
 
 
 

Veldbijeenkomst Akkerranden Haarlemmermeer 
geslaagd 

 
Op maandag 27 september jl. heeft een veldbijeenkomst plaatsgevonden in de Haarlemmermeer 
over de groenblauwe dooradering voor insecten. Agrarisch Collectief Midden Groningen was te gast 
en hiervoor speciaal afgereisd naar het zuiden van de Haarlemmermeer.  
 
Op de startlocatie aan het Turfspoor in Lisserbroek, waar vorig jaar tevens een keverbank is 
aangelegd, werd een toelichting gegeven over de trioranden en de rol van bufferstroken langs 
watergangen. Bufferstroken gaan namelijk een rol spelen bij de vergroening in het nieuwe GLB. 
Vervolgens werd via het Pieter Boekelpad een bezoek gebracht aan een aardappelperceel van Jan 
Willem Buitenhuis. In het voorjaar zijn hier eenjarige bloemenranden aangelegd in de 
verplegingspaden. Ook zijn de bloemenranden en het gewas gemonitord op (plaag)insecten. De 
bloemenranden in het gewas trekken nuttige insecten aan voor de natuurlijke plaagbestrijding van 
bladluizen, waaronder de beruchte aardappeltopluis en groene perkzikluis.  

 

  
 
Afb. links: Akkerbouwer Jan Willem Buitenhuis geeft uitleg over zijn ervaring met de eenjarige bloemenrand in het gewas aardappelen. 
Afb. rechts: De eenjarige bloemenrand nog mooi in bloei op 27 september 2021.  
 

Dat de bloemenranden er eind september nog zo mooi bij staan is fraai en gunstig voor de 
biodiversiteit. Vliegende insecten kunnen zo nog steeds gebruik maken van de aanwezige nectar en 
stuifmeel in de bloemen. De bloemenranden in het gewas zorgen tevens voor een fijnmazige groene 
dooradering.  
 
Na de lunch werd een bezoek gebracht aan het bedrijf van Izak Bos in Weteringbrug. Izak is dit jaar 
van start gegaan met strokenteelt. Voor zover bekend is hij de eerste akkerbouwer in de 
Haarlemmermeer die aan de slag gaat met strokenteelt. Izak gaf een toelichting over wat er 
allemaal bij komt kijken om zijn huidige systeem om te vormen naar strokenteelt. Het is een 
systeem waarbij wordt gewerkt met gewas stroken van 3 meter breed. Om op smalle stroken te 
kunnen telen heeft hij zijn machinepark erop aangepast.  
 
 



 
 
 
 

  
 
Afb. links: Izak Bos  geeft uitleg over het strokenteelt systeem op zijn bedrijf. 
Afb. rechts: Op de achtergrond 3 meter brede groenstroken welke dienst doen als maaimeststof voor de stroken ernaast. 
 

Naast de stroken liggen rondom de percelen eenjarige bloemenranden en meerjarige 
graskruidenranden. Ook is een perceel ingericht met wintervoedselakker. Met bloemenranden, 
wintervoedselakker, strokenteelt en een biologische bedrijfsvoering zal het bedrijf naar 
verwachting ruimschoots voldoen aan de nieuwe vergroeningseisen in het nieuwe GLB vanaf 2023. 
 
Net als dit jaar is de intentie om ook volgend jaar veldbijeenkomsten te organiseren. Binnen 
GreenBASE is ook de ForwardFarm in Abbenes betrokken. Op de ForwardFarm worden allerlei 
duurzame teeltmethoden voor de akkerbouw getest in de praktijk. Het delen van kennis en 
ervaring vormt een belangrijk onderdeel binnen het project GreenBASE.  
 
De deelnemers vonden het een zeer geslaagde dag. Op de website 
www.greenbasehaarlemmermeer.nl vindt u meer informatie over GreenBASE Haarlemmermeer en 
de verschillende activiteiten.  
 

http://www.greenbasehaarlemmermeer.nl/

