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Akkerranden
(On)Kruiden en onderhoud

Middelbeers, februari 2019 

Leen Janmaat 
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Quiz vraag 1 

Wat weet u van de (meerjarige) akkerranden? 

Noem vijf kernwoorden!
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1. Bloeiende kruiden en grassen

2. Insecten inclusief natuurlijke bestrijders 
Kruipend (grondtroepen) & Vliegend (airforce) 

3. Voedsel voor vogels
(zaadeters, insecteneters en muizenjagers) 

4. Rust en broedplaats voor dieren

5. Bufferzone ter bescherming van oppervlaktewater en milieu  
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Akkerranden: waar?

Eenjarige graan-kruidenrand
Veel bloei voor bloembezoekende
insecten
De winter over laten staan voor 
vogels

Meerjarige gras-kruidenrand
Rustelement voor overwintering 
insecten
Gefaseerd maaien en afvoeren
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3 m breed 9 - 12 m breed

Overwintering insecten en 

spinnen

Afhankelijk van mengselkeuze 

en beheer

Afhankelijk van mengselkeuze 

en beheer

Plaagbeheersing vroege 

voorjaar

Afhankelijk van mengselkeuze 

en beheer

Afhankelijk van mengselkeuze 

en beheer

Bloembezoekende

insecten

Afhankelijk van ruimtelijke 

inpassing

Ja

Schuilgelegenheid vogels Nee Ja

Broedgelegenheid en 

dekking vogels

Nee Ja

Wintervoedsel vogels Afhankelijk van mengselkeuze 

en beheer

Afhankelijk van mengselkeuze 

en beheer

Akkerflora Afhankelijk van mengselkeuze 

en beheer

Afhankelijk van mengselkeuze 

en beheer
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Voordelen meerjarige randen 
Meerjarige, brede akkerranden hebben een hoge natuuropbrengst:
• In een akkerrand komen tot 5 keer zoveel insecten voor als in ´gewone´

landbouwgewassen en ook véél meer verschillende insecten, belangrijk

voedsel voor vogels. 

• Vogelsoorten zoals patrijs, graspieper, gele kwikstaart, veldleeuwerik en 

roofvogels en uilen gebruiken akkerranden om voedsel te zoeken en dekking

te vinden. Sommige soorten maken er ook hun nest. Akkerranden bieden ook 

dekking aan muizen, belangrijk voedsel voor roofvogels. 

• Vanuit akkerranden kunnen kevers, sluipwespen en spinnen bijdragen aan de

onderdrukking van plaaginsecten, waardoor het insecticidengebruik in 

landbouwgewassen in principe teruggedrongen kan worden. 

• Akkerranden vormen een buffer tussen een perceel en lijnvormige elementen,

zoals watergangen, greppels, dijken, bermen, houtwallen, struwelen en wijken.

Zo komen er minder gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen in deze

elementen terecht, wat de natuurwaarde ten goede komt. 

• Akkerranden maken het landschap kleurrijker en aantrekkelijk.

De omgeving waardeert dat!
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Meer bloei in het landschap

Meerjarige
perceels-

rand

Kruiden-
rijk

grasland

Bloeiende
gewassen

Hout-
singels

Erf-
beplanting

Onderzaai
groen-

bemesters

Eenjarige
perceels-

rand

Gras-
klaver

“Bijenweide” (Neve & van der Ham, 2014)

Minder uitbundig, 
rust

Verbindingslijnen voor verplaatsing

Korte periode overdaad

Laat deze 
aansluiten

Maaibeheer

Verlengen 
bloeiboog

Stepping stones

Maaibeheer 
gefaseerd

Open plekjes
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Meer bewustzijn 
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Resultaten ongewervelden
• Natuurbraakstroken zorgen 

voor hogere dichtheden 
insecten en spinnen dan op 
referentiepercelen

• Kevers, spinnen, 
tweevleugeligen (muggen 
en vliegen), en 
halfvleugeligen

• Tijdens vegetatieve groei in 
luzerne veel bladluizen

• Bloembezoekers tijdens bloei 
luzerne/klaver

• Hommels in oude 
muizenholletjes
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Samenvatting

• Dé “alles-in-één-rand” bestaan niet

• Maak keuzes met welk doel je randen aanlegt, afgestemd op 
gebied en aanwezige fauna (insecten en vogels)

• Akkerranden zijn geen doel op zich, maar zijn ondersteunend in 
wat er al is

• Ook volveldse maatregelen zijn ondersteunend (bijv. onderzaai
van groenbemestersmengsels, gras-klaver)

• Meerjarige, inheemse randen hebben de voorkeur

• Vlinderbloemigen zijn belangrijk, let op pH

• Zaai waar mogelijk in najaar in

• Plan werkzaamheden in en blijf alert op wortelonkruiden 
(kweek)

50 tinten groen
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Voorbeeld mengsel extensief + functionele kruiden

• Voorbereiding: bekalken tot pH>4,8.

• Terughoudend in bemesting! Boven 6-8 ton droge stof per ha: concurrentie

• Geen bemesting voorafgaand aan herinzaai/doorzaai en tijdens vestiging

• Bemesting na jaar 1: 10 a 15 ton vaste mest per ha (= circa 60 a 90 kg N) eens per 

twee jaar. Regelmatige onderhoudsbekalking om pH>4,8 te houden.

• Wanneer geen ruige vaste mest voorhanden is kan een lichte bemesting (15 

kuub per ha) met runderdrijfmest na de eerste snede eind juni een alternatief zijn. 

Drijfmest in het voorjaar wordt afgeraden, omdat dit de grasgroei teveel 

stimuleert

• Geen kunstmest

Bemesten
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Wat weet u van onkruiden? 

Noem vijf kernwoorden!
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1. Zaadonkruiden

2. Wortelonkruiden

3. Vals zaaibed

4. Schoffelen en/of wiedeggen

5. Herbiciden

Onkruiden zijn veelal pioniersplanten!
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Successiefasen 

Veel milieudynamiek geeft 
weinig soorten, doch veel 
exemplaren per soort. 

Weinig milieudynamiek geeft 
veel soorten, maar weinig 
exemplaren per soort. 
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Milieu dynamiek 

17

Verstoringen 



28-2-2019

9

18

Wie volgt 

19

Accepteren of 
bestrijden? 

Lichtkiemers!
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Aanbevelingen

1. Kies duidelijke doelen waarvoor een akkerranden of kruidenrijk 
graslanden worden aangelegd;

2. Neem de aanleg hiervan serieus: “bloemen, kruiden en grassen 
teel je”. 

3. Zaai de akkerranden op het geschikte moment, tweejarig in het 
najaar, eenjarig als de omstandigheden in het voorjaar gunstig 
zijn;

4. Leg vroegtijdig een vals zaaibed aan;

5. Zaai in rijen zodat ook schoffelen mogelijk blijft;

6. Bij grote onkruiddruk, vroegtijdig maaien;

7. Op tijd wieden. 

21

Vals zaaibed 



28-2-2019

11

22

Wiedeggen en/of schoffelen 
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Beheer tijdens vestiging

Voorjaar

Kweek

Herderstasje

Melganzevoet

Nachtschade

. . . . . . . . . . . .

Najaar

Vogelmuur

Herderstasje

. . . . . . . . . . . .
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Beheer tijdens vestiging
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Beheer tijdens vestiging
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Kruidenrijk Grasland 
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Natuurgrasland (Cadoelerveld, Overijssel)

Bron: W.Temmink, Vollenhove,  2016
Bron: Dick Kerkhof – NVW Vijfheerenlanden, 2017

Voor welk mengsel ga ik?

1. Extensief kruidenrijkgrasland met als primair doel weidevogels (BPW);              

geen Engels raaigras, maar bv. Kuikenlandmengsel (Biodivers)

2. Graskruidenmengsel dat weidevogels en functionele kruiden combineert 

(BFW); 

Kuikenlandmengsel aangevuld met soorten die productie en voederwaarde, 

N-binding, mineralensamenstelling en beworteling bevorderen: laat 

doorschietend Engels raaigras, witte weideklaver, cichorei, karwij en 

leeuwentand

3. Graskruidenmengsel gericht op productie plus functionele kruiden C;

Hierin zitten naast Engels raaigras, rode en witte klaver en de kruiden     

cichorei, smalle weegbree, karwij en eventueel andere kruiden als 

duizendblad
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Proef Dairy Campus Leeuwarden (2017)
VHL/LBI

% bedekking klaver, kruiden (links) en gras (rechts) in de drie mengsels, september 
2018
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Klaarmaken van perceel 

Zaaibedbereiding

 Zorg dat de pH van het perceel op orde is: pH > 4,8

 Vooraf ‘sterk terugzetten’ van oude zode aanbevolen wanneer veel ongewenste 

soorten aanwezig zijn (zoals kweek)

 Grondbewerking alleen uitvoeren onder gunstige omstandigheden (vooral niet te nat, 

maar bij zwaardere kleigronden ook niet te droog om een voldoende fijn zaaibed te 

krijgen)

 Ploeg de oude zode onder. Op zandgrond kan overwogen worden om dieper te 

ploegen dan gangbaar om zo de voedselrijke bouwvoor onder te ploegen en de 

schralere ondergrond naar boven te halen. Hiermee wordt direct een schrale 

uitgangssituatie gecreëerd. Frezen van niet doodgespoten zode wordt niet aanbevolen 

omdat juist dan volop hergroei plaats zal vinden uit de bestaande graszode
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Klaarmaken van perceel 

 Zorg voor een mooi rul zaaibed door na het ploegen het meerdere malen te eggen. Eventueel kan 

bij een sterke onkruiddruk van éénjarige akkeronkruiden gewerkt worden met een vals zaaibed 

door met een interval een paar weken te wiedeggen vooraf aan de definitieve inzaai

 Op natte gronden is het aan te bevelen om smalle percelen bol te leggen en grote percelen op te 

delen in stroken en die dan ook bol te leggen met daartussen ondiepe greppels. Stagnerend water 

op percelen kan pitrus ontwikkeling stimuleren

 Inzaai kan het best uitgevoerd worden met een pneumatisch inzaaimachine met rol. Draai de 

machine vooraf een aantal malen af op om de juiste zaaizaad hoeveelheid af te stellen. Tijdens het 

zaaien goed opletten dat het zaad niet ontmengd. Af en toe door de bak met zaad roeren is aan te 

bevelen

 Bij massale opkomst van éénjarige akkeronkruiden is een keer bloten aan te bevelen om zo weer 

voldoende ruimte en licht te creëren voor kieming en vestiging van kruiden

31

Beheer tijdens vestiging

Onkruidbestrijding

Gaat altijd om balans: concurrentiekracht kruiden bevorderen, zorgen dat 

er genoeg gras tussenstaat en ongewenste kruiden wegpesten

 Bloaten / laten liggen – afvoeren; minimaal 6-8 cm hoog maaien; ook 

drukbegrazen kan overwogen worden

 Bemesten 

Afhankelijk van draagkracht bodem/zode, soort onkruid, weer, 

weersverwachting, ernst van de vervuiling

Kennis van de zich voordoende onkruiden i.c.m. observatie potentie van 

ingezaaide mengsel
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Stroken/Randen

 Weidekruiden kunnen slecht concurreren met productiegras (>6-8 ton ds)

 Indien beoogde graslandproductie kruiden inzaaien in de weg staat, of je wilt specifieke kruiden

 Slootranden bieden groot potentieel

Herinzaai

 eind april (risico op droogte, onkruid)

 midden/eind augustus

Niet teveel gras meezaaien (max. 20-25kg)!

Doorzaai

 altijd lastig, zeker bij kruiden en klaver (trage kieming en/of begin groei)

 als je het toch wilt: open zode periode met voldoende vocht en T > 20o C

Slagingskans weidekruiden:

 Goed:

rode en witte klaver, smalle weegbree, karwij, duizendblad, paardenbloem, cichorei, . . .

 Lastig:

leeuwentand, streepzaad, wilde peen, rolklaver, pimpernel, esparcette

Herinzaai, doorzaai, randen/stroken 

33

Zaad

Kg prijs DKG (gram 
per 1000)

Hoeveelheid zaad 
(kg/ha) voor 30% 

bedekking

Achillea millefolium Duizendblad € 49-81 0,18 0,6

Carum carvi Karwij € 11-63 2,50 4,5

Cichorium intybus Cichorei € 27-112 1,30 2

Daucus carota Wilde peen € 43-98 0,76 1

Lotus corniculatus Gewone 
rolklaver

€ 17-280 1,25 3,5

Medicago sativa Luzerne € 24-28 2 5,5

Onobrychis viciifolia Esparcette € 63-84 20 28

Plantago lanceolata Smalle 
weegbree

€ 24-98 1,80 3

Sanguisorba minor Kleine pimpernel € 18-154 6,90 8

S. officinalis Grote pimpernel € 546-637 1,20 2,7

Taraxacum officinale Paardenbloem € 120 0,55 0,6

Trifolium pratense Rode klaver € 9-98 1,80 4

Trifolium repens Witte klaver € 9-98 0,59 2

Tabel 5 3: enkelvoudige kruiden: 

 prijsindicaties (2017)
 duizend korrel gewicht 

(DKG) 

 schatting van de benodigde 

hoeveelheid zaad voor een 
bedekking van ± 30%
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Beheer tijdens vestiging
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Beheer tijdens vestiging
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