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Bedrijfsgegevens

• 50 ha

• Rotatie 1:4

• 12 ha aardappelen

• 12 ha wintertarwe

• 7 ha suikerbieten/ 4 ha zaaiuien/ 1 ha quinoa

• 12 ha wintertarwe

• Permanent 2 ha gras/kruiden-, vogel- en bijenrand

• (1 hond, 4 pony’s, 3 kippen en 50.000 bijen)



• Scheiding van Natuur en Landbouw

Integreren van Natuur en Landbouw

2001

• Project Natuur Breed

• Bedrijfsnatuurplan opgesteld door PPO

• 20 akkerbouwers in Nederland

• Waarvan 4 in de Hoeksche Waard

2 visies:



Hoogproductieve Landbouw 
Combineren met Natuur

Combineren met Natuur

• Extra beplanting rond erf

• Nestkasten

• Akkerranden

• Vogelakker

• Bloemen/bijenrand

• Bijenkasten



Coöperatie Collectief Hoeksche Waard  (CCHW) beheert in totaal in de Hoeksche Waard in 2020:

+/- 170 ha  (= +/- 450 km akkerranden)



Geo-Akker-Optimalisatie-Service

• Optimalisatie indeling percelen

• Vaste spuit- en rijpaden

• Rijkaarten uitwisselbaar en over te zetten 

naar GPS-systeem trekker

Bij akkerranden hoort Gaos



De praktijk in 2019

• Winter-Tarwe/Gerst niet gespoten

• Quinoa niet gespoten

• Consumptieaardappelen (50 % met Carogen tegen Coloradokever)

• Uien 2x preventief gespoten met Batavia tegen trips 

• Suikerbieten 1x curatief gespoten met Teppeki tegen Zwarte bonenluis en  Groene perzikluis



Wat helpt:

• Telgegevens uit omgeving zijn (snel) beschikbaar

• Hulp bij het leren herkennen van nuttige en schadelijke insecten

• Beginnen met een groepje boeren uit de buurt

• Je moet er lol in hebben



Waarom wel beginnen met akkerranden en natuurlijke 

plaagbestrijding?

• ‘A happy wife is a happy life’

• Akkerrand + Gaos is 1 + 1= 3

• Zonder (grote) aanpassingen aan je Veldspuit kan je voldoen aan de Driftreducerende 
Maatregelen tot 95 % reductie (DRT- en DRD Lijst)

• De secuurste boeren hebben de beste rand

• Het is handig

• Het werkt



Waarom niet beginnen met akkerranden en natuurlijke  

plaagbestrijding?

• De kostenbesparing op insecticiden weegt niet op tegen de opbrengstderving als gevolg van 

verlies aan beteelbare oppervlakte

• Planologische risico’s



Gewasbescherming in 

1957

Dank voor uw aandacht!



Handige Links:

• Coöperatie Collectief Hoeksche Waard

• https://cchw.eu

• H-Wodka (Hoeksche Waard op de Kaart)

• http://hwodka.nl/

• Eind Rapportage GAOS

• http://www.precisielandbouw-
openteelten.nl/pplnl/Portals/0/Documenten/Resultaten/008%201400005352_Eindrapport_CTF_
met_GAOS.pdf

• Peter Lerink weet alles over GAOS in de praktijk

• http://www.ib-lerink.nl/

https://cchw.eu
http://hwodka.nl/
http://www.precisielandbouw-openteelten.nl/pplnl/Portals/0/Documenten/Resultaten/008%201400005352_Eindrapport_CTF_met_GAOS.pdf
http://www.ib-lerink.nl/

