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Akkerbouwer Jan Ham: „De maatschappelijke interesse in akkerranden is groot.”

insecten, er wordt ook geëxperi-
menteerd met veldmaatregelen 
die mogelijk inpasbaar zijn in het 
nieuwe GLB-beleid. In dat beleid 
komt meer nadruk te liggen op de 
thema’s klimaat, landschap, bo-
dem, biodiversiteit en water, zegt 
Dave Dirks. „De veldmaatregelen 
binnen deze pilot scoren op deze 
maatregelen. Het bepalen van de 
totale score geeft inzicht in hoe-
verre een bijdrage wordt geleverd 
aan de verschillende thema’s in 
het beleid.” Jan Ham daarover: 
„Het nieuwe GLB wordt een uit-
daging. Ik denk dat een project 
als dit daar zeker in kan bijdra-
gen. Maar hoe en in welke mate, 
zal de tijd leren. Het is wel nodig 
om er bovenop te zitten.”

kruid voor een deel al kwijt.”
De akkerbouwer heeft nog niet 
concreet ervaren dat de insecten 
in de akkerranden als natuurlijke 
vijanden dienen tegen plaagin-
secten in zijn gewassen. „Moge-
lijk gebeurt dat, maar in welke 
mate, geen idee. Daar kun je al-
leen achter komen door goed te 
monitoren.” Feit is wel dat de sec-
tor de komende jaren voor grote 
uitdagingen komt te staan wat 
chemische gewasbescherming 
betreft, zegt hij. „Het aantal toe-
latingen loopt terug. Ik denk dat 
middelen tegen onkruidbestrij-
ding op den duur verdwijnen en 
er een mager pakket insecticiden 
overblijft. We moeten als sec-
tor technieken gaan toepassen, 
waarbij er een betere balans tus-
sen gewas en insecten ontstaat, 
met minder plaaginsecten. Alle 
initiatieven die hiertoe worden 
genomen, zijn welkom.”
In de pilot wordt niet alleen 
gekeken naar een effectieve 
groenblauwe dooradering voor 

de bedrijfsvoering. „Een teeltvrije 
zone is al verplicht. In combi-
natie met het wandelpad snijdt 
het mes aan twee kanten.” Hij 
zaait de randen in met een een-

jarig mengsel. Als de bloemen en 
kruiden zich goed ontwikkelen, 
laat hij ze nog een jaar staan. „Je 
moet vooral niet te vroeg zaaien. 
Ik maak eerst twee keer een vals 
zaaibed, voordat ik de mengsels 
inzaai.” De randen veroorzaken 
wel wat extra onkruid, maar dat 
vindt Ham geen groot probleem. 
„We moeten soms pleksgewijs 
wat onkruid verwijderen. Maar 
door niet te vroeg en op een vals 
zaaibed te zaaien, ben je het on-

Nieuw-Vennep - Akkerbou-
wers in het zuidelijke deel 
van de Haarlemmermeer 
draaien dit jaar mee in een 
GLB-pilot voor een effectieve 
‘groenblauwe dooradering’ 
voor insecten. Er wordt ge-
experimenteerd met veld-
maatregelen die mogelijk 
inpasbaar zijn in het nieuwe 
GLB-beleid.

In het project worden groene lin-
ten in het landschap verbonden 
met blauwe linten, legt project-
leider Dave Dirks uit. Het gaat 
hier bijvoorbeeld om sloten naast 
akkerpercelen. De veldmaatrege-
len bestaan uit kruidenrijke ak-
kerranden, een keverbank, het 
benutten van minder rendabele 
overhoekjes met kruidenmeng-
sels en het inzaaien van rijpa-
den. „Een effectieve groenblauwe 
dooradering zorgt ervoor dat er 
een geschikt habitat is voor veel 
soorten”, aldus Dirks. „Er worden 
verschillende soorten mengsels 
toegepast om te ervaren of deze 
voldoende effectief zijn voor het 
aantrekken van insecten.” De pi-
lot is onderdeel van een groter 
pilotproject, genaamd Akkerbelt.
Akkerbouwer Jan Ham uit 
Nieuw-Vennep is één van de 
deelnemers aan het project. Ham 
heeft ruime ervaring met akker-
randen: hij zaait al sinds 2000, 
met enkele onderbrekingen, bloe-
menranden langs zijn percelen 
in. Dit jaar gaat het om totaal 0,8 
hectare langs percelen aardappe-
len, tarwe en bieten, stroken van 
3 meter breed, vertelt hij. „De ak-
kerranden zijn een onderdeel van 
een wandelroute. Soms zaaien 
we de randen op eigen initiatief 
in, soms draaien we mee in een 
pilot of gebiedspakket en krijgen 
we er een vergoeding voor. We 
hebben ervaren dat burgers de 
randen goed beleven. De maat-
schappelijke interesse is groot.”
Volgens de Noord-Hollander zijn 
de veldmaatregelen technisch en 
fi nancieel goed inpasbaar binnen 

Zoeken naar balans insect en gewas
GLB-pilot voor effectieve groenblauwe dooradering insecten in Haarlemmermeer

Het nieuwe GLB-beleid 
wordt een grote uitda-
ging. Het is zaak daar 
bovenop te zitten
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op hoofdlijnen. „We gaan samen 
met de sector bepalen hoe we di-
verse vraagstukken oppakken”, 
laat zij weten. „En vooral: hoe we 
dat in samenhang gaan doen. Er 
komt nogal wat op de landbouw 
af. Duidelijke en haalbare doelen, 
afspraken voor de lange termijn 
en met oog voor de hele keten 
zijn daarbij van groot belang.”
Om dit te bereiken, wil de pro-
vincie gebiedsgerichte landbouw, 
oprichten van een sectortafel 
Landbouw, (keten)innovatie en 
verduurzaming stimuleren. LTO 
Zuid-Holland ziet hierin kansen 
voor de landbouw. „De provincie 
wil door zaken te stimuleren een 
bepaalde richting op”, aldus Ver-
horst. „Dat zien we liever dan dat 
we dat via wet- en regelgeving 
krijgen opgelegd.”

en de ondersteuning van het 
Veenweiden Innovatiecentrum. 
In de notitie doen Gedeputeerde 
Staten een voorstel om de ver-
duurzaming van de landbouw te 
versnellen en op te schalen. De 
provincie wil onder meer aan 
de slag met een gebiedsgerichte 
aanpak. „De provincie wil graag 
korte ketens, dat boeren voor de 
lokale markt produceren”, aldus 
Verhorst. „Dat is leuk, maar het 
is slechts voor een kleine groep 
weggelegd. Je kunt dat wel iets 
beïnvloeden, maar als een grote 
supermarktketen besluit ergens 
anders zijn aardappelen of melk 
vandaan te halen, doe je daar 
niets tegen. De meeste boeren en 
tuinders blijven voor de wereld-
markt produceren, tegen een zo 
laag mogelijke kostprijs.”
Volgens gedeputeerde Adri Bom-
Lemstra gaat het om een notitie 

gegeven staat bij ons voorop.”
In de notitie Vitale Landbouw 
geeft de provincie haar perspec-
tief op een vitale landbouwsector 
in 2050 en de stappen om daar 
te komen. De focus ligt daarbij 
op de melkveehouderij en ak-
kerbouw. Deze sectoren staan 
volgens de provincie voor grote 
uitdagingen als bodemdaling en 
klimaatverandering. Verder moet 
de sector aan de slag met het 
verminderen van emissies. Tege-
lijkertijd moeten boeren ook een 
goede boterham blijven verdie-
nen, aldus de notitie.
Kernbegrippen in het stuk zijn 
kringlooplandbouw, ruimte voor 
biodiversiteit, water en land-
schap, een grotere plek voor een 
regionaal voedselsysteem en eco-
nomische vitaliteit. De provincie 
werkt hieraan met het netwerk 
Voedselfamilies, Groene Cirkels 

Zuid-Holland - Provincie 
Zuid-Holland wil samen met 
de landbouw de komende 
jaren aan de slag om de 
transitie naar een vitale en 
duurzame sector verder vorm 
te geven en te versnellen. Dat 
staat in de notitie Vitale Land-
bouw van Zuid-Holland.

LTO Zuid-Holland staat niet ne-
gatief tegenover de notitie en wil 
hierover met de provincie het 
gesprek aangaan, zegt provinci-
aal voorzitter Arie Verhorst. „De 
trend naar verduurzaming leeft 
al lange tijd bij de provincie. Dat 
is niet nieuw voor ons. We weten 
dat de landbouw moet verduur-
zamen, maar boeren moeten ook 
een economisch rendabele be-
drijfsvoering kunnen voeren. Dat 

‘Kans voor duurzame sector, maar economie voorop’
LTO Noord-bestuurder Arie Verhorst over notitie Vitale Landbouw Zuid-Holland

Noord-Holland
Geen glyfosaat
Boeren die grond pachten van 
provincie Noord-Holland mogen 
glyfosaat niet meer op provin-
ciegrond gebruiken. Het verbod 
geldt voor nieuwe pachtcontrac-
ten vanaf 1 november. Dat staat 
in het aangepaste pachtbeleid 
van provincie Noord-Holland. 
Ook de wijze waarop pachters 
aan grond kunnen komen, is in 
het beleid aangepast. Voorheen 
meldden kandidaat-pachters zich 
bij de provincie en verdeelde die 
naar eigen inzicht de grond. Nu 
worden alle percelen aangeboden 
op het online portaal www.pacht-
grond.nu.

West-Nederland
Faunavisie
Schade die ontstaat door geves-
tigde diersoorten waarvoor een 
nationaal of regionaal kader 
van (gedeeltelijke) bescherming 
staat, moet altijd in zijn geheel 
worden vergoed. Daarvoor pleit 
LTO Noord regio West in haar 
nieuwe Faunavisie. Deze visie 
is volgens regio West een eerste 
stap om naar een ‘verantwoord 
populatiebeheer’ van in het wild 
levende diersoorten te komen 
ter voorkoming van schade aan 
landbouwgewassen. Volgens de 
organisatie is er sprake van een 
‘forse toename’ van schade aan 
landbouwgewassen door in het 
wild levende diersoorten en lij-
den veel boeren ‘aanzienlijke 
schade’, die lang niet altijd wordt 
vergoed.

Waterland Oost
Nieuwe natuur
Provincie Noord-Holland wil in 
Waterland Oost landschap, bio-
diversiteit, bodem en waterkwa-
liteit versterken en tegelijkertijd 
agrarische bedrijven laten func-
tioneren. Grondeigenaren in dit 
gebied hebben hierover een brief 
ontvangen. De provincie wil eerst 
onderzoeken of er van het gebied 
een aaneengesloten natuurge-
bied met een hoge biodiversiteit 
kan worden gemaakt. Daarna 
vinden gesprekken plaats met 
alle boerenbedrijven die vallen 
binnen de voorgestelde natuur-
gebieden. Uitgangspunt in het 
gesprek zijn gezonde natuur en 
gezonde bedrijven.

Zuid-Holland
Stikstofdossier
Provincie Zuid-Holland laat voor 
het stikstofdossier een uitgebrei-
de bronnenanalyse uitvoeren op 
basis van data van het RIVM voor 
de zes deelgebieden Veenweide/
Nieuwkoop, Duinen, Duinen/
Eilanden, Delta, Biesbosch en 
Maasvlakte. Deze bronnenana-
lyse maakt per gebied de exacte 
stikstofbelasting en de herkomst 
van de stikstof zichtbaar. Daar-
naast werkt de provincie na-
tuurdoelenanalyses uit voor de 
stikstofgevoelige Natura 2000 
gebieden.
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