorbeeld kweek heb je nu eenmaal veel mankracht nodig, en op het juiste moment,
meent Dorrestijn. Met een paar graden vorst haal je de kweek een paar keer naar boven,
die droogt uit, vriest kapot en dan ga je het wel winnen. Economisch gezien kan het net
niet uit, maar de Europese inkomenssteun en de bijdrage uit de SAN-regeling vergoeden
wel veel kosten.
Graan, erwten en boekweit
Het Utrechts Landschap heeft in dit complex deels een rotatie aangebracht dus komen we
vanuit de eerste akker bij een erwtenveld. Qua flora is dit al meteen veel armer. Er staat
nog een enkele korenbloem en een bleekgele hennepnetel (beide winterannuel) en

vooral de zomerannuel kromhals. Omdat het zulke schrale grond is, blijft de
melganzevoet heel klein. Maar erwten zijn een goede groenbemester, en ook veel
insecten komen hier op af. De oogst gaat naar andere percelen van Het Utrechts
Landschap of wordt verkocht.
Op een volgende akker staat, mede op verzoek van de molens van Het Utrechts
Landschap, boekweit: landschappelijk mooi, vanuit cultuurhistorie interessant, voor
insecten en vogels goed. Akkerkruiden komen er echter nauwelijks in voor omdat
boekweit pas na 15 mei gezaaid kan worden en daarom is het idee om regelmatig van
perceel te wisselen. Beleid is om ongeveer 90 procent onder wintergraan te hebben en de
rest braak, hakvruchten of boekweit.

Vanuit het boekweitperceel kijken we naar een perceel met hoge rogge: St. Jansrogge.
Het graan staat er zondermeer goed bij, maar er komen nauwelijks kruiden voor. Een
theorie is dat het komt omdat het daarvoor te dicht gezaaid is en er dus een concurrentie
is om licht. Het Utrechts Landschap overweegt om eens te experimenteren met minder
zaad.

Flora en fauna
Het tweede excursiepunt is op landgoed Blikkenberg. Het zijn akkers op kleigrond die
sinds 2005 in beheer zijn bij Het Utrechts Landschap. Idee is om een heel lint van akkers
tussen de Bilt en Driebergen te realiseren waardoor het ook voor de fauna een
akkercomplex van formaat wordt. Nu staat er wintertarwe, maar hele stukken lijken te
worden overwoekerd door ringelwikke. Maar gelukkig, daartussen in zien we rood
guichelheil en de zeldzame spiesleeuwenbek, eironde leeuwenbek en zelfs de kleine
leeuwenbek. Kortom, zeldzame planten naast ongewenste akkerkruiden. Hoe kun je dit
nu het beste verder gaan beheren? Kun je hier een goede mix maken van
beheermaatregelen die zowel voor flora als fauna goed zijn? Aan de randen van de
percelen kun je wel wat meer doen voor vogels, bijvoorbeeld door stroken te laten staan
(niet oogsten) maar je kunt ook telkens een heel blok laten liggen. Volgens sommigen
heeft dat de voorkeur omdat je dan niet voortdurend hoeft op te passen dat de randen
niet steeds breder worden en je ongewenste kruiden sluipenderwijs de akker in komen.
Een heel blok laten staan geeft meer duidelijkheid. Ook adviseren de deelnemers om hier
een vruchtwisseling in te voeren. Zeker als er zoveel ringelwikke en zuring opkomt, is het
goed om ook eens een zomergewas te zaaien waardoor je een aantal onkruiden wel zult
kwijtraken of in toom houdt. De dichte klei kun je het beste wat verbeteren door af en
toe wat stro mee onder te ploegen.
Biologisch
Tot slot een algemene vraag over natuurakkers: kan een biologische boer het beter dan
een reguliere boer? Het gezelschap betwijfelt dat. Eigenlijk kan elke boer het, als hij maar
wil. Een biologische boer heeft weliswaar meer ervaring en kennis over een gezonde
bodembewerking en vruchtwisseling, maar ook een biologische boer zal productie willen
maken. Omdat juist dat aspect waarschijnlijk de beperkende factor is voor een
natuurakker waar veel bijzondere flora en fauna voorkomt, zijn daarover goede
afspraken nodig.
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