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1. Inleiding
Dit is het eerste jaarverslag van de Stichting Doornik Natuurakkers. Het beschrijft het natuurlijke
graanbeheer op de akkers tussen Doornik en de Pas in het Park Lingezegen. De stichting is op 21
januari 2010 in het leven geroepen door Corrie en Louis Dolmans. Het doel is actief werken aan
terugkeer en bescherming van akkervogels. Deze vogels zijn belangrijke indicatoren voor goed
natuur- en landschapsbeheer. Bovendien verhogen zij met hun aanwezigheid de belevingswaarde
van het landschap.
De start van onze stichting is de verwezenlijking van het droomidee, dat in februari 2007 door de
Stichting Lingewaard Natuurlijk werd voorgelegd aan het College van B. en W. van Lingewaard. Het
betrof een visie op natuur, landschap, cultuurhistorie en educatie. Deze visie is daarna overgenomen
door het bestuur van het Park Lingezegen.
Inspiratie in Hoegaarden , 2008
Dank zij het Parkbestuur is het mogelijk
geworden dat de Stichting Doornik
Natuurakkers een gebied van 15 hectares mag
beheren, dat eigendom is van
Staatbosbeheer.
De essentie van onze aanpak is particulier
natuurbeheer gericht op kleinschalige
akkerbouw, in samenwerking met inwoners,
agrariërs, verwante non-profit instellingen,
kennisinstituten en overheden.
Het beoogde beheer levert nestgelegenheid,
schuilgelegenheid en jaarrond voedsel op
voor akkervogels.
Ons referentiekader is het agrarisch
landschap uit tijden dat landbouw en natuur
nog dicht bij elkaar lagen. Toen je op de
akkers nog overal de klanken hoorde van
leeuweriken, gele gorzen en patrijzen.
Onze belangrijkste doelen zijn:
 het terugbrengen, onderhouden en behouden van een fraai en natuurlijk agrarisch landschap ,
dat levensvatbaar is in de 21ste eeuw;
 natuurbeheer, dat samengaat met biologisch dynamische graanteelt. Verantwoorde graanteelt,
die bijdraagt aan het betaalbaar maken van het natuurbeheer;
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 langjarige ‘eeuwig durende’ uitvoering van dit beheer, waarbij wordt samengewerkt met
bewoners en agrariërs uit het park;
 het actief stimuleren van natuurbeleving in de vorm van natuureducatie voor kinderen, lezingen
en excursies.
Wij hebben zowel in de aanloop naar onze akkers als in het eerste jaar van de uitvoering heel erg
veel geleerd, zowel van ervaringsdeskundigen als van kennisinstituten, in binnen- en buitenland. Het
bleek dat er al heel veel is onderzocht. Maar er moet ook nog flink geëxperimenteerd en gepionierd
worden. Zowel doeners als denkers zijn nodig. Wij waarderen het zeer dat wij van deze wereld deel
uit mogen maken.
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2. Het begin
Ons natuurbeheergebied omvat vijf akkers met een totaal oppervlak van ca. 15 ha. Langs de randen
van de akkers zijn hagen aangeplant, in totaal ca. tweeënhalf duizend meter. Deze bestaan uit
meidoorns, maar ook uit andere struiksoorten. Eveneens is er in het verleden een rij knotwilgen
aangeplant. Het meeste van dit plantwerk is al ver voor het nu gestarte natuurbeheer uitgevoerd. Al
vanaf 2003 zijn de Boomplantdagen benut om schoolkinderen hart voor de natuur bij te brengen,
door hen de struiken te laten planten. Veel kinderen weten jaren later nog welke struiken zij hebben
gepoot.
Dwars door de natuurakkers heen loopt een wandelpad. Deze route heet het ‘Ommetje
DoornikdePas’. Het ommetje voorziet in een grote maatschappelijke behoefte. Bij elk weertype
wordt er gebruik van gemaakt. De route is bedacht en gerealiseerd door de Stichting Lingewaard
Natuurlijk in het kader van een door Park Lingezegen uitgeschreven prijsvraag voor duurzaamheid.
Nadat het Parkbestuur in 2009 de wens had geuit aan Staatsbosbeheer, toen nog toekomstig
eigenaar van de natuurakkers, om het natuurbeheer te laten uitvoeren door of namens Stichting
Lingewaard Natuurlijk is er een periode gestart van intensief overleg. Dit vond plaats onder leiding
van de Dienst Landelijk Gebied, die voor het Parkbestuur de uitvoering verzorgt van de parkplannen.
Twee handtekeningen voor vijf akkers
Begin 2010 heeft de toenmalige eigenaar van de
15 ha, het Bureau Beheer Landbouwgronden,
het bezit in eigendom overgedragen aan
Staatsbosbeheer. Daarna kon een datum
afgesproken worden voor de ondertekening van
het ondertussen overeengekomen
samenwerkingscontract.
Op 10 maart 2010 tekenden Staatsbosbeheer en
Stichting Lingewaard Natuurlijk de overeenkomst
over het beheer van de natuurakkers.
Omdat het gebied Doornik- de Pas onderdeel is
van de Landinrichting Over Betuwe Oost was het
sluiten van een langjarige overeenkomst tussen
partijen nog niet mogelijk. Vanaf 2012 als de
Landinrichting is afgerond, kan dat wel. Daarom
is gekozen voor een tweejarig contract waarin de
intentie is opgenomen om het
natuurakkergebied vanaf 2012 onder te brengen
in een erfpachtconstructie tussen partijen.

Direct na de ondertekening droeg de Stichting Lingewaard Natuurlijk het beheer van de natuurakkers
over aan Stichting Doornik Natuurakkers. De financiering van de eerste twee jaar beheer wordt
gedragen door het Park Lingezegen. Het beheergeld, door het Parkbestuur aan Staatsbosbeheer
betaald, kwam via Stichting Lingewaard Natuurlijk naar de Stichting Doornik Natuurakkers.
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De weg naar de handtekeningen was niet eenvoudig. Met enige regelmaat hebben wij ervaren dat
de letters van het beleid en de praktijk van de uitvoering ver uit elkaar kunnen staan. Maar de
teleurstelling waarmee dit soms gepaard ging was iedere keer weer vrij snel vergeten. Vanuit diverse
hoeken kregen wij enthousiaste steun en medewerking, waardoor het dubbeltje telkens de goede
kant op viel.
De opening was druk bezocht. Wij waren blij met de aanwezigheid van gedeputeerde Co Verdaas,
wethouder Joosten van de gemeente Lingewaard, Piet Winterman van Staatsbosbeheer en Jan
Willen Kamerman van Park Lingezegen. Net zo blij waren we met de aanwezigheid van onze
buurtbewoners en de vele vertegenwoordigers van overheden en non-profit instellingen.
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3. De akkers
Het eerste jaar hebben we op alle akkers gerst gezaaid. Vanuit een ‘overgangsafspraak’ met een
vorige gebruiker pachter is op één akker nog brassica geteeld.
De akkers zijn begin maart bemest en geploegd.
Op 15 maart volgde het zaaien en tien dagen
later kwam het jonge graan goed zichtbaar
boven de grond uit.

Groei, rijping en oogst

Er verschenen enkele ganzen, die met niet te
stuiten gretigheid het jonge gewas kort hielden.
Vanaf begin april werden het er steeds meer, tot
soms wel twee tot driehonderd tegelijk. Dat
baarde wel zorgen.
April en mei zijn heel droog geweest en
bovendien koud. Het graan groeide weinig en
het kleine beetje dat de kop op stak, bleek voor
een groot deel ganzenvoer.
Pas in de laatste week van mei viel er regen en
steeg de temperatuur. Het graan schoot nu
omhoog. De ganzen konden dit tempo al snel
niet meer bijbenen. Ze waren in tijd van een
week van de akkers verdwenen.
In juli begon het graan goed te rijpen. We
hadden gelukkig weinig last van ongewenste
kruiden. Slechts hier en daar stonden enkele
distels en een paar streepjes melganzevoet.
De oogst was op drie augustus. Het graan was
enigszins vochtig, maar vanwege het gevaar van
regen haalden we alles in een keer van de akker.
De opbrengst bedroeg 40 ton. Op zes augustus
zaaiden we zonder grondbewerking
bladrammenas en mosterdzaad als
bodembedekker en ter voorkoming van
uitspoeling van de bodem in de winter.
Met het oog op onze verdere plannen dienden we in april 2010 een aanvraag in voor het Skal
keurmerk voor biologische teelt. We zijn toegelaten in de omschakeling, die twee jaar duurt.
In de loop van het jaar troffen we voorbereidingen voor de teelt van oude streekgebonden
graanrassen, die geschikt zijn voor de productie van kwalitatief hoogwaardig biologisch brood.
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4. Randen
Elk van de vijf natuurakkers is omsloten door randen. Deze hebben een breedte van 6 tot 12 meter.
We gebruikten diverse kruidenmengsels, waarbij we ons baseerden op vaklitteratuur en op
gesprekken met ervaringsdeskundigen. Onze rijkste inspiratiebron was “Van de stakkers van de
akkers naar de helden van de velden” (Olivier Dochy e.a., 2006).
In totaal beslaan de randen van de natuurakkers
3 hectares, dat is ongeveer 20 % van de totale
oppervlakte van het natuurgebied. Daarnaast
bestaat 1,5 hectare uit de Bemmelse Zeeg en
een aantal kleinere watergangen, waardoor de
verhouding akker – niet akker op 70-30 komt.

Nuttig en een lust voor het oog

De randen hebben drie functies: voedselbron,
nestgelegenheid en schuilgelegenheid. Heel
belangrijk is dat er in de winter voldoende
voedsel aanwezig is.
Met een wildakkermengsel hebben we in
voedsel voorzien voor hazen en konijnen. Een
bloemenmengsel langs het ommetje was een
ware lust voor het oog van de wandelaar en
leverde grote hoeveelheden nectar op voor
vlinders en bijen. De randen groeiden uitstekend
Vanaf midden juni waren er volop bloeiende
planten en dat bleef zo tot diep in oktober.
De voedselvoorraad was overweldigend. De
bladrammenas lijkt de belangrijkste
zadenleverancier voor de vogels.
Eén bloemenrand zaaiden we in 2009 al in. Er
groeide toen vrijwel alleen mosterdzaad. We
hebben deze rand ongemoeid gelaten, met als
resultaat geen mosterd meer, maar een grote
variatie van de bloemen waar het ons om te
doen was: margrieten, diverse soorten
koekoeksbloemen, morgensterren, knoopkruid,
honingklaver etc..

Akkerdistels vormden een probleem in sommige randen. Na overleg met vegetatiekundigen besloten
we de natuur zijn in 2010 nog zijn gang te laten gaan. In 2011 gaan we bekijken of ingrijpen nodig is.
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5. Heggen

Heggen waren tot diep in de 19e eeuw de gebruikelijke perceelsafscheidingen. In korte tijd zijn de
meeste uit ons landschap verdwenen. Heggen of hagen zijn een onmisbaar onderdeel binnen het
natuurakkerbeheer. Daarom worden alle traditionele landbouwhekwerken, bestaande uit
gecreosoteerde palen en prikkeldraad vervangen door heggen. Dit zal over een aantal jaren verspreid
worden uitgevoerd en in de vorm van struweelheggen of robuuste heggen. Voor deze laatste geldt:
compact en anderhalve meter breed aan de basis.

De heggen langs onze akkers bestaan of uit
meidoorn of een gemengd sortiment. Wij
hebben consequent streekeigen plantmateriaal
gebruikt, van autochtone afkomst. Naast
meidoorn plantten wij sleedoorn, Gelderse roos,
kornoelje, kardinaalsmuts, veldesdoorn,
hondsroos, egelantier en vuilboom.

Robuuste heggen in duurzaam onderhoud

De heggen bieden nestgelegenheid aan talrijke
vogels. Ze zijn er veilig voor predatoren en
vinden er in de broedtijd voedsel, met name
insecten.
Geelgorzen geven de voorkeur aan de wat
hogere struweelheggen, leeuweriken hebben
liever een open gebied, met geen of lage heggen.
Met het beheer houden we daar rekening mee.
In het najaar en de winter leveren de
struweelheggen enorme hoeveelheden bessen
op. Daar profiteren zowel de trekvogels van, als
de standvogels. Tot deze laatste categorie
behoren de meeste akkervogels.
Al eeuwen lang worden heggen gevlochten, met
als doel de heggen compact te houden en
daardoor veekerend. Door het vlechten blijft er
een natuurlijk verjongingsproces op gang
komen. Daardoor kunnen gevlochten heggen
heel erg oud worden.
Door veldonderzoek is bewezen dat het
vlechten van heggen vergeleken met andere
manieren van onderhoud de grootste
biodiversiteit oplevert.
Doornik Natuurakkers, de Pas 4, 6681 KC Bemmel, dolmans@doorniknatuurakkers.nl
Wij zetten ervoor in om oude ambacht van het
heggenvlechten in ere te herstellen.

10

Stichting Doornik Natuurakkers zet zich samen met de Stichting Heg- en Landschap in om het
verdwenen ambacht van het heggenvlechten weer in Nederland terug te brengen. De heggen
rondom de natuurakkers dragen daaraan bij.
In 2010 hebben kinderen uit Bemmel ons heggenareaal met een kleine 600 meter uitgebreid. Wij
voegden daar nog 100 meter aan toe met planten, die we samen met medewerkers van de
gemeente Lingewaard op Make A Difference Day ophaalden in Buren. Daar waren ze per ongeluk in
bufferzone voor bacterievuur gepoot en moesten ze dus weg.
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6. Vogels
Al bij het uitzetten van de akkerranden was er een aangename verrassing. Ondanks jarenlange
intensieve graanteelt lieten zich toch nog drie koppels patrijzen horen. Van eentje zagen we later van
heel dicht bij de jongen. Ze konden net een paar meter vliegen. Het waren er een stuk of tien.
Vanaf begin april tot eind oktober maakten we
vrijwel elke dag een wandelingetje langs de
akkers. In het begin waren er best wel weinig
vogels te zien. Een aantal houtduiven vlak na
het zaaien. Eén broedende kieviet .

Drie karakteristieke akkervogels

Van de “echte”akkervogels vertoonde zich
naast de patrijs trouw een koppeltje gele
kwikstaarten. Ook zongen en foerageerden
langs één rand regelmatig kneutjes.
Tussen het graan was vanaf eind april het hele
voorjaar de zang van bosrietzangers en
grasmussen te horen. Van beide soorten telden
we territoria.
Rond de heggen huisden natuurlijk altijd
groenlingen, vinken en heggenmussen. Ook het
dappere winterkoninkje roerde zich daar. En in
de zegen zongen de kleine karekiet en de
rietgors.
Adembenemend mooi waren de wel twee
honderd zwaluwen die op een vochtige zondag
ochtend boven het koren zweefden:
huiszwaluwen, boerenzwaluwen,
oeverzwaluwen en gierzwaluwen, allemaal door
elkaar.
In het najaar is het aantal vogels snel
toegenomen: vinken, putters, groenlingen,
ringmussen. In steeds grotere aantallen
kwamen ze op de akkerranden af. Begin
oktober konden we een aantal paapjes
bewonderen. Ze waren er maar even.
Op de meidoornbessen kwamen tientallen kramsvogels en de koperwieken af. Het hoogtepunt was
op 19 december. Uit de besneeuwde randen vormde zich een wolk van meer dan achthonderd
vogels. Daar zaten ook veel kepen bij en een aantal graspiepers. En vlak voor onze voeten vloog een
leeuwerik op. Al met al toch een geweldig vogeljaar. Zal de leeuwerik een blijver zijn ?
Doornik Natuurakkers, de Pas 4, 6681 KC Bemmel, dolmans@doorniknatuurakkers.nl
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7. Beleving
Het wandelpad ‘Ommetje DoornikdePas’ staat garant voor dagelijkse natuurbeleving. “We hadden
niet gedacht dat het hier zo mooi was”. Dat zei een jonge vader uit Zeeland, die met zijn vrouw en
vier kinderen van de zomer langs de akkers liep. Hij was voor het eerst in onze contreien op vakantie.
Ook mensen uit Nijmegen komen regelmatig bij ons op bezoek: “omdat het zo lekker rustig is”.
Kinderen beleven jaarlijks het landschap als ze
bij ons aan het werk zijn op de boomplantdag.
Wij horen daar steevast enthousiaste verhalen
over.

Genieten van het landschap

Vrijwilligers van Stichting Lingewaard
Natuurlijk onderhouden de knotwilgen aan de
randen van ons gebied akkers. Dat doen ze al
twintig jaar en het verveelt nooit. Omdat het
beleving is.
Wegens drukte met het starten van de
natuurakkers kon aan het geven van
excursies in 2010 nog niet veel ruchtbaarheid
worden gegeven . Toch kregen we als we al
negen aanvragen. We leidden ondermeer de
gemeenteraad van Lingewaard rond, een
groep huisartsen, het bestuur van de Stichting
Gelders Landschap en de directie van de
Dienst Landelijk Gebied.
Tijdens onze excursies vertellen wij niet alleen
iets over het graan en de vogels. Wij laten
ook iets van de cultuurhistorie zien, zoals het
middeleeuwse verbindingsweggetje tussen
het nabije kasteel Doornik en Bemmel. En we
wijzen natuurlijk ook de plaats aan waar “het
Hemeltje” heeft gelegen. Daar was tot 1611
de rechtbank van de heerlijkheid Doornik.
We troffen in 2010 voorbereidingen voor
natuureducatie. Er komt in 2011 een educatief
graanpad. Bovendien gaan we les geven over
vlinders. De Vlinderstichting helpt ons daarbij.
Wij willen ook laten zien hoe onze voorvaderen graan teelden. Vijftig jaar geleden werd hier en daar
nog met zeis en pikhaak geoogst en zag je nog schoven op het land staan. Bij de boeren kwam je
wanmolens tegen, dorsmachines en kleine houten graanmolentjes. Wij verzamelen deze spullen en
proberen ze aan de praat te krijgen. Een wanmolen uit 1910 hebben we al en ook enkele zegen. In
2011 gaan we echt verzamelen.
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8. Kennis
Wij werken we intensief samen met André Jurrius, biologisch landbouwer op de ekoboerderij de
Lingehof in Hemmen. Bij hem en op talrijke plekken haalden we kennis op. In de zomermaanden
bezochten we biologische graantelers en ervaringsdeskundigen op het gebied van akkerranden.
Met een aantal onderzoeksinstellingen
onderhouden we warme contacten. Dat zijn
Sovon vogelonderzoek, de Vlinderstichting en
het Louis Bolk instituut.

Biodiversiteit

We verdiepten ons in multifunctionele
agrobiodiversiteit. Dat is bestrijding van
plaaginsecten van gewassen, zoals bladluizen,
met behulp roofinsecten, zoals
lieveheersbeestjes, sluipwespen, wantsen en
loopkevers. Voor deze laatste worden in de
akkerranden op een uitgekiende manier
gunstige leefomstandigheden gecreëerd, met
een zodanige timing, dat ze zeer talrijk zijn op
momenten dat hun prooi fors in aantal begint
toe te nemen of op zijn hoogtepunt staat.
Om van onze akkers te leren, houden we een
dagboek bij en we maken heel veel foto’s. Wij
dragen informatie uit via onze website.
We delen onze ervaringen door lezingen te
verzorgen. Dit laatste deden we ondermeer op
de dag voor de biodiversiteit in Hemmen en op
een symposium met het zelfde doel van de
Stichting Landschapsbeheer Gelderland. In
totaal hebben we zeven maal een presentatie
gegeven.
Wij willen een gebied ontwikkelen dat
voldoende potentie heeft om levensvatbare
populaties te huisvesten van een aantal
bedreigde akker- en weidevogels. In vaktermen
is dat een kerngebied. Het unieke in onze
aanpak is dat wij dit stap voor stap “vanuit het
niets” willen laten opbloeien.
In deze ambitie past ook uitbreiding van het huidige areaal met nieuw beheer.
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9. Financiën
Het gebruik van onze akkers is gebaseerd op een beheerscontract voor twee jaar, met het
vooruitzicht van erfpacht voor de periode daarna. Omdat in de eerste jaren nog geen sprake is van
langdurig beheer, kan geen beroep worden gedaan op de reguliere natuurbeheersubsidies. Om dit te
ondervangen stelt de Parkorganisatie voor elk van deze jaren € 12.500 ter beschikking.
In 2010 hebben we voor het planten van heggen met schoolkinderen van de provincie een extra
bijdrage van € 550 ontvangen in het kader van het Europees Changing Climate programma. Het
“prijzengeld” van € 500 dat wij ontvingen voor het winnen van “het Landschapsknokkertje” van de
Stichting Landschapsbeheer Gelderland hebben wij aan onze akkers ten goede laten komen. Het gaat
ingezet worden voor natuureducatie.
Ons financieel beleid is heel eenvoudig. Wij
stoppen in onze stichting heel veel uren, die wij
beschouwen als gratis groene dienstverlening.
Onze reis- en verblijfkosten evenals onze
telefoonkosten brengen wij niet aan de
stichting in rekening.

In ruil voor groene diensten

In ruil voor onze subsidie verlenen wij
afrekenbare groene diensten in de vorm van
productie zonder kunstmest en chemicaliën,
akkerranden en heggen. Als wij door onze
manier van werken geld verdienen, willen wij
dat consequent inzetten voor natuurdoelen.

Kort en goed: elke euro die de stichting uitgeeft komt direct ten goede van de natuurdoelen die we
nastreven. Onze inzet daarvoor kost de overheid niets.
De kosten van onze website betreffen design en
ontwerp. De teksten van de website maken we
zelf en ook het beheer nemen we voor onze
rekening.

Onze uitgaven
omschrijving

bedrag in €

randen

1.600

Het totaal van de eigen uren die we in 2010 aan
de akkers besteedden is 180. Daarbij rekenden
wij niet mee de dagelijkse inspectierondjes, het
afwikkelen van mails en telefoontjes,
kennisvergaring en het bijhouden van de
website.

website

3.000

heggen

1.800

We hebben het eerste jaar onze uitgaven tot
het minimum beperkt. Dit leverde ruimte op
voor investering in materiaal in 2011.

diverse

828

totaal

8.428

Skal- registratie

600

boomplantdag

600
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De graanteelt is met een open begroting uitbesteed aan André Jurrius. De kosten van de teelt zijn
rechtstreeks door hem voldaan en ook de opbrengsten zijn door hem geïnd. De opbrengst van het
graan en het stro was in totaal € 8.413. Na aftrek van kosten van ploegen, bemesting en bewerking,
inclusief het bewerken en inzaaien van de akkerranden, resteerde een bedrag van € 538. Dit bedrag
hebben we aan onze partner toegekend als vergoeding voor niet in rekening gebrachte uren.
In het derde jaar zullen wij alle kosten via Stichting Doornik Natuurakkers laten lopen.
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10.

Samenwerking

Samenwerking is de sleutel tot succes. Al onze partners willen wij van harte bedanken voor hun
bijdrage aan het succes van onze natuurlijke akkers. Het jaar 2011 gaat het jaar van de waarheid
worden. Wij hopen dat de dubbeltjes op nieuw de goede kant uit vallen. Daar zullen ons met alle
energie voor inzetten.

Louis en Corrie Dolmans
22 februari 2011

Ekoboerderij de Lingehof
Hemmen

Doornik Natuurakkers, de Pas 4, 6681 KC Bemmel, dolmans@doorniknatuurakkers.nl
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