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1. Uitbreiding randenbeheer  

In 2019 contracteerde het agrarisch collectief Noord-Holland Zuid (NHZ) in het werkgebied van 
Hoogheemraadschap van Rijnland maar liefst 24 hectare aan bufferstroken. In eerste instantie was er 
animo om meer beheercontracten af te sluiten, maar voor 2020 was uitbreiding van het budget via 
het reguliere ANLb niet mogelijk.  
 
In overleg met het Hoogheemraadschap van Rijnland en de gemeente Haarlemmermeer werd een 
plan opgesteld om een uitbreiding mogelijk te maken. Op basis van het plan is besloten om een 
uitbreiding van 18 á 20 hectare mogelijk te maken, met een bijdrage van het agrarisch collectief, HH 
Rijnland en gemeente Haarlemmermeer. De uitbreiding van 18 hectare extra beheer heeft 
geresulteerd in 60 km extra bufferstrook.  

 
Afb. 1: Groenblauwe dooradering in omgeving Turfspoor. Akkerranden liggen voor een groot deel 
langs watergangen met als functie bufferstrook, zoals hier aan de Nieuwerkerker Tocht. 
 
In afbeelding 1 hierboven is een uitsnede te zien van een groenblauwe dooradering in het zuidelijk 
deel van de Haarlemmer. In geheel het werkgebied van het agrarisch collectief zijn bufferstroken 
aangelegd. Het streven is een aaneenschakeling van bufferstroken in de Haarlemmermeer, zodat er 
groenblauwe linten in het landschap ontstaan.  
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2. Ontwikkeling akkerranden 

De meerjarige akkerranden hadden geen last van de ongewone droogte in het voorjaar, maar de 
eenjarige randen kwamen later dan normaal tot ontwikkeling. In mei was de begroeiing op een deel 
van de randen nog zeer gering. In de loop van de zomer kwam het, nadat de regen weer met 
normale hoeveelheden naar beneden kwam, vrijwel overal weer goed en in de zomer en nazomer 
konden de insecten en de mensen weer volop genieten van kilometers bloemenpracht.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Afb. 2 en 3: Akkerrand (bufferstrook) op 29 mei 2020 (foto links) en dezelfde akkerrand (bufferstrook) 
op 10 september 2020 (rechts).  
 
Bovenstaande afbeeldingen maken duidelijk dat de ontwikkeling van eenjarige randen sterk 
gebonden is aan de temperatuur en hoeveelheid neerslag in het voorjaar. De randen komen 
uiteindelijk wel tot ontwikkeling, maar de functie ‘bufferstrook’ bij een meerjarige rand is al volop 
aanwezig in de maand april. Op de linker foto (afb. 2) zijn de zaden nog amper ontkiemt, terwijl de 
maand juni al voor de deur staat.  
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Afb. 4: Meerjarige akkerrand (bufferstrook) op 29 mei 2020 bij een van de deelnemers in Nieuw-
Vennep.  
 
In de afbeelding hierboven is een meerjarige akkerrand te zien met op de achtergrond een pas 
ingezaaide meerjarige graskruidenrand naast de sloot. Deze foto is eveneens gemaakt op 29 mei 
2020. Het verschil in waarde voor de biodiversiteit in vergelijking met een pas ingezaaide akkerrand 
is in deze fase dan ook groot.  
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3. Monitoring  

Het collectief heeft dit jaar in samenwerking met partijen als gemeente Haarlemmermeer, 
Hoogheemraadschap van Rijnland, provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat en CLM onderzoek & 
advies een aantal akkerranden gemonitord, waaronder bufferstroken langs watergangen. De 
monitoring werd georganiseerd vanuit de GLB-pilot Akkerbelt en het GreenBASE project. De 
resultaten van de monitoring staan beschreven in een rapport van CLM (CLM, publicatienummer 
1037, oktober 2020).    
 

Afb. 5: Meerjarige akkerrand langs de Nieuwerkerker Tocht in Abbenes nog volop in bloei in 
september 2020.  
 
De monitoring is uitgevoerd door CLM en het collectief zelf, in samenwerking met vrijwilligers vanuit 
het GreenBASE project. Het GreenBASE project wordt financieel ondersteund door o.a. het 
Hoogheemraadschap van Rijnland. Op deze manier worden de krachten vanuit verschillende 
trajecten gebundeld.  
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Op basis van de uitgevoerde monitoring komen een aantal interessante bevindingen naar voren. 
Deze zijn als volgt: 
 
1. Aanbevolen wordt om bij een volgende telling ook in het gewas het aantal en de soorten 
natuurlijke vijanden te tellen, om de aanwezigheid van natuurlijke vijanden te kunnen koppelen aan 
de luizendruk. Ook het tellen van de larven van de natuurlijke vijanden is hiervoor aan te bevelen.  
 
2. Daarnaast is het aan te bevelen om ook bladluizen te tellen in het gewas. Hiermee kan worden 
ingeschat in hoeverre de populatie bladluizen wordt beïnvloed door de aanwezigheid van natuurlijke 
vijanden.  
 
3. Randen dienen vroeger in het seizoen en frequenter te worden gemonitord. Hiermee kan het 
verloop van de populatie bladluizen en natuurlijke vijanden in de tijd inzichtelijk worden gemaakt.  
 
4. Het aanleggen van meerjarige randen is aan te bevelen. Meerjarige randen zijn eerder in het 
seizoen tot ontwikkeling gekomen en dragen dus meer bij aan natuurlijke plaagbestrijding.  
 
Bovenstaande bevinding benadrukken het belang van geïntegreerde gewasbescherming (IPM) en om 
vanuit de landbouw te werken met schadedrempels. Door te werken met schadedrempels kan de 
akkerbouwer een afweging maken of het gebruik van een insecticide achterwege gelaten kan 
worden. Elke besparing hierin is pure milieuwinst. Er komen zo minder gewasbeschermingsmiddelen 
in de bodem en het oppervlaktewater terecht.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afb. 6: Meerjarige akkerrand langs een sloot op een perceel aan de Kaagweg in Abbenes. Met hulp 
van vrijwilligers vanuit het GreenBASE project worden de randen gemonitord op bestuivende- en 
nuttige insecten voor de landbouw. 7 juli 2020, Abbenes.  
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4. In de media en communicatie 

Dit jaar heeft het agrarisch collectief veel aandacht besteed aan de akkerranden in de media. Het is 
namelijk van belang om het doel en nut van de akkerranden onder de aandacht te brengen bij het 
brede publiek. Dit zorgt voor draagvlak vanuit de samenleving voor de inzet van akkerranden. Ook 
laten we hiermee zien dat de overheid en het bedrijfsleven investeren in een gezonde leefomgeving 
met voldoende aandacht voor natuur.  
 
Vanuit verschillende invalshoeken zijn de akkerranden onder de aandacht gebracht, onder andere 
vanuit het GreenBASE project, GLB-pilot Akkerbelt, ANLb en uiteraard de aanleg van extra 
bufferstroken in 2020, mede mogelijk gemaakt door het Hoogheemraadschap van Rijnland en 
gemeente Haarlemmermeer. Samenwerking zorgt er tevens voor dat de akkerranden op 
verschillende manieren en in de breedte onder de aandacht worden gebracht.  
 
Hieronder een overzicht van de akkerranden in de media: 
 
April 2020: Zestig kilometer bloeiende akkerranden erbij.  
April 2020: GreenBASE: natuurinclusieve landbouw in de Haarlemmermeer. 
Mei 2020: Akkerbouwers zaaien akkerranden voor GLB-pilot. 
Juni 2020: Monitoring insecten bij akkerbouwbedrijven in de Haarlemmermeer. 
Juni 2020: Zoeken naar balans insect en gewas. 
Juni 2020: Er zijn zweefvliegen in overvloed. 
Juli 2020: Akkerbouwers werken aan groenblauwe dooradering. 
Juli 2020: Bloemrijke akkerranden: vrolijk én nuttig 
September 2020: Op weg naar een effectieve groenblauwe dooradering in Haarlemmermeer. 
September 2020: GLB-pilot Akkerbelt in Haarlemmermeer (video). 
September 2020: Veldexcursie bij de boer en zijn bloemrijke akkerranden. 
September 2020: Bloemrijke bufferstroken. 
Oktober 2020: Resultaten monitoring insecten GLB-pilot (rapport). 
Oktober 2020: Bloemrijke bufferstroken. 
November 2020: Strokenteelt voor biologische balans. 
December 2020: Video SHARE Haarlemmermeer. 
Januari-December 2020: Groenraster Haarlemmermeer. 

 
Communicatie is een belangrijk onderdeel binnen het gebiedsproces in de Haarlemmermeer. 
Akkerbouwers zijn benieuwd naar de resultaten afkomstig uit de monitoring. De resultaten voor het 
voetlicht brengen draagt bij aan het draagvlak voor akkerranden bij de akkerbouwers. Ook ontstaan 
er nieuwe inzichten welke kunnen zorgen voor een verbetering van de biodiversiteit in de 
Haarlemmermeer.  
 
De bevindingen en aanbevelingen uit het monitoringsonderzoek staan in het vorige hoofdstuk 
beschreven. Daarnaast is er dit jaar een loopkever onderzoek uitgevoerd op landbouwpercelen met 
eenjarige en meerjarige bloemenranden. Het onderzoek is nog gaande, maar wanneer we door de 
oogharen heen kijken, dan zien we dat er meer soorten kevertjes, spinnetjes en andere soortgroepen 
insecten voorkomen in de akkerranden dan op het perceel zelf.  

https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuws/zestig-kilometer-bloeiende-akkerranden-erbij
https://platform.groenkapitaal.nl/wp-content/uploads/2020/04/VNBL_apr2020-GreenBASE.pdf
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/05/18/akkerbouwers-zaaien-akkerranden-voor-glb-pilot
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/er-zijn-zweefvliegen-in-overvloed~b6da28eb/
https://www.collectiefnhz.nl/assets/uploads/files/rapporten/NieuwspaginaAgraaf12%20Artikel%20GLB%20pilot%20H%27meer%20(002).pdf
https://www.collectiefnhz.nl/assets/uploads/files/rapporten/NieuwspaginaAgraaf12%20Artikel%20GLB%20pilot%20H%27meer%20(002).pdf
https://www.trouw.nl/duurzaamheid-natuur/er-zijn-zweefvliegen-in-overvloed~b6da28eb/
https://www.nieuweoogst.nl/nieuws/2020/07/10/akkerbouwers-werken-aan-groenblauwe-dooradering
https://haarlemmermeergemeente.nl/nieuws/bloemrijke-akkerranden-vrolijk-en-nuttig
https://www.collectiefnhz.nl/nieuws/2020-09-21/op-weg-naar-een-effectieve-groenblauwe-dooradering-in-haarlemmermeer-agrarisch-collectief-noord-holland-zuid
https://youtu.be/CNhxmp05BcI
https://haarlemmermeergemeente.nl/veldexcursie-bij-de-boer-en-zijn-bloemrijke-akkerranden
https://zoetzoutknooppunt.nl/bloemrijke-bufferstroken/
https://www.steunpuntan.nl/.cm4all/uproc.php/0/1037-CLMrapport-Monitoring_akkerranden2020_GLBpilot_Akkerbelt.pdf?_=175453b0edd&cdp=a
https://www.rijnland.net/actueel/magazine/oktober-2020/bloemrijke-bufferstroken?utm_source=Groep%3A+Rijnland+Magazine&utm_medium=email&utm_campaign=Rijnland+Nieuwsbrief+oktober+2020+354695
https://www.steunpuntan.nl/.cm4all/uproc.php/0/Artikel%20GLB%20pilot%20Akkerbelt%20-%20Agraaf%2C%207%20november%202020.pdf?_=176193afa7e&cdp=a
https://www.youtube.com/watch?v=a77UTkIyxKw&feature=emb_title
https://platform.groenkapitaal.nl/initiatief/groenraster-haarlemmermeer
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Dit jaar was er veel enthousiasme bij vrijwilligers die hebben meegeholpen met het tellen van 
insecten. Op een relatief eenvoudige manier hebben we enkele soortgroepen bestuivende insecten 
en nuttige insecten voor de landbouw in kaart gebracht. Ook de resultaten van de tellingen zijn 
teruggekoppeld richting de vrijwilligers en de betrokken bedrijven waar de tellingen hebben 
plaatsgevonden.  
 
Het verdient aanbeveling om in 2021 de monitoring van de akkerranden voor te zetten, waarbij ook 
de koppeling wordt gemaakt met de plaagdruk in het hoofdgewas. Door een koppeling te maken 
tussen akkerrand en plaagdruk kan inzichtelijk worden gemaakt of het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen kan worden verminderd. Communicatie hiervoor met de akkerbouwers 
is van belang om deze werkwijze verder uit te rollen in de Haarlemmermeer.  

Afb. 7: Het herkennen van nuttige insecten in het veld vraagt enige oefening, maar levert belangrijke 
informatie op over nuttige biodiversiteit voor de boer. 



Verslag Bufferstroken Haarlemmermeer 2020 

10  

 

 
Afb. 8 (links): Akkerbouwers zelf aan de slag met het tellen van nuttige insecten en plaaginsecten 
(locatie Kaagweg). Afb. 9 (rechts): Toelichting door Albert van Kooten over de Forward Farm op het 
bedrijf van Jasper Roubos. 
 
Bovenstaande afbeeldingen zijn afkomstig uit het jaar 2017, maar geven een goed beeld van hoe 
belangrijk het is om met behulp van veldbijeenkomsten kennis over de biodiversiteit met elkaar te 
delen. Blijven investeren in kennisbijeenkomsten is van belang om het draagvlak voor biodiversiteit 
te behouden en te vergroten.  Het verdient aanbeveling om in 2021 ondersteuning te bieden aan de 
akkerbouwers op het vlak van monitoring van bestuivende en nuttige insecten.  
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6. Belangrijke lessen  

Een belangrijke les is dat er, zoals gehoopt, een groeiende belangstelling blijft bestaan onder de 
akkerbouwers om met bloemrijke akkerranden aan de slag te gaan. Om een groeiende belangstelling 
te blijven waarborgen is het belang om de juiste ondersteuning te bieden aan de akkerbouwers met 
betrekking tot het onderhoud en beheer van de akkerranden. Uit een eerder gehouden enquête 
onder de akkerbouwers komt naar voren dat het organiseren van veldbijeenkomsten als zeer nuttig 
wordt ervaren. Hiermee wordt een signaal afgegeven dat een juiste ondersteuning bij de 
akkerranden wordt gewaardeerd. Voor de gebiedspartijen een signaal om hieraan invulling te geven.  
 
Een praktisch leerpunt is dat meerjarige randen om een aantal redenen een grotere bijdrage bieden 
aan de biodiversiteit dan de eenjarige randen. Meerjarige randen zijn minder gevoelig voor klimaat 
extremen, zoals droogte, en herbergen grotere aantallen insecten en een grotere diversiteit. Het 
collectief gaat daarom de keuze voor meerjarige randen stimuleren. Hierbij moet worden 
aangetekend dat het vooral praktische argumenten zijn, zoals de koppeling van een rand aan een 
bepaalde teelt in combinatie met het roteren van de teelten, die leiden tot een keuze voor de 
eenjarige randen. 
 
In de Haarlemmermeer is dit jaar vanuit verschillende invalshoeken invulling gegeven aan de 
bloemrijke akkerranden, zoals vanuit het ANLb, het GreenBASE project, GLB-pilot Akkerbelt en extra 
inzet van bufferstroken. Voor de continuïteit van de akkerranden en het realiseren van een effectieve 
groenblauwe dooradering in de Haarlemmermeer, is het van belang dat de verschillende initiatieven 
goed op elkaar worden afgestemd.  
 
De samenwerking tussen de gebiedspartijen heeft dit jaar ervoor gezorgd dat er gezamenlijk wordt 
nagedacht over de invulling van de akkerranden in 2021. Het verdient aanbeveling om in de eerste 
maanden van het nieuwe jaar een gezamenlijk overleg (al dan niet digitaal) te organiseren voor de 
deelnemers om de mogelijkheden voor 2021 en daarna met elkaar te bespreken.  Het zou namelijk 
mooi zijn wanneer de ingeslagen weg met de akkerranden in de komende jaren verder kan worden 
voortgezet en uitgebouwd.   


