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Brouwer (B-WARE), Karl Eichhorn (Eichhorn 
Ecologie), Udo Prins (Louis Bolk Instituut) en 
Peter Verbeek (Bureau Natuurbalans).

> Wij, de auteurs van dit artikel, hebben de afge-
lopen jaren vanuit verschillende invalshoeken 
onderzoek gedaan op het gebied van akkerbeheer. 
Als ons één ding duidelijk is geworden is dat ‘de 
akker’ niet bestaat. Grondsoort, gewas, landschap-
pelijke omgeving, grondbewerking hebben grote 
invloed op de soorten die op de akker aanwezig 
kunnen zijn. Om succesvol te zijn in de ontwik-
keling en beheer van een soortenrijke akker moet 
je als beheerder heel veel keuzes maken. In een 
aantal artikelen nemen we de lezer hierin mee. 
Dit artikel gaat over de landschappelijke context: 
waar kies je voor ecologisch akkerbeheer en uit 
welke akkertypen kan je dan een keuze maken?

Bijzondere 
natuurakkers 
verdienen een 

landschapsgerichte 
aanpak

Handreikingen voor 
een beter beheer

Wie kent niet de weemoed die je overvalt als je aan de rand van een akker vol 
met klaprozen en korenbloemen staat? En wie de moeite neemt om door de 
knieën te gaan krijgt wellicht als beloning bijzonderheden als glad biggenkruid 
of akkerandoorn te zien. Boven de akkers zingen veldleeuwerikken en een 
kwartel roept verborgen uit het graan. Dat bijna nostalgische gevoel is helaas 
vrijwel nergens meer te beleven in Nederland. Ondanks veel inspanningen gaat 
de natuurkwaliteit van akkers in Nederland nog steeds hard achter uit. Bijzon-
dere soorten zoals korensla, groot spiegelklokje, naaldenkervel, grauwe gors, 
kneu, grauwe kiekendief en wrattenbijter dreigen te verdwijnen uit Nederland. 
Beheerders en boeren vragen zich af wat de belangrijkste factoren zijn die de 
achteruitgang veroorzaken en hoe het tij gekeerd kan worden. 

Figuur 1. Akkers kunnen met hun bloemen-
pracht een geweldige ervaring voor bezoekers 
opleveren. Hier een kruidenrijke akker zonder 
gewasopbrengst (Linnerheide, Limburg). 

foto Robert Ketelaar
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Landschapshistorische keuzen
De Nederlandse akkers worden tegenwoordig 
gedomineerd door mais, aardappelen en tarwe. In 
het verleden was het beeld meer divers en klein-
schalig met inmiddels bijna vergeten gewassen 
als tabak, boekweit, vlas, rogge en hennep. Akkers 
liggen van oudsher op de wat hogere en drogere 
delen in het landschap. In veel landschappen in 
Nederland is er tegenwoordig echter sprake van 
een landschapsinversie: op de oude enken groeit 
gras en in de voormalige laagten en beekdalen 
is als gevolg van ontwatering ruimte gekomen 
voor mais, aardappelen en graan. Om de oude 
relaties in het landschap weer te herstellen en 
de leesbaarheid van het landschap te vergroten 
is het van belang om akkers terug te leggen op 
de plekken waar ze vanuit de landschapshistorie 
ook thuis horen. Het blijkt dat het ontwikkelen 
van soortenrijke akkers op recente heideontgin-
ningen heel lastig is. Oude topografische kaarten 

en bodemonderzoek kunnen uitwijzen waar 
vroeger de akkers lagen. Uiteraard kan in sterk 
gedegradeerde of nieuwe landschappen (zoals 
landaanwinningsgebieden en gedraineerde rivier-
kleigebieden) gekozen worden voor hedendaagse 
toevoegingen van ‘ouderwetse’ akkers.
Als op basis van een landschapsanalyse is gekozen 
voor een akker, is het vervolgens van belang om 
bij de verdere uitwerking van het beheer duide-
lijke accenten te leggen. De hierna gepresenteerde 
indeling kan daarbij als leidraad dienen. Hierbij 
is in toenemende mate sprake is van de noodzaak 
van specifiek akkerbeheer.

Landschapsakkers met gewasopbrengst
In landschapsakkers worden landschappelijke 
doelen gecombineerd met gewasopbrengst. Het 
gewas, de bemesting en de grondbewerking zijn 
daarop afgestemd. Binnen het natuurbeheer kan 
dit worden gehanteerd bij tijdelijk beheer. Deze 
akkers kunnen het landschappelijke beeld verster-
ken door bijvoorbeeld de teelt van mais niet toe 
te staan. Deze gronden moeten dan worden uitge-
geven aan boeren die bijdragen aan de gewenste 
extensivering in het omliggende agrarische 
gebied. In de vorm van randenbeheer, overhoek-
jes, struweel in de rand etc. kan natuurlijk een 
ecologische plus worden bereikt.

Kruidenrijke akkers met gewasopbrengst
Bij deze akkers ligt de nadruk op een land-
schapshistorisch passend gewas (geen mais, 
wel bijvoorbeeld graan) en een balans tussen 
gewasopbrengst en kruidenrijke doelstellingen. 
De akkerflora is voor een deel in staat om zich te 
handhaven bij wat lagere bemestings- en pro-
ductieniveaus. Het is nog zoeken naar de balans 
tussen de gewasopbrengst en het behoud van 
deze akkeronkruiden, maar er zijn zeker perspec-
tieven. Het beheer kan budgetneutraal worden 
uitgevoerd, of zelfs een kleine financiële plus 
opleveren. Ook is er ruimte voor (het inbrengen 
van) kleurrijke en bij het akkerbeheer passende 
planten zoals korenbloem, gele ganzenbloem, 
grote klaproos en echte kamille. Vaak gaat het om 
wat minder kritische akkerplanten die nog rede-

lijk goed meekunnen in een vrij intensief beheer 
met lichte bemesting zolang dat past binnen de 
levensstrategie van deze soorten. 

Fauna-akkers
Bij fauna-akkers staan de fauna-soortdoelen voor-
op. Het kan hier gaan om het vrij specifieke ham-
sterbeheer op de akkers in Zuid-Limburg (waarbij 
dekking van groot belang is) of op een beheer dat 
zich richt op overwinterende zang- en roofvogels 
(waarbij voldoende voedsel een cruciale factor is). 
Voor een aantal diersoorten is vrij goed bekend 
wat ze nodig hebben zodat het beheer daarop 
kan worden afgestemd. Soms worden er succes-
sen behaald, bijvoorbeeld met de grote aantallen 
overwinterende vogels op de akkers in Zuid-Lim-
burg, de toename van geelgors als broedvogel en 
de terugkeer van kleine parelmoervlinder op een 
aantal akkers. In het beheer zijn de gewaskeuze, 
de timing van grondbewerking, het onvolledig 
oogsten en in de winter laten liggen belangrijke 
elementen. Nog meer winst is te halen als het be-
heer in een landschappelijke context plaatsvindt. 
Het ontwikkelen van structuurelementen zoals 
kale plekken, schrale graslanden, kleine struweel-
tjes, rustige zandpaden, gevarieerde bosranden 
en solitaire bomen in de directe omgeving van de 
akker zijn het belangrijkst.

Kruidenrijke akkers zonder gewasopbrengst
In zeer kruidenrijke akkers staan de flora-
soortdoelen voorop. In de praktijk betekent dit 
een heel specifiek en precies beheer met een 
terughoudende bemesting en dicht zaaien is niet 
wenselijk. De afgelopen jaren is veel geleerd over 
het beheer van bijzondere akkerplanten. Zo zijn 
er ecologische groepen binnen de akkerplanten 
die ieder verschillende voorwaarden stellen aan 
het akkerbeheer. Dit betekent dat er binnen 
flora-akkers, net als bij fauna-akkers, verschil-
lende beheertypen naast elkaar zouden moeten 
worden gevoerd. De meeste akkeronkruiden 
hebben baat bij een lage voedselrijkdom van de 
bodem en een relatief ijl groeiend cultuurgewas. 
Hoe hoog die voedselrijkdom mag zijn, is nog niet 
helemaal duidelijk maar wel dat hoe dan ook het 

Figuur 2. Hoogten in kleinschalige cultuurlandschappen waren vroeger vaak in gebruik als akker. Momenteel zijn dit soort relaties ernstig vervaagd waardoor veel 
landschappen zijn aangetast (Landgoed Hackfort, Gelderland). 
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Nieuwe inzichten en ervaringen 
in het beheer van natuurakkers in 
Nederland
Wij presenteren onze inzichten in een serie 
van vijf artikelen in dit vakblad. In dit eerste 
artikel pleiten we voor landschapshistorisch 
verantwoorde keuzen bij het selecteren van 
akkers. In twee vervolgartikelen gaan we nader 
in op het beheer van zeldzame akkerplanten, 
omdat op dit onderdeel de afgelopen jaren 
veel nieuwe informatie beschikbaar is geko-
men. In een vierde artikel zullen de ervaringen 
op basis van een aantal praktijkvoorbeelden 
worden gepresenteerd. Als laatste zullen we 
een agenda voor de toekomst van het (natuur)
akkerbeheer in Nederland presenteren. Daarin 
gaan we onder meer in op kennislacunes en 
het noodzakelijke onderzoek dat daaruit 
voortvloeit. Over het beheer van kruidenrijke, 
soortenrijke akkers zullen we eind 2018 een 
nieuw boek publiceren. Hierin ligt de nadruk 
op het praktische beheer van bijzondere ak-
kerflora.
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bemestings- en productieniveau veel lager is dan 
in de hedendaagse landbouw gebruikelijk. Het 
is daarmee een duur beheer (500 tot soms meer 
dan 1000 euro per hectare per jaar), maar de enige 
garantie voor het behoud van een groot deel van 
de Nederlandse akkerflora. 

Akkers met oude gewassen
Een wat afwijkende categorie bestaat uit akkers 
met oude gewassen en hun onkruiden. Een flink 
aantal gewassen die in het verleden in kortere 
of langere tijd in Nederland zijn geteeld, wor-
den nu niet meer gebruikt. Soms is het verleden 
nog wel zichtbaar, bijvoorbeeld in de vorm van 
de oude tabaksschuren aan de zuidrand van de 
Utrechtse Heuvelrug. Rondom deze cultuurhisto-
rische elementen zou het landschap weer beter 
beleefbaar kunnen worden gemaakt door op een 
paar plekken de bijbehorende oude gewassen te 
telen en daarmee misschien ook weer bijzondere 
soorten te behouden of terug te krijgen. Zo zijn 
de aan specifieke gewassen gebonden vlashut-
tentut, vlasdolik, vlaswarkruid, hennepvreter 
en Franse boekweit volledig uit de Nederlandse 
akkers verdwenen. Alleen door het telen van het 
gewas op geschikte plekken, in combinatie met 
herintroductie, kunnen deze planten weer in het 
wild in Nederland groeien.

Niet elke akker kan overal
Hoe specifieker een doelstelling, des te lastiger 
is het om deze te realiseren. Knelpunten voor 
het realiseren van bijzondere akkerflora liggen 
vaak in de bodemkwaliteit. Bodemonderzoek 
kan uitwijzen of het zin heeft om op die plek 
doelen voor akkerplanten te leggen. In de praktijk 
zijn veel bodems nog te voedselrijk (>2 mg P/kg 
droge grond). Bijzondere akkerplanten hebben 
doorgaans baat bij een redelijk voedselarme 
bodem. Voor een aantal akkerplanten kunnen 

Figuur 5. Patrijzen hebben jaarrond dekking nodig. Met name het vroege voorjaar is cruciaal: daarom zijn 
schrale graslanden, bermen en ruige greppels zo belangrijk in het landschapsmozaiek. 
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Figuur 3. Het beheer van zeldzame akkerkruiden 
zoals Naaldenkervel kan niet altijd gecombineerd 
worden met aandacht voor de fauna: aandacht voor 
variatie op landschapsschaal is daarom van belang.

Figuur 4. De aanwezigheid van zandpaden, schrale bermen en bloemrijk droog schraalland is niet alleen 
landschappelijk fraai, maar essentieel voor zeldzame wilde bijen, loopkevers en dagvlinders. (Montferland, 
Gelderland). 
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bodems mogelijk ook te schraal worden. Een 
laag bemestingsniveau kan dan onderdeel van 
het beheer zijn. Ook is het belangrijk dat de druk 
aan probleemkruiden als akkerdistel, kweek of 
knopherik laag is.
Een goed beeld van de historische verspreiding 
van aan akkers gebonden planten en dieren is 
essentieel bij opstellen van soortdoelen. Voor 
veel bijzondere akkerplanten geldt dat ze in 
het verleden een beperkte verspreiding hebben 
gehad. Het ligt dus niet voor de hand om buiten 
het historische verspreidingsbeeld voor deze 
soorten een specifiek beheer te voeren. Wij zijn 
er zelf van overtuigd dat het herintroduceren 

essentieel is voor het herstel van bijzondere ak-
kergemeenschappen. Het inbrengen van soorten 
die oorspronkelijk niet op die plek aanwezig 
zijn geweest wijzen we echter sterk af, laat staan 
uitheemse soorten die veel via “pretpakketten” in 
agrarisch natuurbeheer worden aangeboden.

Multifunctionele akkercomplexen
De doelen moeten dus op de juiste plek liggen, 
maar ook het totaalplaatje moet kloppen. Binnen 
een landschap (bijvoorbeeld een landgoed of een 
historische akkercomplex) heeft het de voorkeur 
om niet alle akkerpercelen dezelfde doelstel-
ling te geven. De hoogste natuurwaarde wordt 
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Figuur 6. Voor sommige zeldzame akkerfauna zoals de kleine parelmoervlinder en wrattenbijter is speci-
fieke aandacht in het beheer nodig. 

Figuur 7. Vogelvoedselakkers leveren niet alleen 
voedsel op voor zaadeters zoals geelgors, maar de 
muizen vormen ook voedsel voor bijvoorbeeld de 
blauwe kiekendief. 

foto’s Robert Ketelaar

Inrichting van een 
oorspronkelijke es van 
Natuurmonumenten 
langs de Beurzerbeek 
bij Winterswijk. Deze 
es is ongeveer 8 hectare 
groot. De es is in 2018 
intern opgesplitst in 
5 delen: zomergraan, 
wintergraan, vogelvoed-
sel, bijzonder gewas 
en droog schraalland. 
Daarnaast is er ruimte 
gemaakt voor een 
zandpad, kruidenrijke 
en grazige akkerranden, 
struweel en solitaire 
bomen. In de directe 
nabijheid is hakhoutbe-
heer opgepakt. De grote 
landschappelijke variatie 
die hiermee is gereali-
seerd zal naar verwach-
ting voor de fauna goed 
uitpakken.

juist gerealiseerd door een combinatie van de 
bovengenoemde doelen. Een voorbeeld daarvan 
is uitgewerkt voor een oude es bij Winterswijk. 
Hier zijn scherpe keuzes gemaakt om variatie op 
landschapsschaal te realiseren. In de zomer- en 
wintergraandelen is ruimte voor bijzondere ak-
kerplanten. De vele structuurelementen verspreid 
over de es bieden voor veel diersoorten als geel-
gors, roodborsttapuit en pluimvoetbij jaarrond 
voedsel, dekking en broedgelegenheid. Bovendien 
is met de schrale graslandjes en akkerranden 
bloemrijkdom voor insecten gerealiseerd. Het 
hakhout tegen de akker aan zorgt voor dekking en 
broedgelegenheid voor vogels. Op veel plekken in 

Nederland waar nu kruidenrijke akkers worden 
beheerd ontbreekt het aan deze landschappelijke 
variatie. We pleiten er sterk voor hier veel meer 
rekening mee te houden!

Bedrijfsvoering van agrarische bedrijven
Veel bijzondere soorten planten en dieren van 
akkers zijn uit Nederland verdwenen of komen 
alleen nog voor in de natuurgebieden van de 
terreinbeherende organisaties. Toch is er een 
tijd geweest dat al deze soorten profiteerden van 
een economisch rendabele landbouw. Sommige 
soorten kunnen overleven bij extensief wer-
kende biologische boeren die zich richten op 

evenwichtsbemesting, geen gebruik maken van 
herbiciden en een landschappelijke samenhang 
voor ogen hebben. Er zijn verschillende bedrijven 
die een soortenrijk en fraai akkerlandschap in 
stand houden zonder afhankelijk te zijn van na-
tuurbeheersubsidies. Voor een aantal soorten van 
ongeschoond zaaigoed liggen hier wellicht ook 
goede kansen, omdat deze groep niet zo afhanke-
lijk is van een lage voedselrijkdom. Het gaat hier-
bij uitgerekend om een ernstig bedreigde groep 
akkerplanten, ook in internationaal opzicht, zoals 
vlasdolik, vlaswarkruid en vlashuttentut.<

r.ketelaar@natuurmonumenten.nl
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> Sinds de uitvinding van kunstmest zijn de Ne-
derlandse akkers veel voedselrijker geworden. De 
opbrengst is daardoor sterk gestegen, maar veel 
akkerplanten zijn verdwenen door de toegeno-
men concurrentie om licht. De akkeronkruiden 
van vroeger zijn daarom tegenwoordig belang-
rijke doelsoorten in het natuurbeheer. Maar zelfs 
in akkerreservaten lukt het vaak niet om ze weer 
terug te krijgen. Gebaseerd op het Beschermings-
plan akkerplanten uit 2000 en een eigen akker- 
evaluatie heeft de Vereniging Natuurmonumen-
ten daarom uitgebreid ecologisch onderzoek laten 
verrichten. Dit begon in 2010 met onderzoek naar 
de ecologie en het beheer van kruidenrijke akkers 
op de zandgronden. In 2012 werd dit onderzoek 
uitgebreid met de zwaardere en basische grond-
soorten. Het gaat hier om akkers met weinig 
bemesting en weinig opbrengst, hooguit 75 kg N/

Kruidenrijke akkers 
ontwikkelen en beheren

Graanakkers boden vroeger een bijzonder kleurrijk schouwspel met rode 
klaprozen, blauwe korenbloemen, witte kamilles, gele ganzenbloemen en 
paarse bolderiken. Deze soortenrijke plantengemeenschappen waren een 
bijproduct van het traditionele akkerbouwsysteem. Met de modernisering 
van de landbouw zijn zij verdwenen uit het Nederlandse landschap. On-
danks de toegenomen aandacht in het natuurbeheer gaat het nog steeds 
niet goed met de akkerflora. De afgelopen jaren is veel ecologisch onder-
zoek verricht om uit te zoeken hoe kruidenrijke akkers hersteld kunnen 
worden. Het bleek dat er bij het ontwikkelen en beheren van kruidenrijke 
akkers allerlei ecologische aspecten nu nog te weinig aandacht krijgen.

— Karl Eichhorn (Eichhorn Ecologie) & Robert Ketelaar (Natuurmonumenten)

Winterrogge met 
grote klaproos en 
echte kamille.

foto Karl Eichhorn
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ha/jaar en 4 ton korrel/ha en meestal veel minder. 
Nadrukkelijk was het doel om ook voor de nage-
noeg en volledig verdwenen akkerplanten weer 
een plekje te vinden in het cultuurlandschap.
Beide rapporten (te downloaden op de site www.
eichhorn-ecologie.nl) worden inmiddels veel ge-
raadpleegd door terreinbeheerders in Nederland 
en Vlaanderen. Zij merken dan dat de algemene 
richtlijnen in deze rapporten niet altijd van 
toepassing zijn op hun eigen akkerpercelen. De 
beheersituatie en de ecologische omstandigheden 
zijn namelijk overal weer net anders. Soms is 
het al te strikt volgen van de richtlijnen dan ook 
niet wenselijk. Maatwerk afgestemd op de lokale 
situatie blijft noodzakelijk. Hierna bespreken we 
een aantal beheeraspecten van beide rapporten, 
met aangescherpte algemene richtlijnen op basis 
van de praktijkervaring uit de afgelopen jaren. 
Het ontwikkelen en beheren van akkerflora staat 
hier centraal, ecologische functies voor fauna en 
landschap blijven buiten beschouwing.

Een kruidenrijke akker of niet?
Om te beginnen pleiten we ervoor om eerst goed 
stil te staan bij de vraag of een akker ter plaatse 
wel gewenst is als natuurdoel. En als dat het geval 
is, of een kruidenrijke akker wel een haalbaar 
doel is voor het betreffende perceel of dat er 
beter kan worden ingezet op een ander akker-
type. Handvatten voor deze afwegingen staan in 
het Vakblad van juni 2018. Landschapshistorie, 
bodemkwaliteit en beheerkosten zijn belangrijke 
factoren bij deze keuzes.

Herstelbeheer: fosfor uitmijnen
In Nederland hebben veel natuurakkers recent 
een periode van intensieve productielandbouw 

achter de rug. Daardoor is de bodem nog erg 
voedselrijk en zijn geen bijzondere akkerplan-
ten meer aanwezig. Als een rijke akkerflora voor 
zulke percelen toch het uiteindelijke doel is, dan 
is langdurig herstelbeheer nodig dat gericht is 
op het uitmijnen van fosfor (P, fosfaat). Tijdens 
dit herstelbeheer worden naast granen vaak ook 
vlinderbloemigen verbouwd om te zorgen dat er 
voldoende stikstof in de bodem aanwezig blijft. 
Een specifieke bemesting met kalium of andere 
voedingselementen kan nodig zijn als bodemana-
lyses wijzen op een dreigend tekort.
Het gevolg van dit herstelbeheer is dat fosfor 
beter door het gewas aan de bodem wordt ont-
trokken en via de oogst versneld uit het perceel 
wordt afgevoerd. Onderdeel hiervan kan ook het 
toepassen van Gehele Plant Silage zijn. Daarbij 
worden de volledige halmen van het graan samen 
met de kruiden daartussen al in juni geoogst om 
als kuilvoer te dienen. Voor veel boeren is dit een 
aantrekkelijk product.
Het Louis Bolk Instituut heeft op basis van het 
voorgaande een zesjarige cyclus voor het uitmij-
nen van fosfor ontwikkeld, die soms meerdere 
keren moet worden doorlopen. In deze cyclus 
worden zowel granen als vlinderbloemigen 
verbouwd. Hoewel elke vorm van fosforbemes-
ting achterwege blijft, is de opbrengst voor de 
akkerbouwer toch nog een aantal jaren vrij goed, 
dankzij een effectieve benutting van de fosfor-
reserve in de bodem. Een andere manier van 
uitmijnen is tijdelijk gras-klaver verbouwen met 
kalium-bemesting. Hiermee duurt het wat minder 
lang voordat fosfor voldoende is afgenomen. Bij 
al deze vormen van herstelbeheer is een hogere 
productie zowel in het voordeel van de akker-
bouwer (hogere opbrengst) als van de terreinbe-

heerder (snellere verschraling). Om het proces 
van uitmijnen goed te kunnen volgen, moet 
tenminste eens in de drie jaar een bodemmonster 
worden geanalyseerd (inclusief P-totaal en P-Al of 
Olsen-P).

Weinig of helemaal niet bemesten?
Voor een rijke akkerflora is een bodem nodig die 
veel minder voedselrijk is dan wat tegenwoordig 
gebruikelijk is in de productielandbouw. Het is 
echter nog niet precies duidelijk hoeveel voed-
sel de kruidenrijke akkers mogen bevatten. Dat 
hangt in ieder geval af van de grondsoort en het 
beoogde type akkerflora. Het uitgevoerde onder-
zoek laat wel zien dat natuurakkers, zowel op de 
zandgronden als op de minder zure en zwaardere 
grondsoorten, in het algemeen een rijkere akker-
flora hebben naarmate zij voedselarmer zijn: “hoe 
schraler, hoe beter”. Overigens bestaan er ook 
wel degelijk vrij voedselrijke akkers met een rijke 
akkerflora en er zijn ook bedreigde akkerplanten 
zoals bolderik, dreps en spiesleeuwenbek die 
goed gedijen op een vrij voedselrijke bodem.
Als algemene richtlijn geldt dat in kruidenrijke ak-
kers een lichte bemesting met bijvoorbeeld ruwe 
stalmest nodig is als (1) de grotere akkerplanten 
schaarser worden, bijvoorbeeld grote klaproos, 
korenbloem, dauwnetel en gele ganzenbloem, 
en (2) uit bodemonderzoek blijkt dat de concen-
traties van belangrijke voedingselementen (N, P, 
K, Mg) lager zijn dan de gemeten waarden in de 
goed ontwikkelde akkers (zie tabel 1). Voor het 
terrein zelf is het ook niet altijd wenselijk om in 
natuurakkers te gaan verschralen. Een verschraald 
perceel geeft weliswaar betere kansen voor de 
akkerflora, maar betekent tegelijkertijd ook een 
forse afname in de opbrengst van het gewas.

Wortelkruiden intensief bestrijden
Wortelkruiden zijn vaak een groot probleem bij 
het ontwikkelen en beheren van kruidenrijke 
akkers. Het gaat hierbij om algemene, dominante 
planten met wortelstokken, die ook voorkomen 
in allerlei andere vegetatietypen op een voedsel-
rijke bodem. Beruchte voorbeelden zijn akker-
distel, ridderzuring, kweek en witbol. Door hun 
enorme concurrentiekracht zijn zij een potentiële 
bedreiging voor de bijzondere soorten in kruiden-
rijke akkers. Ook in deze akkers is de bestrijding 
van wortelkruiden dus heel belangrijk. Wortel-
kruiden kunnen mechanisch worden bestreden 
door in een droge periode de wortelstokken met 
een cultivator naar de oppervlakte te halen, zodat 
deze als gevolg van de droogte afsterven. Dit kan 
dus alleen worden uitgevoerd in de tijd dat er 
geen gewas op de akker staat. Beheerders kunnen 
te rade gaan bij biologische akkerbouwers, die 
veel praktijkervaring hebben met de mechanische 
bestrijding van wortelkruiden, omdat zij geen 
herbiciden gebruiken.

Winter- of zomergewassen verbouwen?
Juist de meer zeldzame akkerplanten zijn veelal 
afhankelijk van het beheer dat hoort bij zomer- of 
wintergewassen. Voor een wintergewas ondergaat 

< Aardakker.

foto Karl Eichhorn
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Locatie Plantengemeenschap Zuurgraad 
(pH CaCl2)

Organi-
sche stof

Fosfor (P-AL) Fosfor totaal Kalium 
opneembaar

Kalium 
(kaligetal)

Magnesium 
opneembaar

(%) (mg P2O5 / 100 
g droge grond)

(ton P2O5 / ha / 
20 cm bodemlaag)

(mg K2O / 100 
g grond)

(mg MgO / 
kg)

Veluwezoom Associatie van Gele ganzenbloem (zomergraan op zand - leem) 4,5 3,6 19 3,3 6 9 19

Overasselt B Associatie van Gele ganzenbloem (zomergraan op zand - leem) 4,9 4,2 35 2,9 1 1 21

Bergherbos A Associatie van Gele ganzenbloem (zomergraan op zand - leem) 4,6 1,5 52 5,4 2 3 13

Schrevenhof Associatie van Ruige klaproos, subass. scleranthetosum (wintergraan op lemig zand) 5,1 2,4 31 4,6 7 11 44

Linnerveld Associatie van Ruige klaproos, subass. scleranthetosum (wintergraan op lemig zand) 4,6 2,3 16 4,5 7 11 29

Cortenoever A Associatie van Ruige klaproos, subass. legousietosum (wintergraan op zavel - lichte klei) 7,4 1,4 29 4 19 4 29

Cortenoever B Associatie van Ruige klaproos, subass. legousietosum (wintergraan op zavel - lichte klei) 7,2 1,5 53 5 40 9 52

Fortmond Associatie van Ruige klaproos, subass. legousietosum (wintergraan op zavel - lichte klei) 6,3 2,8 51 5,1 124 23 170

Leersumseveld Korensla-associatie (wintergraan op leemarm zand) 5,2 6,7 33 2,7 6 7 220

Overasselt A Korensla-associatie (wintergraan op leemarm zand) 4,8 3,8 46 3,8 1 1 19

Govelin Korensla-associatie (wintergraan op leemarm zand) 4,9 1,7 18 3,9 5 9 23

Kruisberg A Stoppelleeuwenbekjes-associatie (wintergraan op krijt) 7,5 5,1 4 3,4 31 5 69

Kruisberg B Stoppelleeuwenbekjes-associatie (wintergraan op krijt) 7,6 3,5 11 4,6 108 43 60

Gerendal Stoppelleeuwenbekjes-associatie (wintergraan op krijt) 7,7 2 5 3,4 58 22 36

de akker in het najaar een laatste grondbewerking 
(met een ploeg, cultivator of schijveneg), waarna 
het gewas wordt ingezaaid en de gekiemde jonge 
planten op het veld de winter doorstaan, om 
vervolgens in het voorjaar verder uit te groeien. 
Voor een zomergewas ondergaat een akker in het 
voorjaar nog een grondbewerking om vervolgens 
dan pas te worden ingezaaid. Samenhangend met 
het tijdstip van de laatste grondbewerking en hun 
eigen tijdstip van kiemen komen soorten als ko-
rensla, groot spiegelklokje en korenbloem vooral 
voor in wintergraanakkers, terwijl akkerleeuwen-
bek, akkerandoorn en gele ganzenbloem vooral 
voorkomen in zomergraan- en hakvruchtakkers. 
Veel van deze specialisten kunnen ongunstige 
jaren overleven als zaden in de bodem. Niettemin 
kunnen wintergraansoorten zich beter hand-
haven en talrijker optreden naarmate er vaker 
wintergranen in een perceel worden verbouwd. 
Hetzelfde geldt uiteraard voor soorten van zo-
mergewassen naarmate er vaker zomergranen en 
hakvruchten worden verbouwd.
De soortensamenstelling van een kruidenrijke 
akker kan dus worden beïnvloed door te sturen in 
de verhouding tussen het aantal jaren met winter- 
en zomergewassen. Daarbij is het wenselijk om 
uit te gaan van de voorkeur van de belangrijkste 
doelsoorten in het betreffende perceel. Zo wordt 
korensla sterk bevoordeeld door winterrogge te 
verbouwen. In kruidenrijke akkers op relatief 
voedselarme zandgrond kan het zelfs gunstig zijn 
om elk jaar wintergraan of elk jaar zomergraan 
te verbouwen. Op zwaardere grondsoorten kan 
jaarlijks wintergraan verbouwen echter leiden 
tot een sterke toename van wortelkruiden. Dit 
komt omdat er elk jaar maar weinig tijd is voor 
de mechanische bestrijding ervan, aangezien er 
relatief kort na de oogst alweer wordt ingezaaid 

in het najaar. Door bij toename van wortelkruiden 
pas in het volgend voorjaar een zomergewas in 
te zaaien ontstaat er meer tijd voor mechanische 
bestrijding.

Een passend gewas dun inzaaien
Een gewas inzaaien in kruidenrijke akkers is 
vooral wenselijk vanuit landschappelijk en 
cultuurhistorisch oogpunt. Akkerplanten zijn niet 
direct afhankelijk van de aanwezigheid van een 
gewas, met uitzondering van enkele parasitaire 
akkerplanten als vlaswarkruid en hennepvreter. 
Van groot belang is wel dat er een gewas wordt 

ingezaaid dat goed past bij de aanwezige akkerflo-
ra, omdat de bij het ingezaaide gewas behorende 
tijdstippen en methodes van grondbewerking en 
oogsten veel invloed hebben op akkerplanten. 
Indirect heeft het gewas dus wel invloed op de 
akkerflora. Van belang is ook dat het gewas niet te 
dicht komt te staan. Een verticale bedekking door 
het graan van slechts tien tot twintig procent in 
de voorzomer is al voldoende voor het landschap-
pelijk beeld van een graanakker, terwijl er tevens 
volop ruimte tussen het graan is voor een rijke 
akkerflora. De graanbedekking hangt nauw samen 
met de voedselrijkdom van de bodem, de dicht-

Haver als zomergraan met valse 
kamille en glad biggenkruid.

Triltandcultivator.

fo
to

 K
ar

l E
ic

hh
or

n

fo
to

 K
ar

l E
ic

hh
or

n

24 oktober 2018



Locatie Plantengemeenschap Zuurgraad 
(pH CaCl2)

Organi-
sche stof

Fosfor (P-AL) Fosfor totaal Kalium 
opneembaar

Kalium 
(kaligetal)

Magnesium 
opneembaar

(%) (mg P2O5 / 100 
g droge grond)

(ton P2O5 / ha / 
20 cm bodemlaag)

(mg K2O / 100 
g grond)

(mg MgO / 
kg)

Veluwezoom Associatie van Gele ganzenbloem (zomergraan op zand - leem) 4,5 3,6 19 3,3 6 9 19

Overasselt B Associatie van Gele ganzenbloem (zomergraan op zand - leem) 4,9 4,2 35 2,9 1 1 21

Bergherbos A Associatie van Gele ganzenbloem (zomergraan op zand - leem) 4,6 1,5 52 5,4 2 3 13

Schrevenhof Associatie van Ruige klaproos, subass. scleranthetosum (wintergraan op lemig zand) 5,1 2,4 31 4,6 7 11 44

Linnerveld Associatie van Ruige klaproos, subass. scleranthetosum (wintergraan op lemig zand) 4,6 2,3 16 4,5 7 11 29

Cortenoever A Associatie van Ruige klaproos, subass. legousietosum (wintergraan op zavel - lichte klei) 7,4 1,4 29 4 19 4 29

Cortenoever B Associatie van Ruige klaproos, subass. legousietosum (wintergraan op zavel - lichte klei) 7,2 1,5 53 5 40 9 52

Fortmond Associatie van Ruige klaproos, subass. legousietosum (wintergraan op zavel - lichte klei) 6,3 2,8 51 5,1 124 23 170

Leersumseveld Korensla-associatie (wintergraan op leemarm zand) 5,2 6,7 33 2,7 6 7 220

Overasselt A Korensla-associatie (wintergraan op leemarm zand) 4,8 3,8 46 3,8 1 1 19

Govelin Korensla-associatie (wintergraan op leemarm zand) 4,9 1,7 18 3,9 5 9 23

Kruisberg A Stoppelleeuwenbekjes-associatie (wintergraan op krijt) 7,5 5,1 4 3,4 31 5 69

Kruisberg B Stoppelleeuwenbekjes-associatie (wintergraan op krijt) 7,6 3,5 11 4,6 108 43 60

Gerendal Stoppelleeuwenbekjes-associatie (wintergraan op krijt) 7,7 2 5 3,4 58 22 36

heid van inzaaien en eventuele vraat door herbi-
voren. Een geringe graanbedekking is echter niet 
alleen gunstig voor de gewenste akkerflora, maar 
ook voordelig voor de wortelkruiden. Daarom zal 
mechanische bestrijding van wortelkruiden vaker 
nodig zal zijn dan in de graanakkers van de biolo-
gische landbouw, waar de bodem in de voorzo-
mer van bovenaf gezien voor nagenoeg honderd 
procent wordt bedekt door het graan.

In dit artikel is een aantal aspecten besproken die 
bij het ontwikkelen en beheren van kruidenrijke 
akkers altijd wel van belang zijn. In het volgende 

artikel gaan wij in op bijzondere aanpassingen 
in het beheer voor bepaalde ecologische groepen 
binnen de akkerflora.<

eichhorn@eichhorn-ecologie.nl

  
Dit is de tweede aflevering uit de serie Akkerflora. In 
juni 2018 verscheen hiervan de eerste aflevering.

Tabel 1. De bodemgegevens 
van een aantal goed 
ontwikkelde akkers 
met uiteenlopende 
plantengemeenschappen.

IJl gewas met 
veel kruiden.
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Akkerflora 3



 akkerflora deel 3 

Voor veel bedreigde akkerplanten is een 
specifiek beheer van kruidenrijke akkers 
nodig. Onder deze soorten zijn uiteen-
lopende ecologische groepen te onder-
scheiden, die ieder hun eigen specifieke 
beheer vereisen. Dit maakt het des te 
belangrijker dat beheerders duidelijk voor 
ogen hebben op welke akkerflora zij wil-
len inzetten.

— Karl Eichhorn (Eichhorn Ecologie) & Robert 
Ketelaar (Natuurmonumenten)

>	 De grondbewerking aanpassen
De	grondbewerking	heeft	grote	invloed	op	de	
soortensamenstelling	van	de	akkerflora.	Vroeger	
was	het	gewoon	om	de	akkerbodem	niet	dieper	
dan	15	tot	18	cm	te	ploegen.	In	sommige	akkers	
groeiden	toen	bolgewassen.	Dit	was	mogelijk	
omdat	zij	hun	bollen	dieper	in	de	bodem	hadden	
dan	de	bewerkingsdiepte.	Bekend	is	met	name	
de	fraaie	roggelelie.	Andere	voorbeelden	zijn	
gewone	vogelmelk,	akkergeelster	en	kuifhyacint.	
De	bolgewassen	zijn	uit	de	akkers	verdwenen	
toen	men	dieper	ging	ploegen.	In	akkers	waar	het	
terugkrijgen	van	bolgewassen	een	doel	is,	mag	de	
grond	uitsluitend	heel	ondiep	worden	bewerkt.	
Daarvoor	is	speciaal	materiaal	nodig,	zoals	een	
ecoploeg	met	een	bewerkingsdiepte	van	12	tot	15	

Specifiek 
beheer voor 
bijzondere 
akkerflora

 Roggelelie

cm.	Bovendien	is	herintroductie	van	de	planten	
noodzakelijk.
Uitsluitend	niet-kerende	grondbewerking	toe-
passen	lijkt	akkerplanten	met	relatief	grote	en	
kortlevende	zaden	te	bevoordelen.	Het	gaat	om	
akkerplanten	die	vroeger	helemaal	niet	zeldzaam	
waren	en	die	tegenwoordig	vrijwel	verdwenen	
zijn	uit	Nederland,	zoals	naaldenkervel,	akkerbo-
terbloem,	naakte	lathyrus	en	wilde	ridderspoor.	
In	een	akkerreservaat	in	Zuid-Limburg,	waar	
uitsluitend	niet-kerende	grondbewerking	wordt	
toegepast,	groeien	deze	soorten	nog	steeds	in	
grote	aantallen.	Bij	Haarzuilens	is	op	voormalige	
landbouwgrond	de	afgelopen	jaren	nog	een	krui-
denrijke	akker	met	veel	van	deze	akkerplanten	
ontstaan.	Na	herintroductie	hebben	wilde	weit,	
naaldenkervel	en	akkerboterbloem	zich	hier	de	
laatste	jaren	flink	uitgebreid.	Ook	hier	wordt	uit-
sluitend	niet-kerende	grondbewerking	toegepast.	
Het	toepassen	van	ondiepe	of	niet-kerende	grond-
bewerking	kan	echter	ook	tot	gevolg	hebben	dat	
wortelkruiden	gaan	toenemen.	Als	daar	grote	pro-
blemen	mee	zijn,	is	het	niet	verstandig	om	in	te	
zetten	op	het	terugkrijgen	van	deze	akkerplanten.	
In	het	vorige	artikel	in	het	Vakblad	van	oktober	
hebben	wij	het	bestrijden	van	wortelkruiden	al	
besproken.

Ongeschoond zaaigoed gebruiken 
In	het	traditionele	akkerbouwsysteem	van	voor	
1950	hielden	boeren	een	deel	van	het	geoogste	
graan	apart	om	dit	in	het	volgende	jaar	te	gebrui-
ken	als	zaaigoed.	Aangezien	de	mogelijkheden	

foto Robert Ketelaar

18 december 2018



Wilde weit

beperkt	waren	om	meegeoogste	onkruidzaden	te	
scheiden	van	het	graan,	werden	deze	zaden	onbe-
doeld	elk	jaar	weer	met	het	graan	ingezaaid.	In	de	
loop	van	duizenden	jaren	akkerbouw	is	een	groep	
akkerplanten	zich	zodanig	gaan	aanpassen	dat	
zij	zich	dankzij	het	slecht	geschoonde	zaaigoed	
konden	handhaven	in	het	akkerbouwsysteem.	
Bekende	voorbeelden	zijn	bolderik	en	dreps.	Net	
als	bij	het	graan	kiemen	de	zaden	van	deze	akker-
planten	zodra	de	omstandigheden	het	toelaten.	
Vervolgens	worden	de	planten	ongeveer	even	
hoog	als	het	graan	en	zijn	de	zaden	tegelijkertijd	
rijp,	zodat	ze	weer	meegeoogst	worden	met	het	
graan.	Bovendien	is	de	grootte,	de	vorm	en	het	
soortelijk	gewicht	van	de	zaden	dusdanig	dat	het	
lastig	is	om	ze	te	scheiden	van	het	graan.	Met	de	
verbeterde	zaadschoningstechnieken	zijn	bijna	
alle	soorten	in	de	eerste	helft	van	de	twintigste	
eeuw	volledig	verdwenen	uit	Nederland.	Sommi-
ge	van	deze	soorten	zijn	inmiddels	zelfs	wereld-
wijd	met	uitsterven	bedreigd,	zoals	vlashuttentut,	
zware	dreps	en	Ardense	dravik.
Deze	groep	akkerplanten	is	alleen	terug	te	krijgen	
door	na	herintroductie	jaarlijks	ongeschoond	
zaaigoed	te	oogsten,	dit	apart	te	bewaren	en	
later	weer	in	te	zaaien.	Tegenwoordig	kan	bij	het	
oogsten	gebruik	worden	gemaakt	van	een	maai-
dorser.	Het	geoogste	graan	met	de	onkruidzaden	
moet	worden	opgeslagen	op	een	droge,	koele	en	
donkere	plaats.	Aldus	kun	je	deze	soorten	ook	

nu	nog	goed	in	stand	houden	op	een	manier	die	
recht	doet	aan	hun	ecologische	strategie.	Bolderik	
en	dreps	zijn	op	deze	wijze	al	weer	teruggekeerd	
in	een	aantal	Nederlandse	natuurakkers.	Doordat	
de	oogst	van	zulke	akkers	niet	of	nauwelijks	ver-
koopbaar	is	en	de	kosten	erg	hoog	zijn,	wordt	dit	
beheer	tot	nu	toe	in	slechts	enkele	natuurakkers	
uitgevoerd.	Voorbeelden	zijn	er	in	Zuid-Beveland	
bij	Het	Zeeuwse	Landschap,	in	de	Overasseltse	
en	Hatertse	Vennen	bij	Staatsbosbeheer	en	in	
Haarzuilens	bij	Natuurmonumenten.	Gunstig	is	
dat	juist	veel	van	deze	zaaigoedspecialisten	het	
goed	doen	op	uiteenlopende	grondsoorten	en	
bovendien	op	voedselrijke	bodems.

Vlas en andere oude cultuurgewassen 
verbouwen 

Niet	alleen	graanakkers	hadden	vroeger	een	rijke	
akkerflora.	Diverse	akkerplanten	waren	zelfs	
gespecialiseerd	op	de	teelt	van	een	ander	gewas.	
Vooral	vlas	had	een	flink	aantal	eigen	begeleiders.	
Hiervan	kwamen	vlasdolik,	vlaswarkruid	en	vlas-
huttentut	in	Nederland	voor.	Tegenwoordig	zijn	
deze	soorten	in	heel	West-Europa	uit	de	akkers	
verdwenen.	Hoewel	er	geen	praktijkervaring	mee	
is,	ligt	het	voor	de	hand	dat	deze	soorten	weer	te-
rug	zijn	te	krijgen	door	jaarlijks	vlas	te	verbouwen	
en	daartoe	steeds	weer	ongeschoond	zaaigoed	
te	oogsten	en	weer	in	te	zaaien,	in	combinatie	
met	herintroductie.	Een	begeleider	van	boekweit	

was	vroeger	de	sterk	gelijkende	Franse	boekweit.	
Deze	verdwenen	soort	is	terug	te	krijgen	door	na	
herintroductie	jaarlijks	boekweit	te	verbouwen	
met	gebruik	van	ongeschoond	zaaigoed.	Verder	
was	hennepvreter	vroeger	een	bekende	parasiet	
van	hennep	en	tabak.	Hiervoor	zullen	tenminste	
deze	gewassen	weer	moeten	worden	verbouwd	in	
combinatie	met	herintroductie.

Een lange stoppelfase invoeren
In	het	traditionele	akkerbouwsysteem	bleef	na	
de	oogst	nog	lange	tijd	een	stoppelveld	achter	dat	
de	boeren	beweidden	met	schapen	en	ander	vee.	
Een	aantal	akkerplanten	is	sterk	afhankelijk	van	
deze	stoppelfase.	Pas	na	de	oogst	komen	zij	tot	
volledige	wasdom,	bloei	en	zaadzetting.	Bekende	
voorbeelden	van	klei-	en	kalkgrond	zijn	spiesleeu-
wenbek,	hondspeterselie	en	rood	guichelheil.	Ze	
kiemen	al	in	het	voorjaar,	zodat	ook	voor	deze	
soorten	het	graan	beter	niet	te	dicht	kan	wor-
den	gezaaid.	Op	löss,	leem	en	lemig	zand	kwam	
in	de	stoppelfase	een	plantengemeenschap	tot	
ontwikkeling	die	behoort	tot	het	dwergbiezen-
verbond.	Het	gaat	hierbij	vooral	om	zeer	kleine	
vaatplanten,	lever-	en	hauwmossen,	die	groten-
deels	bedreigd	zijn	en	waarvoor	de	stoppelvelden	
een	belangrijke	standplaats	(kunnen)	zijn.	Deze	
stoppelplanten	kiemen	juist	pas	na	de	oogst	en	
komen	binnen	enkele	weken	of	maanden	tot	
voortplanting.	Deze	groep	stoppelplanten	lijkt	

Ongeschoond 
zaaigoed

foto’s Karl Eichhorn
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Vlas

daarom juist baat te hebben van een dicht gezaaid 
gewas, omdat daartussen maar weinig andere 
akkerplanten groeien en er na de oogst veel kale 
grond achterblijft, zodat ze vrij spel hebben op 
het stoppelveld. Door de zaaidichtheid van het 
gewas aan te passen is dus ook de soortensamen-
stelling op het stoppelveld te beïnvloeden.
In de moderne akkerbouw is nog maar weinig 
sprake van een lange stoppelfase. De grondbewer-
king start al kort na de oogst en dikwijls wordt 
daarna ook nog een stoppelgewas ingezaaid. Voor 
de kenmerkende planten van het stoppelveld is 
dit natuurlijk funest. Om ze terug te krijgen in 
natuurakkers, moet opnieuw een stoppelfase van 
minimaal zes weken worden ingevoerd. Begra-
zing van het stoppelveld kan hierop een waarde-
volle aanvulling zijn. Gunstig is dat veel soorten 

van stoppelvelden zaden hebben die zeer lang 
kiemkrachtig blijven in de bodem, zodat herintro-
ductie niet altijd nodig is. Een lange stoppelfase 
zonder begrazing kan tot gevolg hebben dat de 
wortelkruiden gaan toenemen. Zolang daar grote 
problemen mee zijn, kan na de oogst beter met-
een worden ingezet op mechanische bestrijding 
dan op een stoppelfase. Een stoppelfase is beter 
te combineren met de mechanische bestrijding 
van wortelkruiden als in het volgende jaar een 
zomergewas wordt verbouwd. Dan is er na de 
stoppelfase nog voldoende tijd voor mechanische 
bestrijding, omdat pas in het voorjaar weer een 
gewas wordt ingezaaid.

Welk akkerflorabeheer nu te kiezen?
Het voorgaande laat zien dat er allerlei akkerge-

meenschappen bestaan, die uiteenlopende eisen 
stellen aan de bodem en het beheer. Binnen een 
perceel kan dus onmogelijk op alle akkerflora 
worden ingezet. Het is dan ook de kunst om in 
een bepaald perceel te kiezen voor het akkerbe-
heer dat het beste past bij de situatie ter plaatse. 
De in het vorige artikel vermelde rapporten 
over kruidenrijke akkers (vrij te downloaden op 
www.eichhorn-ecologie.nl) gaan uitgebreid in 
op het maken van de juiste keuzes in het beheer 
en op de eigenschappen van de afzonderlijke ak-
kerplanten.
Om het juiste beheer vast te stellen voor een krui-
denrijke akker zijn de bodem en de huidige en 
vroegere akkerflora van het gebied een belangrijk 
uitgangspunt. Recente inventarisaties kunnen 
bruikbaar zijn om na te gaan welke akkerplanten 

Stoppelveld

fo
to

’s 
Ka

rl 
Ei

ch
ho

rn

20 december 2018



nu nog aanwezig zijn. Welke akkerplanten er 
vroeger in de betreffende streek aanwezig waren 
is het beste te beoordelen aan de hand van de 
verspreiding voor 1950. De verspreiding sinds 1950 
is minder goed bruikbaar, omdat het bij waarne-
mingen van akkerplanten dan veelal gaat om van 
elders aangevoerde, verwilderde of opzettelijk 
uitgezaaide exemplaren, die weinig zeggen over 
de landschapsecologische kenmerken van het 
gebied zelf. Voor het beoordelen van de versprei-
ding voor 1950 zijn de Atlas van de Nederlandse 
flora (1980, 1985) en de FLORON Verspreidingsatlas 
Vaatplanten (www.verspreidingsatlas.nl, kaartje 
instellen op < 1950 en >=1950) het eenvoudigst te 
gebruiken. Regionale flora-atlassen kunnen waar-
devolle aanvullende informatie opleveren.
Naast de actuele en historische akkerflora van het 

Korenbloem langs 
een roggeakker

gebied is dus ook de grondsoort in het betreffen-
de perceel van groot belang. Zo groeien korensla 
en glad biggenkruid alleen maar op zandgrond, 
terwijl spiesleeuwenbek en kleine wolfsmelk zich 
juist beperken tot de zwaardere grondsoorten. Als 
is vastgesteld welke akkerplanten thuishoren in 
het betreffende akkerperceel, dan is vervolgens 
aan de hand van de genoemde rapporten te be-
oordelen welk beheer het beste bij deze soorten 
past.<

eichhorn@eichhorn-ecologie.nl
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 Akkerflora deel 4 

— Peter Verbeek (Bureau Natuurbalans-Limes 
Divergens BV), Udo Prins (Louis Bolk Instituut), 
Emiel Brouwer (B-Ware)

Geen enkel habitat is zo hard getroffen 
door het verdwijnen van het vroegere 
cultuurlandschap als akkers waar meer 
dan driekwart van de karakteristieke 
soorten uit is verdwenen. Sommige soor-
ten zijn helemaal uitgestorven, andere 
leiden een marginaal bestaan in enkele 
bermen of op begraafplaatsen. Alleen 
al in Brabant zijn honderden percelen 
aangewezen als reservaat voor akkerflora 
en -fauna. De vraag is: hoe krijgen we 
deze voormalige rijkdom weer terug op 
deze percelen? Met een subsidie van de 
provincie Noord-Brabant hebben we een 
methode ontworpen en toegepast die 
goed blijkt te werken.

> In Nederland zijn 120 typische akkerflorasoor-
ten waarvan 86 soorten als aandachtsoorten staan 
in het Akkerbeschermingsplan uit 2000. Die 86 
soorten staan vrijwel allemaal op de Rode lijst. 
Daarmee behoort de akkerflora tegenwoordig 
tot de meest bedreigde flora in Nederland. Uit 
archiefonderzoek en bezoek aan 400 reservaatak-
kers in Limburg, Brabant en Gelderland bleek dat 
op nog geen kwart van de bekende vindplaatsen 
van de afgelopen 15 jaar deze aandachtsoorten 

Herstelplan 
akkerflora

nog aanwezig waren. Opvallend was dat de 
enkele bestendige groeiplaatsen zich vaak niet 
eens op akkers bevonden, maar op pioniersloca-
ties zoals spoorwegtaluds, kerkhoven en omge-
woelde wegbermen. Ook hier is de bestendigheid 
niet zeker omdat het beheer meestal niet op de 
soorten is afgestemd. Meerdere soorten zijn de 
afgelopen tien jaar zelfs verdwenen uit Neder-
land of teruggedrongen tot één groeiplaats, zoals 
akkerboterbloem, naakte lathyrus, naaldenkervel, 
wilde weit, wilde ridderspoor, vroege ereprijs, 
brede wolfsmelk, brede raai en roggelelie. De 
huidige bestaande reservaatakkers bieden helaas 
geen oplossing: de meeste reservaten herbergen 
nauwelijks nog bedreigde soorten.

Herstelproject akkerflora
Om een begin te maken met het herstel van de 
akkerflora, hebben we het concept “pleegakkers” 
bedacht. Deze aanpak bestaat uit het kiezen van 
een set akkers per regio die op een diversiteit 
van geschikte bodemtypen liggen, waar alle 
regionale akkerplantengemeenschappen 
kunnen groeien. Door inzaaien van zaad van 
de laatste lokale populaties en een puur op 
akkerflora gericht beheer, kan van elk type 
akkergemeenschap een aantal optimale 
groeiplaatsen (pleegakkers) worden gereali-
seerd. Overigens bevelen wij de combinatie 
aan met te oogsten graan, omdat anders 
het beheer erg kostbaar wordt. Het gene-
tisch materiaal van tijdelijk opduikende, 
marginale populaties kan in de pleegakkers 
veiliggesteld worden en vermeerderd. In een 
latere fase kunnen zaden van deze gemeen-
schap gemakkelijk worden verzameld en naar 
nieuwe akkers worden gebracht. Om het juiste 
beheer te bewerkstelligen begeleiden we de 

beheerders van deze terreinen drie jaar lang.
Inmiddels zijn de afgelopen jaren al meer dan 
honderd pleegakkers aangelegd en zijn twintig 
beheerders bekend met akkerflorabeheer. Zo zijn 
er voor ongeveer 25 bedreigde akkersoorten vele 
tientallen vitale populaties ontstaan vanuit au-
thentiek zaadmateriaal. Sommige van deze akkers 
worden nu al gebruikt als bronakker voor andere 
natuurakkers.
Zeker driekwart van de bedreigde soorten komt 
vrijwel uitsluitend op de zwaardere bodemsoor-
ten als klei, leem en löss voor. Helaas zijn juist 
daar de minste flora-akkers te vinden, vermoede-
lijk omdat dit de beste landbouwgronden zijn. 
Vooral op zwaardere bodemsoorten is behoefte 
aan nieuwe pleegakkers. Ongeveer 90 procent van 
de flora-akkers ligt op zandgronden. 

Op deze 
pleegakker heeft zich onder 
andere een duurzame populatie 
wilde ridderspoor gevestigd.

Biolo-
gische beheerde (skal)akkers 
kunnen bij juiste beheer ook 

zeer bloemrijk zijn.

Wilde weit is een van onze fraaiste 
akkeronkruiden, vroeger algemeen 
nu bijna uitgestorven. Blijkt gemak-
kelijk te herintro-
duceren op 
de juiste 
akkers.

foto’s Peter Verbeek

16 mei 2019



Voor het opzetten van een pleegakker zijn de 
volgende stappen nodig: 

1.	 Verzamelen	en	vermeerderen	zaad	
 Per regio is van bedreigde soorten zaad 

verzameld en vermeerderd. Bij zeer kleine 
hoeveelheden is het zaadmateriaal eerst 
opgekweekt en vermeerderd onder gecon-
troleerde omstandigheden. Voor introductie 
op pleegakkers is het van belang om zaad uit 
meerdere (regionale)populaties te mengen, om 
voldoende genetische variëteit te krijgen. De 
meeste eenjarige akkeronkruiden zijn name-
lijk voornamelijk zelfbestuivers, waardoor 
er binnen een groeiplaats weinig genetische 
variëteit is.

2.	 Het	kiezen	van	een	geschikt	perceel
 Voor een succesvolle pleegakker is nodig:

• een beheerder met oog voor akkerflora,
• een goede teeltlaag,
• geen zeer zwaar bemestingsverleden,
• zo min mogelijk zaad van kruisbloemigen 

(herik, kool, rammenas),
• weinig wortelonkruiden (kweek, akkerdis-

tel, ridderzuring),
• er zijn nooit andere zaadmengsels van krui-

den uitgestrooid (geen cultivars en exoten),
• de akker is niet heel schraal of heel rijk aan 

bemesting.
Onze ervaring is dat winterakkers gemakkelijker 
op orde zijn te krijgen dan zomerakkers. Zo-
merakkers die al jarenlang niet bespoten zijn, 
kunnen bijvoorbeeld vol zitten met knopkruid 
en melganzevoet. Als deze soorten massaal in de 
zaadbank zitten kunnen ze de ontwikkeling van 
de geïntroduceerde soorten behoorlijk belem-
meren.

3.	 Herintroductie	akkerflora	op	pleegakkers
Onze ervaring is dat op de meeste akkerpercelen 
geen bedreigde soorten meer in de zaadbank 
zitten. Zijn deze er wel, dan is het beter om geen 
nieuw genetisch materiaal van deze soort toe te 
voegen, omdat de aanwezig populatie meestal 
optimaal aangepast aan de aanwezige situatie 
in die akker. Belangrijk is om goed te registreren 
welke soorten er zijn geïntroduceerd en van 
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Figuur 1. Standplaatscondities van enkele akkerkruidengemeenschappen op zandgrond, op basis van 
metingen in ruim 200 akkers op de pleistocene zandgronden. Zuurgraad en nitraatbeschikbaarheid (in 
zoutextracten) bleken het meest sturend. Soortenarm = alleen algemene soorten uit de klasse der ak-
kergemeenschappen.

Fosfor
De ontwikkeling van kruidenrijke 
graslanden op voormalige landbouw-
grond wordt vaak bemoeilijkt door de 
grote fosforvoorraad. Graslandplanten 
kunnen deze fosforvoorraad benutten, 
waardoor enkele soorten dominant 
worden en een soortenarme grasmat 
ontstaat. Bij ontwikkeling van krui-
denrijke akkers speelt dit probleem 
veel minder. Onderzoek op Brabantse 
akkers laat zien dat zowel het gewas 
als de akkerkruiden veel meer reageren 
op opgelost stikstof en fosfaat dan 
op de moeilijker toegankelijke grote 
fosforvoorraad. Voor zandgronden is 
vooral nitraat van belang (figuur 1). 
In de figuur is ook zichtbaar dat veel 

soorten (windhalmverbond herbergt 
veel bedreigde soorten) juist in de wat 
rijkere bodems voorkomen en niet in 
de langdurig onbemeste bodems, waar 
maar enkele gemeenschappen baat bij 
hebben. Op klei speelt waarschijnlijk 
het opgeloste orthofosfaat een grote 
rol. Omdat de grote fosforvoorraad 
geen onoverkomelijke drempel is, 
wordt het veel makkelijker om een 
kruidenrijke toestand te ontwikkelen. 
Echter, wortelonkruiden vormen vaak 
wel een probleem, omdat deze vermoe-
delijk wel in staat zijn om de fosfor-
voorraad te benutten. Zij moeten dan 
door een extra grondbewerking onder 
controle worden gehouden. 

Deze pleegakker 
op klei bevat zeker tien met suc-
ces geherintroduceerde soorten
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welke herkomst, om zodoende inzicht te houden 
in genetische bronnen (zie ook punt 1). Wissel bij 
voorkeur winter- en zomergewassen met elkaar af 
om het gewas vitaal te houden en niet-gewenste 
onkruiden te kunnen beheersen. Beide hebben 
hun eigen akkeronkruidengemeenschap, en het 
is goed om van beide gewastypen soorten te 
introduceren. Daarnaast hangt de gemeenschap 
ook sterk af van de bemestingsgeschiedenis 
van de akker, vooral het gebruik van kalk in het 
verleden kan grote invloed hebben. Op kalkrijke 
bodems horen andere akkergemeenschappen dan 
op zuurdere bodems.
Introductie gebeurt door inzaai in een vier meter 
brede rand van de percelen. Naast inzaaien van 
de bedreigde soorten, zaai je over een groter deel 
ook een mengsel met minder zeldzame (basis)
soorten als korenbloem, diverse klaprozensoor-
ten, gele ganzenbloem en dergelijke. Deze geven 
de akkers weer een kleurrijk aanzicht. Als deze 
soorten het goed doen, betekent dat meestal 
dat ook de zeldzame soorten een goede kans 
maken. Bovendien zijn deze soorten ook voor een 
beheerder die floristisch minder goed onderlegd 
is, goed bruikbaar als indicator voor een goed 
akkerbeheer.

Juiste akkerbeheer in (pleeg)akkers
De meest voorkomende problemen bij het ak-
kerbeheer zijn:

Bodemverdichting
De akker is ooit bewerkt tijdens natte omstandig-
heden, waarbij een verdichting van de bodem is 

opgetreden. Soorten die zich dan massaal ontwik-
kelen zijn echte kamille, greppelrus, akkermunt 
en diverse duizendknoopsoorten. Dit kan worden 
opgelost door het (eenmalig?) gebruik van een 
woelpoot, in combinatie met teelt van diep wor-
telende groenbemester.

Wortelonkruiden
Massale aanwezigheid van wortelonkruiden, 
meestal kweek, gladde witbol, akkerdistel of 
akkermelkdistel kan over het algemeen goed be-
streden worden door na de oogst en tijdens droog 
en warm weer de cultivator te gebruiken en vaak 
meerdere keren de wortels naar boven te trekken 
en te laten uitdrogen. Bestrijding van distels is 
lastiger dan kweek. Een tussenjaar waar graskla-
ver of luzerne wordt ingezaaid in plaats van graan 
en die dan op reguliere wijze regelmatig gemaaid 
wordt blijkt dan een goede optie (zie vakblad 
oktober 2018).

Bemesting
Vooral bij terreinbeheerders kwamen ingebrachte 
onkruiden niet tot ontwikkeling omdat de bodem 
te schraal was. Zelfs soorten als korenbloem en 
klaproos kwamen niet tot kiemen. Een aantal 
grootzadige soorten zoals alle graansoorten, dreps 
en bolderik kiemen altijd en zijn niet afhanke-
lijk van een mestgift. Een lichte bemesting van 
runder-, paarden-, geiten- of schapenstalmest (ca 
10 ton per ha) was genoeg om de akker op orde te 
krijgen. Als stalmest niet beschikbaar is, kan goed 
gerijpte compost ook goed werken. Op zandgrond 
werkt een mestgift direct het daaropvolgende 
seizoen, bij de zwaardere bodems kan dit enkele 
jaren duren. Er kan het best jaarlijks licht bemest 
worden.

Verkeerde graansoort
Regelmatig gebruikten beheerders een 
graansoort die niet paste bij de grond-
soort van de akker. Zo kwam het voor 
dat onder het welige groeiende gewas 
geen kruidengroei mogelijk was, 
(zoals rogge op kleibodem) of dat 
er een kwijnend gewas stond dat 
juist te veel licht doorliet, waardoor 
wortelonkruiden zich snel konden 
vermeerderen (bijvoorbeeld tarwe 
op zandbodem).

Zaaidichtheid
Te dicht zaaien van graan kan de groei 
van akkeronkruiden belemmeren, maar er 
moet ook niet veel minder gezaaid worden 
dan reguliere dichtheden. Voor bijvoorbeeld 
rogge is 80 kg per ha een goede dichtheid en voor 
tarwe is dit ongeveer 150 kg per ha. Akkeronkrui-
den zonder graan handhaven kan alleen bij zeer 
intensief beheer, omdat de afwezigheid van graan 
wortelonkruiden vrij spel geeft.

Oogst
Zonder graanoogst blijft veel kiemkrachtig graan 
achter, waardoor er geen controle meer is op de 
zaaidichtheid. Als oogsten niet mogelijk is, is 
klepelen/maaien een optie. Daarna kan eerst een 
aantal malen een open bodem (“vals kiembed”) 
worden gemaakt met een cultivator, waardoor 
het meeste kiemkrachtig zaad verdwijnt. Door 
het graan een tijdje te laten liggen, kan ook de 
fauna er goed van profiteren. Dit kan alleen als 
er al een aantal jaren een redelijke populatie van 
de geherintroduceerde soorten aanwezig is. Het 
voordeel om het graan niet af te voeren is dat er 
voedingstoffen achterblijven en bemesting niet 
jaarlijks noodzakelijk is. Daar staat tegenover dat 
een actievere bestrijding van wortelonkruiden 
nodig is.

Ook de bedreigde 
diersoorten profiteren van de 
pleegakkers zoals bruin blauwtjes 
en kwartels, die er regelmatig 
werden aangetroffen.

De dauwnetel is een van 
vele fraaie akkerplanten 
en gemakkelijk te 
herintrodu-
ceren.
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Ploegen
Na de introductie moet er voldoende zaad aan 
het oppervlakte blijven liggen. Bij een gangbare 
ploegdiepte is vrijwel al het zaad diep onder-
geploegd, wat de opbouw van een zaadbank 
onderbreekt. Daarom is bij zand of zandige gron-
den een schijveneg handig. Hiermee kan mest 
en het nog aanwezig gewas grotendeels ondiep 
ondergewerkt worden. Een cultivator verwijdert 
de wortelonkruiden en mengt de bovengrond. 
Omdat op zwaardere gronden een combinatie 
van bovengenoemde bewerkingen niet altijd tot 
een goed zaaibed leidt, kun je daar ook in plaats 
van een schijveneg ook een ecoploeg gebruiken 
die heel ondiep (<15 cm) kan ploegen (zie vakblad 
december 2018).

Zaadgoed algemene basissoorten
Geschikt zaaigoed is moeilijk te krijgen, zelfs 
voor basismengsels met korenbloem, ganzen-

bloem en klaprozen. De beschrijvingen 
van de aangeboden mengsels zijn vaak 

onvolledig of het is niet duidelijk of 
er exoten en cultivars inzitten of 

onbekende herkomsten. Er zijn 
maar een paar leveranciers 

die goed materiaal kunnen 
leveren. Probeer altijd te 
achterhalen waar mengsels 
vandaan komen of vraag 
naar foto’s van bloeiende 
akkers met dit mengsel.
De geschikte bedreigde 
soorten zijn alleen te 
verkrijgen door speci-
alisten in te schakelen 
(Natuurbalans, Louis Bolk 
instituut, Levend Archief) 

die hier ervaring in hebben 
of gebruik maken van zaad 

uit andere pleegakkers.

Voor ons project hebben we oude akkers 
opgezocht met een rijke flora waar nooit 
of zelden herbiciden zijn gebruikt. Die 
zijn door speciale machines geoogst. 
Soms kan het zaad ook tijdens het dorsen 
van het graan worden opgevangen, afhan-
kelijk van de afstelling van de combine.

Natuurwetgeving
Sinds 1 januari 2017 vallen de meeste 
bedreigde akkerplanten onder de Wet na-
tuurbescherming. Er staan vooral soorten 
in die zeldzaam zijn en voornamelijk buiten 
de natuurgebieden voorkomen. In de wet 
staat onder andere een verbod om genoemde 
vaatplanten in hun natuurlijke verspreidingsge-
bied opzettelijk te plukken en te verzamelen, af 
te snijden, te ontwortelen of te vernielen.
Buiten de natuurgebieden gaat het vaak om 
tijdelijke omstandigheden waar een akkersoort 
tijdelijk van profiteert, omdat het pioniers zijn. Je 
kunt niet eisen dat deze situatie permanent blijft. 
Zaad naar een andere akker toe brengen heeft 
alleen zin als je zeker weet dat de akker goed 
beheerd wordt voor akkerkruiden. Als dit niet 
het geval is, is zo’n kostbare oefening zinloos. 
Wij menen dat de bedreigde akkerflora geen baat 
heeft bij deze stringente bescherming en zien 
vooral nadelen. Om akkerflora te handhaven is 
het vaak nodig het beheer tijdelijk aan te passen, 
door middel van grasklaverjaren of wisselteelten. 
Hierdoor is een bepaalde soort een aantal jaren 
niet aanwezig. Steeds vaker introduceren we 
bedreigde soorten met succes bij geïnteresseerde 
boeren. Vaak sluiten die beheersovereenkom-
sten af met coöperaties voor een bepaalde tijd, 
meestal drie of zes jaar. Zij lopen straks het risico 
dat ze moeten doorgaan vanwege deze wet, wat 
bedrijfstechnisch vaak niet wenselijk en vaak 
niet mogelijk is. Akkerplanten waren vroeger 
vaak tijdelijk aanwezig en pendelden door het 

landschap. Dat niet alle groeiplaatsen duurzaam 
zijn hoeft geen probleem te zijn, als er jaarlijks 
maar voldoende groeiplaatsen zijn. Aangezien 
de meeste akkers op zwaardere gronden liggen, 
kunnen hier in theorie veel karakteristieke akker-
soorten terecht. Het is een veel groter probleem 
als dit door de wet niet meer via de boerencoö-
peraties kan. Dan heeft de bescherming zelfs een 
averechts effect. Het zou dus goed zijn om voor 
deze herintroducties een uitzondering in de wet 
te maken. Het opstellen van een gedragscode zou 
ook soelaas kunnen bieden.<

verbeek@natuurbalans.nl

Smalle raai profiteert 
vooral ook van de 

stoppelfase in dit 
geval op pleegak-

ker op de klei.

Middels de pleegakkers 
zijn er meerdere nieuwe 

groeiplaatsen van deze 
soort ontstaan, die slechts 

op een locatie nog 
voorkwam.
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> Het belang van akkers als onderdeel van ons 
voormalige soortenrijke halfnatuurlijke land-
schap wordt inmiddels breed onderkend en 
duizenden hectaren reguliere akker en grasland 
hebben de bestemming natuurakker gekregen. 
Vanuit delen van de agrarische sector neemt de 
belangstelling toe voor meer natuurvriendelijke 
vormen van agrarische productie. Langzaam ont-
staan zo de contouren van een nieuw kader voor 
de akkerflora en –fauna in Nederland. Tussen het 
grootschalige agrarische productielandschap en 
de klassieke natuurreservaten ontstaat ruimte 
voor een overgangszone waarin gesubsidieerd 
natuurbeheer kan worden gecombineerd met 

Beheren van 
akkerflora: wat 
hebben we geleerd 
en wat weten we 
onvoldoende?

De enorme veranderingen in de land-
bouw hebben ertoe geleid dat moderne 
akkers vrijwel geen plaats meer bieden 
aan de rijke flora en fauna van vroegere 
akkers. Op enkele tientallen locaties zijn 
kruidenrijke akkers door natuurbeheer-
ders in stand gehouden, waardoor veel 
akkerkruiden voor Nederland zijn be-
houden, en ook de broodnodige ervaring 
met het beheer van kruidenrijke akkers 
bewaard is gebleven. De uitdaging waar 
natuurbeheerders en boeren voor staan is 
om de voormalige biodiversiteit van ak-
kers een volwaardige plek te geven in het 
veranderde landschap. In dit afsluitende 
artikel staat de vraag centraal hoe ver we 
hiermee zijn, wat we inmiddels hebben 
geleerd en wat we nog niet of onvol-
doende weten.

— Emiel Brouwer (B-WARE), Karl Eichhorn 
(Eichhorn Ecologie), Robert Ketelaar 
(Natuurmonumenten), Udo Prins (Louis 
Bolk Instituut) & Peter Verbeek (Bureau 
Natuurbalans)

agrarische productie voor een nichemarkt voor 
natuur-inclusieve streekproducten.
Vrijwel iedereen is het erover eens dat het stop-
pen van gebruik van gewasbeschermingsmidde-
len en het stoppen met overmatige bemesting de 
eerste voorwaarden zijn voor herstel van soorten-
rijke akkers. Vervolgens is ook duidelijk dat voor 
het behoud van akkerflora en -fauna een breed 
scala aan akkers nodig is, die onderling verschil-
len in onder meer vochtvoorziening, grondsoort, 
expositie, bewerkingstijdstip, diepte van bodem-
bewerking, gewas, vruchtwisseling, bemesting en 
wel of geen zaadschoning of stoppelfase. Deze 
verscheidenheid wordt vegetatiekundig vertaald 

Foto 1. Akker bij Rhoon waar een 
akker met wintervoedsel volledig 
is overgroeid door een cultivar 
van herik, opgeschoten uit zaad 
van het voorgaande jaar.

Foto 2. Zes jaar oude akker bij Ede, 
op voormalige landbouwgrond. De 
nitraatbeschikbaarheid is extreem 
laag en het gewas groeit slecht, 
waardoor er veel ruimte is voor 
korensla en slofhak.
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in het voorkomen van negen associaties in Neder-
land.
Mede doordat er nog maar zo weinig kruidenrijke 
akkers over waren, is de praktisch toepasbare 
kennis zeer versnipperd geraakt. Nu er weer meer 
kennisuitwisseling op landelijk niveau plaats-
vindt en er wat meer onderzoek plaats vindt, zijn 
we in staat om een aantal belangrijke inzichten 
te delen:
• Er is een grote diversiteit aan kruidenrijke 

akkers. De bijzondere akkerflora als geheel is 
alleen te herstellen als in het totaal aan akker-
reservaten voldoende variatie aanwezig is én 
als op perceelsniveau het beheer consistent op 
het beoogde akkertype wordt afgestemd.

• Voor het verkrijgen van soortenrijke akkers 
moet er voldoende affiniteit, tijd en budget 
zijn bij zowel de betrokken ecoloog, de ge-
biedsbeheerder als de uitvoerende beheerder/
agrariër. Akkerbeheer gericht op kenmerkende 
akkerflora is een kennis- en arbeidsintensieve 
beheervorm en dit vraagt om de nodige inves-
tering in opbouw van expertise en ervaring.

• De keuze van de percelen waar akkerflora 
wordt hersteld, is ook erg belangrijk. Een niet 
al te zwaar bemestingsverleden, een goede 
ontwatering (althans, voor de meeste ak-
kertypen) en het vrijwel ontbreken van lang 
levende zaden van woekerende kruisbloemige 
gewassen als bladrammenas (foto 1), zijn daar-
bij belangrijke criteria.

• Ontwikkeling van kruidenrijke akkers op lemi-
ge of kleiïge bodem verdient prioriteit omdat 
hier de kruidenrijkdom het hoogst is, maar het 
aantal voor akkerflora beheerde percelen hier 
juist kleiner is dan op zandgrond.

• Een aanzienlijk deel van de akkerkruiden kan 

zich handhaven in licht tot matig bemeste ak-
kers (25-60 kg N/ha/jaar), waarbij een gewasop-
brengst mogelijk is die tegen een meerprijs, of 
beter gezegd een eerlijke prijs, als streekpro-
duct/natuurproduct kan worden verkocht. Ook 
voor veel kenmerkende diersoorten is hier 
plaats, zoals kwartel, geelgors, kleine parel-
moervlinder, wrattenbijter en hamster. 

• Op natuurakkers worden wortelonkruiden 
niet in toom gehouden door de inzet van her-
biciden, waardoor ze gewas en akkerkruiden 
kunnen overwoekeren. Door uitwisseling van 
ervaringen is duidelijk geworden dat de inzet 
van mechanische bestrijding van wortelon-
kruiden (schijveneg, triltandcultivator) dan 
noodzakelijk is. Op zwaardere gronden is soms 
een jaar met groenbraak in de vorm van gras-
klaver nodig voor de bestrijding van distels.

• Een goed ontwikkelde zaadbank heeft een 
stabiliserende werking. Het grootste deel van 
de zaden bevindt zich dieper in de bodem 
waardoor bijvoorbeeld na een te droog of te 
nat jaar soorten vrijwel onverminderd kunnen 
kiemen. Door de hoge dichtheid aan kiemplan-
ten van kenmerkende soorten is de concurren-
tie voor aangevoerde soorten hoog, waardoor 
er een buffer is tegen invloeden van buitenaf. 
Ook na één of enkele jaren van “ongunstig” 
beheer weerspiegelt de zaadvoorraad nog 
vooral de oude situatie. Op akkers met een 
goede zaadbank is het voor veel akkerkruiden 
niet erg om een jaar een ander gewas te telen, 
braak toe te passen of een gras-klaver mengsel 
te zaaien. Soorten met kortlevende zaden zijn 
hier uiteraard wel gevoelig voor, maar het is 
nog grotendeels onbekend welke soorten dit 
zijn, en hoe de levensduur wordt beïnvloed 

door de omstandigheden. Anderzijds blijven 
bij herstelbeheer nog lang ongewenste kruiden 
van de oude, ongunstige situatie kiemen. 

• De mogelijkheden voor zaadverspreiding zijn, 
zeker voor de zeldzame soorten, tegenwoor-
dig zeer beperkt. Herintroductie in de vorm 
van zaden is daarom vaak een onderdeel van 
herstelbeheer. Door de sterk wisselende om-
standigheden op akkers, moet soms meerdere 
malen zo’n herintroductie plaatsvinden. De 
kans van slagen is groter wanneer meer zaad 
wordt gebruikt, liefst van meerdere genetische 
bronnen.

• Akkers zijn voor veel dieren een belangrijk 
element van hun leefomgeving. Vooral voor 
kleinere dieren is de combinatie met bijvoor-
beeld heide, grasland en kleine terreinelemen-
ten als struweel en zandpaden essentieel. Ook 
voor akkerfauna geldt dat elk akkertype weer 
een eigen akkerfauna heeft.

• Voor het behoud van akkerflora zijn brede 
akkerranden voldoende als ze tenminste geen 
bestrijdingsmiddelen of overmatige bemesting 
uit aangrenzende delen krijgen. In de praktijk 
gaat dit echter vaak mis. Voor veel kleine die-
ren zijn akkerranden minder geschikt omdat 
ze te klein zijn voor de benodigde populaties, 
en omdat de aangrenzende reguliere akker 
wel dieren aantrekt maar deze vervolgens niet 
kunnen overleven. Perceelsbeheer verdient 
dus de voorkeur, randenbeheer kan een goede 
aanvulling zijn.

• Het gebruik van ruwe stalmest verdient de 
voorkeur boven drijfmest of kunstmest. 
Voedingsstoffen komen relatief langzaam vrij, 
waardoor niet tijdelijk te voedselrijke omstan-
digheden ontstaan. Het organisch stofgehalte 

Foto 3. Akkerkruiden met bollen 
zijn vrijwel uit Nederland verdwe-
nen. Voor deze roggelelie loopt een 
opkweek- en herintroductie actie 
met Nederlands materiaal.
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van de bodem wordt beter op peil gehouden, 
wat ten goede komt aan de bodemstructuur, 
het bodemleven en het vochtregulerend ver-
mogen van de bodem.

• Berijding met zware machines leidt tot 
bodemverdichting, wat de bodem minder 
toegankelijk maakt voor wortels. Vooral op 
natte of zware gronden leidt deze verdichting 
tot mindere gewasgroei en minder akkerkrui-
den. Onder natte omstandigheden vindt sterke 
insporing plaats, wat de bodemstructuur ook 
negatief beïnvloedt. Een goede timing van de 
grondbewerking en het gebruik van relatief 
licht materieel lijken van belang.

Gericht herstelbeheer kost veel extra inspannin-
gen, maar kan binnen enkele jaren leiden tot het 
ontstaan van een soortenrijke akker, zowel op 
voormalige akkers als op graslanden. Met de nu 
beschikbare kennis zijn we in staat om een groot 
deel van de akkerflora en –fauna weer een plek te 
bieden. Maar voor een breed en meer compleet 
herstel zijn er in de praktijk nog veel vragen die 
we nog niet op praktijkniveau kunnen beant-
woorden.

Wel of geen vruchtwisseling?
Bij teelt van een gewas hoort ook een min of 
meer vast tijdstip van bodembewerking. Na 
verloop van tijd ontwikkelt zich een akkerflora- 
en fauna die hierop is ingesteld. Maar voor de 
gezondheid van het gewas of om sommige pro-
bleemkruiden te onderdrukken is soms vrucht-
wisseling of braak nodig. Wanneer moet dit wor-
den toegepast en hoe vaak? Voor welke soorten is 
dit gunstig en voor welke juist ongunstig?

Wel of niet bemesten?
De meningen over de noodzaak van bemesting lo-
pen uiteen van hooguit incidenteel bemesten tot 
het jaarlijks licht tot matig bemesten (maximaal 
60 kg Ntotaal/ha/jaar). Het is nog grotendeels 
onbekend wat voor de afzonderlijke akkervegeta-
ties de optimale of maximale mestgift is. Aan de 
andere kant is een groot deel van de voormalige 
landbouwgronden die aangewezen zijn als na-
tuurakker nog te productief. Een tijdelijke bemes-
tingsstop ligt dan voor de hand. Belangrijk detail 
hierbij is dat het vooral gaat om de opgeloste 
voedingsstoffen, minder om de grote fosforvoor-
raad die bij de ontwikkeling van graslanden op 
voormalige landbouwgronden voor zo veel pro-
blemen zorgt. Wortelonkruiden, die grotendeels 

ook graslandsoorten zijn, kunnen wel profiteren 
van deze fosforvoorraad. Optimaal voor een akker 
lijkt dus een bodem met een vrij geringe mobili-
seerbare fosforvoorraad en, afhankelijk van het 
gewenste akkertype, hooguit een lichte tot matige 
bemesting waarbij de fosforaanvoer kleiner dan 
of gelijk is aan de fosforafvoer.

Wel of niet uitmijnen?
Heeft het zin om voormalige landbouwgron-
den eerst uit te mijnen voordat de grond wordt 
gebruikt als natuurakker? Uitmijnen heeft hier 
een andere betekenis dan bij de verschraling van 
graslanden. Het doel is niet zozeer om de grote 
fosforvoorraad uit te mijnen, maar vooral om 
de concentratie opgeloste voedingsstoffen terug 
te brengen. Op veel bodems gebeurt dit binnen 
enkele jaren na het stoppen met bemesting. Op 
zandgronden raken nitraat en kalium vaak snel 
uitgeput en op kleibodems bindt fosfaat aan ijzer 
of calcium in de bodem. Er zijn zelfs voormalige 
reguliere akkers op zandgrond die binnen zes 
jaar na stopzetten van bemesting veel te “schraal” 
werden voor gewasproductie en voor de meeste 
akkerkruiden (foto 2). Maar op bodems met veel 
organisch materiaal of klei kan de nalevering van 
opgeloste voedingsstoffen, met name nitraat, nog 
vele jaren te hoog blijven. 

Bekalking: wanneer en hoeveel?
Akkers op zandgronden kunnen geleidelijk verzu-
ren. De meeste akkerkruiden (en veel gewassen) 
kunnen niet tegen te zure omstandigheden. Als er 
geen stalmest wordt toegediend of deze mest te 
weinig basen bevat, is op sommige bodems een 
periodieke kalkgift nodig om het gewenste ak-
kertype te behouden. Aan de andere kant zijn er 

< De bedreigde handjeserprijs 
bloeit voordat het graan 
stengels gaat vormen, is op 
diverse locaties succesvol 
geïntroduceerd. 
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ook enkele akkerkruiden kenmerkend voor zure 
en zeer weinig bemeste akkers, zoals korensla. 
Deze kunnen juist verdwijnen door te veel kalk of 
ruwe stalmest.

Herintroductie: van ver of dichtbij?
Vaak wordt voor herintroductie van verdwenen 
akkerkruidenmateriaal uit lokale populaties ge-
bruikt, om zodoende dit lokale genenmateriaal te 
bewaren. Maar er kunnen ook goede argumenten 
zijn om materiaal van verder weg gelegen popu-
laties of van meerdere populaties in te brengen. 
Dit versterkt de lokale genenvariatie, vooral voor 
die soorten die voornamelijk zelfbestuivend zijn. 
De mate van kruisbestuiving verschilt echter sterk 
per soort, waardoor het nu nog niet mogelijk is 
om hier richtlijnen voor op te stellen. 

Welke grondbewerking?
Voor bolgewassen moet de grondbewerking 
ondiep zijn, omdat anders veel bollen worden 
vernietigd (foto 3). Ook voor veel soorten met 
kortlevende zaden is ondiepe en bovendien niet-
kerende grondbewerking gunstig. Anderzijds is 
dieper ploegen niet ongunstig voor allerlei andere 
akkerplanten en kunnen wortelkruiden hiermee 
beter worden bestreden. De vraag is welke grond-
bewerking wenselijk is onder welke omstandighe-
den en hoe de afzonderlijke soorten reageren op 
de uiteenlopende vormen van grondbewerking.

Hoe kunnen zaaigoed-specialisten worden 
teruggekregen?

Tot de meest bedreigde akkerplanten behoort 
een aantal soorten die profiteren van het gebruik 
van ongeschoond zaaigoed omdat deze soorten 
zaad hebben dat lijkt op graanzaad. Door weer 

jaarlijks ongeschoond zaaigoed te gebruiken zijn 
bolderik en dreps na herintroductie weer blijvend 
teruggekeerd in natuurakkers. Voor andere ernstig 
bedreigde akkerplanten, waaronder de specialis-
ten van vlas- en boekweitakkers, is deze aanpak 
nog niet uitgeprobeerd.

Herstelbeheer of instandhoudingsbeheer?
Herstelbeheer moet bijna altijd plaatsvinden op 
voormalige landbouwgronden en op natuurgron-
den die een akkerfunctie krijgen. Onderdelen van 
herstelbeheer zijn inpassing van de akker in het 
landschap, keuze van het akkertype, herintroduc-
tie van soorten, beheer om het juiste niveau van 
voedselrijkdom te bereiken, opbouwen van de 
gewenste zaadbank, bereiken van de juiste bo-
demstructuur en extra bodembewerkingen tegen 
wortelonkruiden. Is de gewenste situatie eenmaal 
bereikt, dan kan het instandhoudingsbeheer wat 
extensiever worden en kan er desgewenst meer 
plaats zijn voor een agrarische productiedoelstel-
ling. De vraag wanneer kan worden overgescha-
keld van herstel naar instandhouding is moeilijk 
vanuit het boekje te beantwoorden. 

Herstel van akkerfauna
Het gaat slecht met veel dieren van akkers zoals 
graanloopkever, ortolaan, ringmus, bruine vuur-
vlinder en patrijs. Veel van deze soorten kunnen 
we alleen duurzaam behouden wanneer we op 
landschapsschaal een goed beheer voeren. Op 
verschillende plekken in Nederland is de huidige 
kennis omgezet in een nieuw landschapsontwerp. 
Het is belangrijk om deze experimenten goed te 
volgen en de resultaten snel te vertalen in aanbe-
velingen die ook in andere gebieden uitgevoerd 
kunnen worden.

Voldoende mensen met het juiste gevoel 
Voor de beantwoording van bovenstaande en 
andere vragen is het essentieel om voldoende ex-
pertise te ontwikkelen bij een brede groep boeren 
en natuurbeheerders. Het akkermilieu heeft te 
maken met voortdurend wijzigende omstandighe-
den, bijvoorbeeld klimaatverandering, genetische 
verarming, een steeds wijzigende omgeving, een 
afname van bestuivers en de komst van nieuwe 
rassen, gewassen en akkerkruiden. Aan de ene 
kant vraagt dit om constante aanpassingen in het 
akkerbeheer, aan de andere kant biedt dit ook 
nieuwe kansen voor de biodiversiteit van akkers. 
Meer nog dan andere vormen van halfnatuur is de 
biodiversiteit van akkers dan ook afhankelijk van 
voldoende mensen met het juiste gevoel voor het 
benodigde beheer.<

e.brouwer@b-ware.eu
verbeek@natuurbalans.nl

Dit artikel is het vijfde en afsluitende verhaal voor 
het Vakblad over het beheer van kruidenrijke ak-
kers in Nederland. Hierin hebben wij, de auteurs, 
de kennis samengevat die we de laatste jaren 
hebben opgedaan in de beheerpraktijk, met expe-
rimenteel herstel van akkers en met begeleidend 
onderzoek. Bovendien verschijnt binnenkort een 
meer praktijkgericht boek. Komende jaren richten 
we ons met name op de vragen die nog in onvol-
doende detailniveau kunnen worden beantwoord. 
Dit kunnen we niet alleen dus we nodigen van 
harte andere mensen uit ervaringen en resultaten 
te delen. Alles om ervoor te zorgen dat onze natuur-
akkers weer een kleurrijk en oogstrelend spektakel 
worden. 

< De zeer zeldzame smalle 
raai is op diverse klei akkers 
succesvol geïntroduceerd.

> Akker met massaal akker-
viltkruid, afkomstig uit zaad 
van de laatste Nederlandse 
vindplaats. 


