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Akkers zijn meer dan een verzameling granen en 
kruiden

• Akkers in het Nederlandse landschap

• Akkers als onderdeel van een groter geheel

• Levensgemeenschap van akkers

• Herstel van akkerlandschappen



Een ander perspectief op akkers





Oorspronkelijk: akkerbouw op droge, hoge gronden
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Overwegingen om akkers te herstellen

• Behoud en herstel bijzondere flora

• Herstel van akkergemeenschappen

• Herstel van landschappen en cultuurhistorische relaties

• Beleving

• Moderne oplossingen voor ecologische vraagstukken 

→ Begin bij het grotere geheel, daarna inzoomen op percelen



Casus Velhorst: herstel historisch landgebruik en 
percelering























Casus 
Bergherbos: 
keuzen op 
landschapsschaal



Voormalig beheer
• 180 ha akker, elk perceel ongeveer hetzelfde beheer

• Randen onbemest, in perceel wel (lage) bemesting

• Cyclus zomergraan-wintergraan-gras/klaver

• Beheer gericht op zowel bijzondere akkerplanten als productie

• Resultaat: bijzondere akkerplanten onder druk en productie lager dan nodig





Nieuw beheer
• Duidelijke keuzen op perceelsniveau: 

kruidenrijk zomer, kruidenrijk winter, 

landschap, fauna, kruidenrijk grasland

• Overal worden wel doelen voor kruiden- en 

faunarijke akkers gehaald.

• Veranderingen stapsgewijs ingevoerd.

• In 2020 kwaliteitstoets.











Herstel kleine terreinelementen!

• Open zand, steilrandjes

• Struweel

• Solitaire bomen

• Kruidenrijk grasland

• Boomgaard

• Structuurrijke bosrand

• →Maar hoe maak je daar nu een verantwoord ontwerp van? 





Het grotere geheel van akkers
• Begin bij de analyse over het landschap: waar komt het vandaan, waar gaat het 

naar toe? 

• Akker is een breed begrip: variatie op perceelsniveau leidt tot 

landschapsheterogeniteit.

• Kleine terreinelementen essentieel voor fauna. 

• Specifiek beheer voor akkerplanten



En dan nu over op herstel van 
bijzondere akkerflora!





Productieniveau: 0 – 4 ton korrel ds / ha / jr

Afhankelijk van het type kruidenrijke akker

• Schraal: 0 – 2 ton

• Soortenrijk: 1,5 – 3 ton

• Kleurrijk: 2,5- 4 ton

Kruidenrijke akkers ontwikkelen en beheren



Kruidenrijke akker - Schraal: 0 – 2 ton

Eichhorn & Ketelaar (2011): rapport kruidenrijke akkers op de zandgronden



Kruidenrijke akker - Schraal: 0 – 2 ton

Eichhorn & Van den Broek (2013): rapport kruidenrijke akkers op de zware en basische grondsoorten



Kruidenrijke akker - Schraal: 0 – 2 ton

Bemesting

1.    Bij uitmijnen als herstelbeheer 

3.    Op zandgrond bij pH < 4



Kruidenrijke akker: schraal - soortenrijk



Kruidenrijke akker - Soortenrijk: 1,5 – 3 ton



Kruidenrijke akker - Kleurrijk: 2,5 – 4 ton



Wortel(on)kruiden intensief bestrijden

Als akkerflora het hoofddoel is:

• Mechanisch tussen oogsten en inzaaien heeft voorkeur 

• Zo min mogelijk:

• Zwarte braak

• Groene braak

• Gras-klaver

• Groenbemesters

• Stoppelgewassen

Kruidenrijke akkers ontwikkelen en beheren



Wintergraan, zomergraan of wisselgraan?

Als akkerflora het hoofddoel is:

• Hangt het af van de beoogde akkergemeenschap

• Zand > uitsluitend of vnl. wintergraan of zomergewas  

• Klei > wisselgraan, evt. met nadruk op één van beide

Kruidenrijke akkers ontwikkelen en beheren



Ruige-klaproos-gemeenschap

• Ruige en Bleke klaproos, Zandraket kenmerkend

• Korenbloem, Grote klaproos en Eenjarige hardbloem

• Bijzonder: Handjesereprijs en Heelbeen

Wintergraan op leemarm zand



Korensla-gemeenschap

• Korensla, Slofhak en Klein tasjeskruid kenmerkend

• Korenbloem, Schapenzuring, Eenjarige hardbloem 

• Bijzonder: Roggelelie e.a. bolgewassen

Wintergraan op lemig zand



Stoppelleeuwenbekjes-gemeenschap

• Eironde leeuwenbek kenmerkend

• Akkerboterbloem, Duist, Herik en Kleine wolfsmelk

• Bijzonder: Wilde weit, Brede wolfsmelk, Naaldenkervel

Wintergraan op klei



• Akkerflora van vroeger is sterk achteruitgegaan

• Moderne landbouw en fragmentatie

• Kruidenrijke akkers liggen erg geïsoleerd

• Geen kolonisatie via natuurlijke verspreiding

• Machinaal geoogste zaden uitwisselen

• Gerichte herintroductie ernstig bedreigde soorten

Herintroductie







Herintroductie
Welke soorten?

• Grondsoort 

• pH

• vocht: textuur en organische stof

• Akkerbeheer 

• zomer-wintergewas

• aangepast beheer voor bijzondere ecologische groepen

• Huidige soortensamenstelling

• Historische soortensamenstelling

• Historische verspreiding (voor 1950)



Belangrijkste conclusies op een rij
• Kies eerst zorgvuldig je doel

• “De akker” bestaat niet: er is een grote variatie aan akkergemeenschappen. Pas 

daar je beheer goed op aan

• Eerst herstelbeheer, dan pas eindbeheer

• Herintroductie vaak noodzakelijk, maar wel de juiste soorten inbrengen

• Het geheel is meer dan de som der delen


