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1

Inleiding

Deze brochure geeft een ruime opvatting van het begrip natuur: het gaat om
agrarische natuur. Met name bij de aanplant in en om de boomgaard wordt verder
gekeken dan inheemse planten en struiken. Natuurlijke vijanden leven immers niet
alleen van wilde planten. In bepaalde situaties ligt het meer voor de hand cultuurplanten te zaaien dan wilde soorten te zaaien of te planten. Beide mogelijkheden
krijgen aandacht in de brochure.

Niet alleen natuur om de natuur
Er zijn twee redenen om in en rond de boomgaard het aantal planten en plantensoorten en dieren en dierensoorten te vergroten. De eerste is behoud van soorten of
grotere variatie aan soorten. Ofwel: natuur om de natuur. De tweede is de hoop dat
door ruimte voor natuur een deel van de problemen in de fruitteelt wordt opgelost.
De thema's natuur en natuurlijke vijanden lopen in deze brochure door elkaar heen.
Het is voor de fruitteler van direct belang nuttige insecten te bevorderen, gezien de
vele plaaginsecten die in een boomgaard voorkomen. Ook het stimuleren van andere
natuurlijke vijanden zoals vogels, wezels en vleermuizen is van groot belang.

Praktische uitvoering
Binnen een bestaande bedrijfsvoering bestaan verschillende manieren om meer
natuur te creëren én natuurlijke vijanden te bevorderen. De meest voor de hand liggende praktische maatregelen zijn:
• bloemenstroken in of rondom de boomgaard aanleggen
• zorgen voor een gevarieerde windsingel met meerdere soorten bomen en struiken
• variatie aanbrengen in het beheer van grasbanen en slootranden
• nestgelegenheid en schuilplaats bieden aan o.a. vogels, vleermuizen en marterachtigen
• broedgelegenheden en schuilplaatsen maken rondom erf en gebouwen
Op elk bedrijf zijn mogelijkheden. Waarvoor u kiest hangt af van specifieke wensen.
De praktische mogelijkheden voor natuurontwikkeling op uw eigen bedrijf kan DLV
uitwerken in een Natuurplan. Dit plan geeft de mogelijkheden om natuur verder te
ontwikkelen én te onderhouden op het bedrijf. Een uitwerking voor uw eigen
specifieke situatie!

4

• Natuur in en om de boomgaard •

2

Doelen

Indien u aan de slag wilt gaan met natuur in en om de boomgaard is het belangrijk
de wensen en het beoogde doel helder voor ogen te hebben. Bedenk wat u wilt
bereiken met bijvoorbeeld een bloemenstrook om de boomgaard of een gevarieerde
houtwal. Elk doel vraagt een eigen aanpak en iedere aanpak heeft zijn eigen consequenties.
Voorbeelden van doelen van natuurelementen:
• nuttige insecten aantrekken en deze voedsel aanbieden
• bestuivende insecten (hommels, solitaire bijen en honingbijen) voedsel aanbieden
• nuttige dieren (insecten en zoogdieren) een schuilplaats geven
• vogels broedgelegenheden geven
• bessen en noten telen voor vogels en huisverkoop
(vlier, hazelnoot, braam etc.)
• bodem verbeteren met groenbemesters
• verfraaiing van het bedrijf en het landschap
• en prettige werkomgeving
Wellicht kunt u dit lijstje verder aanvullen. Combinaties van doelen liggen voor de
hand. Een gevarieerde houtsingel bijvoorbeeld kan zowel voedsel leveren aan nuttige insecten en vogels als schuilplaatsen bieden. Bedenk dat niet elke vogelsoort in
deze houtsingel zal gaan broeden. Niet iedere aanplant kan elke functie vervullen.
Ook zijn sommige doelen veel makkelijker en goedkoper te verwezenlijken dan
andere. Een nestkast ophangen voor een koolmees is makkelijker dan de aanleg van
een bloemenstrook.
Voor het welslagen van een project is het belangrijk om de omvang van het beheer
juist in te schatten. Veel mooie plannen ontstaan op een rustige winteravond en verzanden in de drukte van de zomerdag. De fruitteler weet wat hij wilt, maar hij moet
bedenken of het praktisch uitvoerbaar is.

Beheer in relatie tot het gestelde doel
Veel bedrijven beginnen met de aanleg van een bloemenstrook of planten diverse
struikensoorten in. Er zijn echter veel soorten bloemenstroken en beplantingen
mogelijk. Hoe de beplanting er uit moet gaan zien hangt af van de gestelde doelen.
Voor nestgelegenheden voor vogels zijn meestal bomen en struiken nodig. Sommige
insecten hebben al heel vroeg in het voorjaar stuifmeel nodig en andere juist laat in
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de herfst nog. In het ene geval is een haag met bloeiende struiken nodig; in het andere een bloemenstrook met overblijvende kruiden. De verschillende natuurelementen
vragen om verschillende beheermaatregelen waarbij rekening wordt gehouden met
welke mechanisatie voorhanden is en hoeveel tijd en geld het mag kosten.
Voorbeeld
U hebt een ruim opgezette boomgaard en u wilt een smalle bloemenstrook langs de heining
op de kopakker zaaien om daarmee meer nuttige insecten aan te trekken. U kiest voor een
standaardmengsel met éénjarige bloemen. Het zaad voor een dergelijke bloemenstrook is
relatief goedkoop. De kosten zitten vooral in de uitvoering.
Allereerst moet een goed schoon zaaibed worden gemaakt. U moet zich afvragen of u over
de juiste mechanisatie beschikt. Aan het eind van het jaar wilt U de strook misschien maaien
om het aantal muizen te beperken. Lukt maaien zonder ook de heining mee te nemen?
Gebruikt u éénjarige planten dan moet u het volgende jaar opnieuw inzaaien of tenminste
een grondbewerking uitvoeren, zodat het aanwezige zaad kan kiemen. Als dit eenvoudig te
doen is, is dit een goede optie. Wanneer bewerking van de strook veel moeilijker ligt, is het
goed nog eens naar andere mogelijkheden te kijken. Een mengsel van vaste wilde planten
of een rand struiken misschien?

Iedere activiteit kost geld en moeite. Of deze investering de moeite waard kunt u
het beste zelf bepalen. U bent degene die de doelen vaststelt en een inschatting
maakt of het beheer in zijn bedrijfssituatie haalbaar is. In Bijlage 1 is een checklist
opgenomen. Het kan een leidraad zijn bij te nemen beslissingen over de aanleg van
bloemenstroken. Vragen die een fruitteler zichzelf moet stellen zijn: wat wil ik bereiken, hoeveel tijd en geld mag het kosten en heb ik de mogelijkheden om het
goed uit te voeren? Bij twijfel is het goed het plan aan te passen.

Veranderende doelen
In de loop van de tijd kunnen doelen veranderen. Het is denkbaar dat er een strook
éénjarige bloemen wordt aangelegd om insecten aan te trekken, maar eerst komt er
een kwartel broeden en later komen allerhande kleine vogels zaden eten. Zo'n ervaring kan aanleiding zijn om het doel breder te stellen en het beheer iets aan te passen. Een ontwikkeling in het beheer van de bloeiende vegetatie in en rond de boomgaard is een belangrijk gegeven. Bewust bezig zijn met de uitvoering en het kijken
naar de verwachte én onverwachte uitkomsten, maken het leuk. Dit is een stimulans
om het volgende jaar verder te gaan met de natuur op het bedrijf. Ook komt het
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wel voor dat er na een jaar teleurgesteld wordt gestopt. Kennelijk is het gestelde
doel niet gehaald. Is het project misschien niet goed uitgevoerd of is er een onrealistisch doel gesteld?
Een belangrijke reden om meer bloei in en rond boomgaarden te krijgen is het
bevorderen van natuurlijke vijanden van schadelijke insecten. Maar wanneer wordt
gedacht dat na de inzaai van bloemenstroken er snel minder luizenschade zal zijn,
zal dit op een teleurstelling uitlopen. Het duurt lang voordat er duidelijke effecten
van de natuurlijke regulatie van schadelijke insecten zichtbaar worden. Stel om te
beginnen een haalbaar doel en zie het project als de eerste stap in een ontwikkeling.
Een realistischer doel voor het bovengenoemde voorbeeld zou kunnen zijn: een
bloemenstrook maken waarin het hele seizoen iets bloeit. Wanneer dit het eerste
seizoen nog niet meteen lukt, kan dit in het tweede seizoen dit opnieuw worden
geprobeerd via het beheer of door bijzaaien of planten van andere soorten.

Combinaties van doelen
In sommige gevallen kan meer bloei in de boomgaard worden gecombineerd met
bodemverbetering. Wanneer een gedeelte van de boomgaard langere tijd braak ligt,
kan dit worden ingezaaid met een groenbemester. Een keuze is luzerne en klaver, al
dan niet in combinatie met graan of gras. Groenbemesters leveren extra organische
stof aan de bodem en verbeteren de bodemstructuur. In een mengsel van bloeiende
groenbemesters, kan als niet of weinig wordt gemaaid, het hele seizoen planten
bloeien.
Een andere combinatie van doelen is verfraaiing van het bedrijf en het landschap
met behoud van biodiversiteit. Beplantingen om de boomgaard zijn niet alleen nuttig voor de ondersteuning van het boomgaardsysteem, maar hebben ook een
natuurwaarde. Wilde planten en dieren kunnen door het bestaan van dit soort
beplantingen overleven in ons overvolle land. Daarnaast geeft aankleding van het
landschap een prettige werkomgeving. Ook is het goed voor het imago van de fruitteelt.
Voor de aanleg van hagen is – wanneer wordt voldaan aan een aantal voorwaarden
– subsidie verkrijgbaar. Ook vanuit financieel oogpunt is het de moeite waard landschapsverfraaiing in de planning mee te nemen.
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3

Dieren

3.1

Insecten

Nuttige insecten zijn bestuivers, zoals honingbijen, hommels en wilde bijen, of insecten waarvan de volwassen exemplaren of de larven leven van schadelijke insecten.
Vooral in beplantingen - in de vorm van bloemenstroken en gevarieerde singels –
kunnen veel nuttige insecten voorkomen. Een beplanting rondom de boomgaard
biedt schuilplaatsen, alternatieve prooien, en nectar en stuifmeel.
Er zijn duizenden soorten insecten en die stellen allemaal eigen eisen. Sommige soorten leven uitsluitend van één bepaalde plantensoort. Met het verdwijnen van die
plantensoort sterft ook het insect uit. Andere insecten zijn echte alleseters en kunnen altijd wel hun kostje bij elkaar scharrelen.
Behalve de juiste plant is ook het tijdstip waarop die plant aanwezig is van groot
belang. Een nuttig insect dat in het voorjaar actief is, heeft niets aan een prachtig
bloeiende bloemenstrook in het najaar. Zeker zo belangrijk als de bloemen zijn alternatieve prooien die in bloemenstroken of beplantingen voorkomen. Nuttige insecten
moeten ook te eten hebben op het moment dat in de boomgaard geen schadelijke
insecten te vinden zijn. Wanneer zij dan terug kunnen vallen op bijvoorbeeld de luizen in de bloemenstroken of de windsingel, blijven ze beschikbaar voor het moment
dat er in de boomgaard we er een plaag ontstaat. De verschillende functies worden
hieronder uitgewerkt.

Nectar en stuifmeel - streven naar een bloeiboog
In een beplanting is de aanwezigheid van nectar en stuifmeel belangrijk. Veel volwassen nuttige insecten leven ervan, terwijl hun
larven bijvoorbeeld luizen of rupsen eten.
vroege bloei lokt de vroegste soorBestuivende insecten leven uitsluitend van nectar
ten zweefvliegen naar uw bedrijf
en stuifmeel. Of bloeiende kruiden tijdens de
bloei van het fruit met elkaar concurreren om
de bestuivers, bestaat geen eenduidigheid. Er is
onderzoek dat aangeeft dat
bijen op verschillende tijdstippen van de dag op verschillende planten vliegen.
Daarnaast bestaat ook onderzoek
waaruit blijkt dat bijen niet altijd
bloemvast zijn en dus van plan-
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tensoort kunnen wisselen. Wanneer bloeiende kruiden als concurrenten worden
gezien, is het van belang in de boomgaard geen andere bloei te hebben. Maar ook
niet in de directe omgeving, want bijen kunnen ongeveer drie km vliegen.
Grote luizeneters zijn zweefvliegen. Een volwassen insect zoekt een deel van de dag
voedsel voor zichzelf op geschikte bloemen. Tussendoor speuren ze de omgeving af
naar luizenkolonies voor de afzet van hun eieren. Vanuit het gezichtspunt van de
fruitteler is dat een hele effectieve aanpak. Maar ook een zweefvlieg benut haar tijd
efficiënt: ze zoekt zo dichtbij mogelijk naar luizenkolonies en dat is in de buurt van
de bloeiende planten waarvan ze leeft. Tweehonderd meter is dan al een hele grote
afstand voor een zweefvlieg! Bloemen moeten daarom zo dicht mogelijk bij de fruitbomen staan. Dan kunnen dergelijke nuttige insecten optimaal worden benut.
Veel bloeiende bloemen geven nog niet een garantie voor veel nuttige insecten. Niet
alle bloemensoorten leveren nectar en stuifmeel en niet iedere bloemvorm is bereikbaar voor ieder soort insect. Bij sommige bloemen liggen de stuifmeeldraden en de
nectarklieren heel diep verstopt, zodat alleen hele grote en sterke insecten, zoals
hommels, erbij kunnen. Behalve de grootte van het insect is de lengte van de tong
van belang. Bijen en hommels hebben een vrij lange tong, waarmee ze in veel bloemen bij de nectar kunnen komen. Zweefvliegen, kevers en wantsen hebben alleen
toegang tot hele open bloemen. De bloemen van schermbloemigen en composieten
zijn voor heel veel verschillende soorten insecten bereikbaar.
Sommige insectensoorten zijn het hele jaar door aanwezig, terwijl andere slechts
enkele weken actief zijn. Nuttige insecten hebben ook voedsel nodig op momenten
dat fruittelers ze niet nodig hebben. Zweefvliegsoorten die als volwassen insect overwinteren, zijn belangrijke luizenbestrijders omdat ze vroeg in het voorjaar alweer
paraat zijn. Dat gebeurt alleen als er ook in september en oktober nog wat voor ze
te eten is in en rond de boomgaard.
Conclusie: er zijn veel soorten insecten, ieder met eigen wensen. In een beplanting
vraagt dit om veel plantensoorten. Een strook met enkele soorten planten kan soms
maanden lang prachtig staan te bloeien, maar is daarmee nog niet waardevol voor
de insectenwereld. Een fruitteler moet daarom proberen het hele jaar een constante
bloei in de beplanting te hebben. Dit wordt een bloeiboog genoemd.
Voorbeeld bloeiboog van wilde planten, die op een bedrijf kunnen voorkomen
April/mei

-

paardebloem, madeliefje, kruisbloemigen zoals herik, mosterd en

Mei/juni

-

fluitekruid, herik, mosterd, kamille

Juni/juli/aug

-

bereklauw, duizendblad, braam, kamille

Juli/aug/sept

-

pastinaak, harig wilgeroosje, kattestaart, bijvoet

pinksterbloem, ook speenkruid en bosanemoon
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Schuilplaatsen - overleven dicht in de buurt
Moderne boomgaarden zijn over het algemeen erg kaal. De bomen zijn jong, de
stammen glad, het gras is kort en de boomstrook kaal. Dit zijn voor veel insecten
slechte omstandigheden om te overwinteren. Een haag of een wat ruigere kruidenstrook biedt beschutting aan soorten die anders moeilijk zouden kunnen overleven.
Dit is bijvoorbeeld van belang voor soorten als lieveheersbeestjes, spinnen en roofwantsen die als volwassen insecten overwinteren. Willen deze soorten al vroeg in het
voorjaar weer actief kunnen zijn, dan moeten ze in of rond de boomgaard kunnen
overwinteren. Andere soorten overleven als ei of larve, vaak vastgehecht aan stengels of in holtes.
Oorwormen eten luizen, spint en kleine rupsen. Vooral voor appelbloedluis is de
oorworm een bekende predator. Oorwormschuilplaatsen ophangen (bijvoorbeeld bloempotjes met stro) heeft alleen zin bij
jonge bomen. In oudere bomen zijn er voldoende holtes
aanwezig. Oorwormen introduceren in bloedluiskolonies
kan door goed bezette oorwormpotjes te verhangen van bijvoorbeeld de windsingel naar de boomgaard. Mechanische
onkruidbestrijding verstoort de broedholtes van oorwormen in de boomstrook (september-begin juni). Dan
blijven alleen de broedholtes onder de rijstrook, overhoeken en singels over.
Veel soorten hommels maken hun nesten in ruige
vegetatie of net onder de grond. Vroeg in het voorjaar
zijn alleen de koninginnen nog maar actief en dan vooral in
de buurt van hun nest. Dit geldt vooral tijdens koude perioden.
Om te kunnen profiteren van deze natuurlijke bestuivers is
een hangende bloempot, gevuld met stro, is een
nestgelegenheid een voorwaarde.

uitstekende schuilplaats voor oorwurmen.

Alternatieve prooien - eten en gegeten worden het hele jaar rond
Bij bloemenstroken en een meer gevarieerde beplanting in de windsingel wordt vaak
vooral gedacht aan bloei. Zeker zo belangrijk zijn de prooidieren die op de planten
en struiken voorkomen. Een boomgaard is een heel eenzijdige beplanting. Voor nuttige insecten zijn maar op een paar momenten in het jaar voedsel te halen. Het is
niet realistisch om te denken dat ze fruittelers dan ineens massaal te hulp schieten,
als de rest van het jaar hun niets geboden wordt.
Luizen komen op appel vooral in het voorjaar massaal voor, eerst de appelgrasluis en
daarna de rose appelluis. In de loop van de zomer zien we vaak op jonge bomen de
groene appeltakluis nog opkomen. Er zijn veel nuttige insecten die leven van luizen:
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lieveheersbeestjes, gaasvliegen, zweefvliegen, roofwantsen en sluipwespen. Veel van
deze soorten beperken zich niet tot één soort luis. De luiseters zijn vooral nuttig
wanneer ze het hele jaar rond massaal aanwezig zijn in en rond de boomgaard. Dit
betekent dat wanneer er geen luis op de bomen is, bijvoorbeeld na een succesvolle
bestrijding, ze elders alternatieve prooien moeten vinden. In het voorjaar zijn wilgen
een goede luizenbron. Wilgen lopen eerder uit dan het fruit en bieden dan al alternatieve prooien, nectar en stuifmeel. Diezelfde voedselcombinatie is te vinden in
‘onkruid’ zoals kamille.
Sluipwespen die van bladrollers leven vormen een ander goed voorbeeld. Er zijn veel
verschillende soorten bladrollers die op diverse bomen en struiken voorkomen. In de
boomgaard worden bladrollers fanatiek bestreden. Door ze aan de rand van de
boomgaard op andere soorten planten ruimte te geven ontstaat er het hele seizoen
voedselaanbod voor sluipwespen. Daardoor kan de populatie sluipwespen zich optimaal uitbreiden waarvan fruittelers in de boomgaard kunnen profiteren.
Roofwantsen van de perebladvlo eten in het vroege voorjaar luis op zwarte els. Zo
ontwikkelt zich een beginpopulatie roofwantsen. Wanneer deze luis wordt bestreden
of een luisvrije els om de boomgaard staat, is de kans op schade door perebladvlo
groter.

3.2

Zoogdieren

Beplantingen in en rond de boomgaard kunnen schuilplaatsen en voedsel bieden aan
kleine zoogdieren. Over het algemeen komen vooral de wat ruigere en hogere
beplantingen daarvoor in aanmerking: bomen en struiken en weinig gemaaide
kruidenstroken. Bij bloemrijke beplantingen denken we niet meteen aan zoogdieren.
Wanneer de keuze moet worden gemaakt tussen een kruidachtige bloemenstrook of
een bredere haag moet het nut van de zoogdieren meegewogen worden. Een goed
voorbeeld is de egel. Dit is een echte jager die allerlei soorten eet die een fruitteler
niet te veel in de boomgaard ziet, zoals slakken, pissebedden maar ook jonge muizen. Als er wat ruigte is om een nest te maken en voldoende voedsel in de buurt,
dan is de egel al snel van de partij.

Vleermuis
Vleermuizen vliegen ‘s nachts en kunnen dan veel insecten verorberen (fruitmot, meikevers e.d.). Overdag schuilen vleermuizen in spouwmuren, op zolders, achter gevelbetimmering of luiken, of in boomholten. De schuilgelegenheid is te verbeteren door
het ophangen van kasten. In combinatie met de erfbeplanting wordt hierdoor een
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beter leefmilieu voor vleermuizen gecreëerd. De kasten zijn een aanvulling op
bestaande verblijfplaatsen. Vleermuizen komen voor in een gevarieerd parklandschap en nabij bebouwing, ook wel in holle en oudere bomen. Door het grote aantal
verblijfplaatsen in deze landschappen kan het lang duren voordat een kast wordt
bewoond.
Een vleermuiskast is alleen een geschikt en welkom onderkomen in voorjaar, zomer
en herfst. Ze worden nooit gebruikt als winterslaapverblijf en zelden als kraamkamer. Ze kunnen de winterslaapplaasten en kraamkamers dus niet vervangen! Het
duurt meestal geruime tijd voordat een kast wordt gebruikt. Soms nooit. Wanneer
de kasten na drie jaar nog niet gebruikt zijn, kunnen ze op een andere plaats worden opgehangen. Vleermuizen gebruiken vrijwel nooit het gehele jaar door hetzelfde verblijf. Dit is afhankelijk van het seizoen. Of een kast wordt gebruikt is te
zien aan de keutels op het mestplankje. De ophanghoogte van een kast is minimaal
twee meter en er moet rond de kast een open ruimte zijn van vijf meter.
Vleermuizen gebruiken houtwallen en singels als oriëntatiepunt voor hun weg naar
het jachtgebied. Geliefd jachtgebied zijn poelen en plassen, daar zijn veel insecten.

Marterachtigen
De wezel, hermelijn en bunzing eten vooral muizen. Het zijn nachtdieren die een
relatief groot gebied afstruinen op zoek naar voedsel. Dekking en voedsel én mogelijkheden om zich te verplaatsen zijn van belang om marterachtigen te bevorderen op het bedrijf. Dekking vinden ze
in ruige oevers, bermen, overhoeken, droge sloten,
houtstapels, takkenhopen, steenhopen, holle
bomen, stapels hooi en stro. Ook in de wat bredere hagen. Ze verplaatsen zich langs de verbindingslijnen in het landschap die worden
gevormd door hagen, sloten en andere vormen
van ruigere begroeiing.
U kunt dekking aanbieden door het maken van een
takkenhoop of houtrillen van snoeihout. Zorg dat de
hoop niet inzakt door wat houtstammen onderin of een
omgekeerd fruitkistje. Maak de takkenhopen of houtrillen op
een rustige plaats, bijvoorbeeld achterop de percelen in
de windsingels.

wezels eten vooral muizen
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Egel
Een egel eet wormen, kevers, slakken, bodeminsecten en eieren. Zij vinden dekking
in ruige begroeiing zoals in overhoeken, in hagen en in ruigtestroken. Egels houden
een winterslaap. Het is belangrijk dat deze winterschuilplaats droog is en niet wordt
verstoord. Zorg voor drinkgelegenheid het gehele jaar door.

3.3

Vogels

Op fruitteeltbedrijven vinden veel vogels hun plek. Zij zitten in de fruitopstand, de
windsingels, op het erf of in en om huis en schuur. Hoe breder en hoger de beplanting hoe meer mogelijkheden er ontstaan voor vogels. Toch kan ook een lagere
vegetatie al van nut zijn voor de vogelstand. Aan het einde van het seizoen kunnen
zaadeters zich te goed doen aan de zaden en bessen. Bodembroeders kunnen hun
nest maken in ongemaaide kruidenstroken. Veel insectenetende vogels vinden
broedgelegenheid in de wat bredere hagen. Elke vogel stelt zijn eigen eisen aan
nestgelegenheid en broedplaats. Nestkasten ophangen heeft niet voor alle vogels
zin. Veel fruittelers hangen al kasten op voor torenvalken en insectenetende vogels
zoals koolmezen. Nestkasten zijn zelf te maken of te bestellen in de handel. De verschillende vogelsoorten hebben elk een eigen grootte vliegopening. Alle nestkasten
moeten in de winter worden schoongemaakt. Een beschrijving van de afmetingen
van nestkasten zijn te vinden in diverse boeken (zie Bijlage 3, praktische literatuur).

Roofvogels
Torenvalken eten vooral muizen, spitsmuizen, kleine
vogels en insecten. Zij jagen vanuit de lucht en zitten
graag op een uitkijkpost om van bovenaf de grond
te bespieden. Geef een torenvalk deze mogelijkheid door het ophangen van nestkasten en aanbrengen van zitstokken op een hoogte van drie tot
vier meter. Zorg ervoor dat het uitzicht vrij is en dat de
torenvalk goed kan aanvliegen. Hang een torenvalkkast op
aan een paal of in een boom zodat de vogels zicht hebben op
de boomgaard. Richt de opening naar het oosten tegen het
inregenen. De kast moet na elk broedseizoen worden schoongemaakt. Leg voor elk broedseizoen wat droog gras of grof
zaagsel op de bodem als nestmateriaal.
Naast de torenvalk kunnen ook de buizerd en uil in de boomnestkast voor torenvalk
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gaard jagen. Een buizerd maak ook gebruik van zitstokken voor het jagen. Voor de
uil zijn er speciale uilenkasten. Muizen zijn makkelijker te vangen in een kort
gemaaide begroeiing.

Koolmees en pimpelmees
Mezen eten veel insecten en rupsen. In het broedseizoen kan een paartje koolmezen
met jongen twintig tot honderd rupsen per uur aan. Het hangt van het voedselaanbod af hoeveel paartjes in een boomgaard overleven. Op één ha kunnen twee
tot drie nestkasten worden opgehangen.

Andere insectenetende vogels
Zwaluwen eten vooral vliegende insecten zoals muggen. Zwaluwen zitten vooral in
en om gebouwen. De boerenzwaluw en de huiszwaluw kunnen eigen nesten maken
tegen gebouwen aan. Kunstnesten stimuleren de vestiging. Gierzwaluwen zijn
geheel aangewezen op kunstmatige nestplaatsen. Het behoud van nestgelegenheid
in of aan gebouwen is van belang.
Vliegenvangers eten rupsen in bomen en insecten op de grond. Vliegenvangers broeden vanaf begin mei, later dan koolmezen en daarom zijn zij waarschijnlijk voor de
fruitteelt minder interessant. Vliegenvangers zijn te bevorderen door nestkasten op
te hangen.
Roodstaarten broeden vanaf eind april. De zwarte roodstaart komt vooral voor rondom gebouwen. De gekraagde roodstaart is niet aan gebouwen gebonden. Beide
broeden ook in nestkasten.
Ook spreeuwen voederen hun jongen voor 80% met insecten. Nestkasten met een
vlieggat van 35 mm worden ook door spreeuwen bezet, bijvoorbeeld nestkasten van
de gekraagde roodstaart.
De grote bonte specht eet onder andere larven van de appelglasvlinder.
Waarschijnlijk broeden zij in nabije bosgebieden en vliegen van daaruit de boomgaard in om te fourageren. Ze zijn moeilijk in een kast te krijgen. Alleen als ze er zin
in hebben zullen ze in een kast gaan broeden. Een kast kan het beste worden opgehangen in een bestaande erfbeplantingen met wat oudere bomen.
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3.4

Zin en onzin over natuurlijke vijanden

Meer natuur in en om de boomgaard heeft een goede reden: voldoende en gaaf
fruit. Ziekten en plagen dreigen hier voortdurend roet in het eten te gooien. Hulp
van de natuurlijke vijanden is van harte welkom. Wat mag een teler hiervan verwachten? Van alles, behalve wonderen. Door het samenplanten van zoveel weldoorvoede bomen van een zelfde soort maakt de fruitteler een paradijs voor schadelijke
insecten. Hier is wat tegenover te stellen door ruimte te bieden aan de natuurlijke
vijanden van deze insecten. Echter, dit betekent niet dat alle problemen hiermee zijn
opgelost. De natuur zorgt niet automatisch voor stabiele evenwichten, maar is vaak
juist heel grillig. Met deze wisselvalligheid kan de fruitteler niet leven. En dus blijft
het zijn taak de bomen te verzorgen en zo nodig te beschermen tegen ziekten en
plagen. Om dat met een minimum aan bestrijdingsmiddelen te kunnen doen is hulp
nodig van de natuurlijke vijanden van de belangrijkste plaagdieren. Wie hoopt door
het aanpassen van de inrichting van zijn boomgaard van alle problemen verlost te
worden, zal bedrogen uitkomen. Toch zijn er veel fraaie voorbeelden van het nut
van natuurlijke vijanden. Het blijkt echter heel moeilijk te zijn om de grootte van
hun bijdrage te bepalen. Het werken aan de bevordering van natuur in en om de
boomgaard is meer dan een geloof van fanatiekelingen.
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15

4

Natuurelementen in en rondom de
boomgaard

4.1

Bloemenstroken

Een bloemenstrook is een relatief eenvoudige manier om meer bloemen in en rond
de boomgaard te krijgen. Er zijn veel plekken waar u een bloemenstrook kunt aanleggen: overhoeken, perceelsranden en tijdelijk braakliggende gedeelten. Een
belangrijke aspect is of de plek geschikt is om in te zaaien. Een smalle strook dicht
langs een haag is voor veel planten ongeschikt door vochtconcurrentie en schaduw.
Ook plekken met een slechte bodemstructuur en waar veel wortelonkruiden (kweek,
brandnetel) groeien zijn ongeschikt voor inzaai. Kies dus niet alleen een plek die u
kunt missen maar ook een plek waar planten het naar hun zin zullen hebben. De uitgekozen locatie moet bovendien bereikbaar zijn voor machines voor grondbewerking en zaaien, en eventueel maaien en/of afvoeren tijdens de groei- en bloeiperiode.

Soortenkeuze
De keuze in plantensoorten voor bloemenstroken is oneindig groot. Welke planten
in uw situatie geschikt zijn hangt af van uw doel en de mogelijkheden die de gekozen plaats biedt. Let bij het maken van de keuze op de geschiktheid voor uw grondsoort, de bloeitijden, éénjarige of meerjarige soorten en de aantrekkelijkheid voor
insecten. Het succes hangt van uw keuze af.
Eénjarige planten zijn heel geschikt op tijdelijk braakliggende grond. Er zijn mengsels verkrijgbaar waarvan de eerste planten al na een week of zes beginnen te bloeien en die vervolgens de hele zomer door bloeien. De grond moet ieder jaar opnieuw
worden bewerkt en ingezaaid. Dit is vrij prijzig en tijdrovend. Het voordeel is dat
wanneer u een geschikt mengsel hebt gevonden de kans op succes vrij groot is. Als
de grond voor langere tijd beschikbaar is, komen ook meerjarige mengsels in aanmerking.
Op bepaalde gronden is van nature een vrij grote variatie aan wilde planten aanwezig. In een dergelijke situatie hoeft helemaal niets te worden ingezaaid. Door een
gericht beheer met maaien en afvoeren kan de natuurlijke bloemenrijkdom zich ontwikkelen. Dit soort beheer is vaak ook mogelijk op plaatsen die slecht bereikbaar
zijn, zoals slootkanten. Op sommige percelen zit veel zaad in de grond, bijvoorbeeld
van herik. In zo’n situatie kunt u door het lostrekken van de grond dit zaad laten
kiemen. Door het tijdstip van losmaken te variëren zijn verschillen in bloei te creëren.
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Het ontwikkelen van een mooie bloeiende rand met wilde bloemen vraagt meestal
veel uithoudingsvermogen. Ook wanneer veel verschillende soorten worden ingezaaid kan er na enkele jaren nog maar weinig meer dan gras overblijven. Het vinden
van een goed beheer is de kunst. In veel gevallen is de grond te voedselrijk en moet
er eerst worden verschraald door maaien en afvoeren. Het spreekt vanzelf dat hier
dan ook geen mest aangevoerd moet worden. Veel fruitteeltgronden zijn rijk aan
voedingsstoffen en verschraling vraagt dan ook veel tijd. Wanneer desondanks vooruitgang wordt geboekt is de voldoening extra groot.
Voor natuurlijke vijanden interessante soorten zijn:
•

schermbloemigen (pastinaak, wilde peen, venkel, dille, bereklauw, fluitekruid iets
minder)

•

composieten (paardebloem, duizendblad, boerenwormkruid, jacobskruiskruid, margriet,
biggekruid, leeuwetand)

•

voor zweefvliegen en roofwantsen vooral: korenbloem, gele ganzebloem, valse kamille

•

vlinderbloemigen zoals klaver zijn vooral interessant voor bijen en hommels, minder
voor natuurlijke vijanden

Verkrijgbaarheid van zaad
Door de zaadhandel worden veel verschillende mengsels aangeboden, zowel van
wilde planten als van cultuurplanten. In Bijlage 2 vindt u een lijst van leveranciers.
Enkele bedrijven leveren zaad van afzonderlijke soorten, waarmee zelf een mengsel
is samen te stellen dat past bij de omgeving. Dit vraagt echter een gedegen kennis
van plantensoorten. Meer voor de hand liggend is het daarom te kiezen voor een
kant en klaar mengsel en afwachten wat het goed doet. Mengsels met wilde bloemen zijn relatief duur en worden pas interessant als u van plan bent om de strook
vervolgens zó te gaan beheren dat het geheel zich zelf verder kan ontwikkelen. Bij
de in Bijlage 1 genoemde firma's kunt u informatie opvragen over samenstelling en
prijzen van mengsels. Er zijn behoorlijke verschillen in prijzen, afhankelijk van de
samenstelling. Sommige berm- of weidemengsels zijn goedkoper dan andere. Let
vooral goed op de samenstelling. De goedkope mengsels bevatten vaak veel grassen
of de goedkopere éénjarige soorten zoals phacelia en mosterd. Goedkopere mengsels zijn niet slechter dan de duurdere, maar bevatten goedkopere soorten zaden.
Bepalend is dus of de juiste soorten in het mengsel zitten voor de omstandigheden
en het beheer dat u hebt gekozen.
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Voorbeeld van een mengsel met inheemse soorten:
éénjarig:

gele ganzebloem, karwij, klaproos, korenbloem, wilde ridderspoor, teunisbloem,
phacelia en mosterd als snelle bodembedekkers (snel overheersend)

tweejarig:

esparcette, duizendblad, diverse klaversoorten, kaasjeskruid, luzerne, margriet

Wanneer u zelf te weinig kennis hebt van plantensoorten vraag dan advies aan een
deskundige. In de meeste catalogi van zaadleveranciers staan uitgebreide lijsten van
wilde planten, soms met vermelding van hoogte en bloeitijden.
Wanneer u uit wilt gaan van de op het bedrijf aanwezige flora weet u zeker dat de
bloemen het doen op uw grond. Zelf zaad winnen is goedkoop. Let er op dat het
zaad goed is afgerijpt en droog de zaden na de ‘oogst’. Zaai tweejarigen in in de
nazomer en éénjarigen in het voorjaar.

Beheer
Zaai tijdig in: rond half april. Voor inzaai moet de strook zoveel mogelijk onkruidvrij
zijn. Als er gras heeft gestaan is het belangrijk de graszode zo fijn mogelijk te maken
om hergroei te voorkomen, bijvoorbeeld door te frezen. Laat het aanwezige onkruid
eerst kiemen en frees daarna een tweede keer (vals zaaibed). Zaai dan het gewenste
bloemenmengsel in. Er zijn geen speciale machines in de handel voor een smalle
strook. Zaai in dit geval met de hand. Bij een bredere strook kan met een nauwkeurig ingestelde zaaimachine worden gezaaid. Zaai dan in twee ronden. De eerste
ronde voor het zware zaad. In de tweede ronde stelt u de doseerpijpen naar boven
voor het fijnere zaad. Vermeng fijn zaad met droog zand om een betere verdeling
van het zaad te krijgen. Rol eventueel de strook na het zaaien. Voor een goede kieming en opkomst is vocht van groot belang. Er zijn voorbeelden van een goed
geslaagd zaaisel van klaver dat na opkomst door droogte alsnog doodging.
Watergeven bij droogte is belangrijk. Heeft een vegetatie zich eenmaal gevestigd
dan is het meestal niet nodig extra water te geven. Liggen er nog waterslangen op
het bedrijf die niet worden gebruikt? Sluit die dan aan en leg ze in de bloemenstrook.
Indien u ervoor kiest om de strook te maaien, maai dan de strook niet vóór half juli.
Vogels kunnen nog broeden. Voer het maaisel af, composteer het of zet het op
hopen. Maai ook een gedeelte (of alles) niet. In de winter biedt een afgestorven
vegetatie dekking aan dieren.
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Arbeid en kosten:
•

zaaibedbereiding door bijvoorbeeld te frezen

•

tweede zaaibedbereiding (vals zaaibed)

•

bewerken en inzaaien onder goede omstandigheden, voldoende vocht!!

•

inzaaien met de hand of zaaimachine (bredere strook)

•

eventueel: zorgen voor mogelijkheid water te geven

•

eventueel: maaien

•

kosten zaaizaad, afhankelijk van het mengsel van ƒ 150,- tot ƒ 500,- per ha (inheemse
akkeronkruiden ca. ƒ 500,-/ha, vlinderbloemenmengsel ca. ƒ 200,-/ha)

•

in de verschillende provincies is een regeling voor akkerranden; informeer bij de
provinciale stichting landschapsbeheer (zie Bijlage 5)

4.2

Boomstroken

Het voordeel van bloemen op de boomstrook is dat de bloeiende planten heel dicht
bij de bomen staan. Dat is vooral van belang als uw eerste doelstelling is om de
natuurlijke vijanden in de boomgaard te ondersteunen. Een permanente begroeiing
van de boomstrook is in de meeste boomgaarden niet wenselijk. Vooral in de periode van voor de bloei tot in de zomer is het van belang dat bomen op zwakke onderstam geen concurrentie van onkruid hebben. Later in het seizoen is onkruid in veel
situaties best te tolereren. Mits er dan ook voldoende bloeiende soorten staan kan
dit een waardevolle voedselbron voor nuttige insecten betekenen. Het is afhankelijk
van de grondsoort en de voorgeschiedenis van een perceel hoeveel en welke soorten
er op zullen komen.
Bloeiende planten die van nature voor kunnen komen op de boomstrook zijn:
Paardebloem, hondsdraf, paarse dovenetel, klaverzuring, zwaluwtong, herderstasje, ereprijs,
perzikkruid, kruiskruid, brandnetel, muur, boterbloem, ooievaarsbek en klaver. Vooral hondsdraf en paarse dovenetel kunnen in grotere hoeveelheden voorkomen en bloeien al vroeg.
Door plaatselijk geen onkruidbestrijding uit te voeren kan een gunstige vegetatie zoals
hondsdraf worden gespaard. Inzaaien van deze wilde soorten op plekken waar ze niet spontaan voorkomen heeft geen zin. Ze worden meteen overgroeid door andere onkruiden.

Wanneer mechanische onkruidbestrijding wordt toegepast kunt u de boomstrook
aan het begin van de zomer ook inzaaien met een door u gewenste plantensoort.
Dit kost wat meer dan het spontaan opkomende onkruid, maar heeft als voordeel
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Bloemenstrook met bloeiende
herik en hooimijt op overhoek
van een fruitteeltbedrijf

Gemengde singel in augustus met
hondsroos, vlier, Spaanse aak,
krenteboompje, rode kornoelje en
grauwe wilg

Bloeiende wilde peen in de
middenstrook van de rijbaan

Tweede jaar bloei met margrieten op
ingezaaide bloemenstrook langs sloot

dat minder gewenste soorten weinig kans krijgen en er vaak meer bloei is. Op deze
manier is het bevorderen van bloei in de boomgaard te combineren met het boomstrookbeheer. Inzaaien van boomstroken is mogelijk met klaver, verschillende soorten
kruisbloemigen zoals mosterd, stoppelknollen e.d. Dit werkt vooral goed in beplantingen waar nog voldoende licht op de boomstrook komt. In oude, te dichte
beplantingen draait inzaaien in de zomer bijna zeker uit op een mislukking. De
meeste ervaring is tot nu toe opgedaan met het inzaaien van phacelia. Mits er voldoende vocht en licht is, vormt deze soort snel een dicht gewas dat na ongeveer zes
weken begint te bloeien. De plant is echter vooral interessant voor bijen en hommels. Onderzoek door Louis Bolk Instituut en PFW zal moeten uitwijzen welke soorten het meest geschikt zijn voor inzaaien in de boomstrook.
Arbeid en kosten:
Spontane begroeiing op de boomstrook
•

geen extra arbeid, geen kosten

•

meer moeite met mechanische onkruidbestrijding om zode weg te werken na
begroeiing

Inzaaien boomstrook
•

zaaibedbereiding, bijv. door extra zorgvuldige bewerking met mechanische apparatuur
voor onkruidbestrijding (schoffelen, frezen o.i.d.)
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•

bewerking en inzaaien onder goede omstandigheden, voldoende vocht!!

•

eventueel: zorgen voor mogelijkheid water te geven

•

kosten zaaizaad (ƒ150,- tot ƒ 500,- /ha)

•

inzaaien met de hand, of met een strooiertje voor onkruidbestrijdingskorrels

•

onder gunstige omstandigheden: makkelijker bewerking met mechanische apparatuur

•

betere structuur onder ingezaaid gewas

•

minder uitspoeling voedingsstoffen
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4.3

Rijbanen en kopakkers

Er zijn veel mogelijkheden voor bloei en variatie in structuur (hoog en laag) op de
rijbanen en de kopakkers. Voordeel is, net als bij de boomstrook, dat natuurlijke vijanden dicht bij de bomen voedsel en dekking kunnen vinden. Natuurlijke vijanden
kunnen het best luizenschade beperken als de bloeiende planten dichtbij de bomen
staan, bijvoorbeeld in de rijstrook.
Zwitsers onderzoek naar bloemenstroken in het midden van de rijbaan heeft tot opmerkelijke
resultaten geleid. In de beschutting van de bloemenstrook waren veel spinnen aanwezig.
Rose appelluis nam af in de boomrijen die grensten aan een bloemenstrook. Dat spinnen
roofvijanden zijn van luis lijkt hiermee bewezen.

Mogelijkheden voor rijbanen en kopakkers zijn:
• inzaaien van bloemen of witte weideklaver in de middenstrook van de rijbaan
• afwisselend maaien
• inzaaien van witte weideklaver door de hele rijbaan en op de kopakkers

Inzaaien van bloemen of witte klaver middenin de rijbaan
Bloemen en berijdbaarheid laten zich slecht combineren. Door alleen een smalle
strook tussen de wielen niet te maaien of met bloemen in te zaaien blijft de berijdbaarheid in stand en is het toch mogelijk ‘ruigtestroken’ of bloemenstroken in de
boomgaard te krijgen.
Als de variatie aan planten in de rijstrook van nature niet groot genoeg is, kan de
middenstrook in het voorjaar worden losgetrokken en ingezaaid. Verkruimel de graszode goed fijn (bijvoorbeeld door frezen) zodat er geen hergroei plaatsvindt. Zaai in
onder goede omstandigheden (voldoende vocht). De eerste twee jaar na inzaai is
bloei te verwachten. Daarna vergrast de middenstrook door ingroei van gras vanuit
de randen. Klaver in de middenstrook kan zich redelijk handhaven. Nadeel van een
bewerkte middenstrook is de zachte ondergrond (verzwikken van enkels etc.). Dit is
te voorkomen door de grond goed aan te drukken of de strook op te vullen met
grond. Mollen zitten graag in de losse zode.
Maai de ingezaaide middenstrook niet, bijvoorbeeld door het middelste mes uit de
maaier te verwijderen. De planten worden door overrijden met de trekker wel wat
plat geduwd maar niet echt vernield, veel soorten bloeien gewoon door. Is de hoge
middenstrook uitgebloeid of staat ze echt in de weg (bijvoorbeeld met de oogst),
plaats dan het middelste mes weer terug en maai de strook af. In de praktijk blijkt
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dat na maaien het maaisel de hergroei verstikt, waardoor de strook niet meer groeit.
Het gemaaide afvoeren kan dit probleem verhelpen. De mechanisatie hiervoor ontbreekt echter op fruitteeltbedrijven. Een hogere begroeiing in het midden van de
grasstrook is ongeschikt bij een nauwe rijafstand in verband met een vochtiger
microklimaat.
Een bloemenstrook geeft de boomgaard een wat rommelig karakter, zeker wanneer
de planten wat hoger worden. Als het lukt om mooie bloeiende stroken middenin de
rijbanen te ontwikkelen mag hiervan misschien wel de grootste bijdrage aan de
ondersteuning van natuurlijke vijanden worden verwacht. Wanneer u echter graag
een nette rijbaan ziet of veel waarde hecht aan het vlak houden, is een bloemenstrook in de rijbaan voor u geen goede variant.
Arbeid en kosten:
•

lostrekken middenstrook rijbaan: 1 tot 2 uur per ha

•

kosten zaaizaad bloemenmengsel of klaver: ƒ 150,- tot ƒ 500,-/ha

•

inzaaien middenstrook met de hand

•

verwijderen middelste mes maaier

Afwisselend maaien
Door afwisselend maaibeheer ontstaat er variatie in structuur en in hoge en lage
begroeiing. Veel natuurlijke vijanden, bijvoorbeeld spinnen, vinden dekking in de
ruigere hoge begroeiing. Als er weer wordt gemaaid, maai dan niet alle hogere
begroeiing in één klap af zodat natuurlijke vijanden kunnen ‘vluchten’ naar andere
ruigtestroken.
Afwisselend maaien is mogelijk door:
•
om-en-om maaien van de rijbanen
•
in verstek maaien van de rijbaan, aan de randen ontstaat een wat hogere kruidachtige begroeiing
•
de middenstrook van de rijbaan niet te maaien

Nog veel makkelijker is het om de kopakkers, schouwpaden van waterwegen en
overhoeken niet bij elke maaibeurt mee te nemen. Bij de kopakkers kan aan het
eind van elke rij een cirkel worden overgeslagen, een permanente en eenvoudige
manier om schuilplaatsen creëren.
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Arbeid en kosten:
•

maaier in verstek zetten of middelste mes verwijderen

•

geen extra kosten

Klaver
Klaver in de rijbaan levert extra stikstof en is gunstig op bedrijven met bijen. Door
niet alle rijbanen tegelijkertijd te maaien komt klaver tot bloei. Bij inzaaien van nieuwe grasbanen is 10% witte weideklaver bij te mengen. Vooral de eerste jaren na het
zaaien doet klaver het goed. Daarna neemt het weer af. Klaver blijft langer aanwezig door een goede bodemstructuur, vrij hoge pH, kalk, weinig berijden en niet
korter te maaien dan ca. 8 cm.
Mengsel voor een grasbaan met witte weideklaver:
•

45% Engels raaigras

•

45% veldbeemdgras

•

10% witte weideklaver

Ook doorzaaien van klaver in een bestaande rijbaan is mogelijk. Maai het gras in het
voorjaar kort, krab de zode iets open, bijvoorbeeld met een strokenpoetser, en zaai
klaver met de hand in tussen de wielsporen. Klaver verspreid zich vandaaruit. Gebruik
vijf tot zeven kg klaver per ha. Klaver kan in het voor- of najaar worden ingezaaid
(april/mei of augustus/begin september). Te kleine planten kunnen in de winter uitwinteren. Let bij de rassenkeuze op de gevoeligheid voor ziekten. Witte weideklaver
kan beter tegen berijden dan witte cultuurklaver of rode klaver, en blijft lager.
Arbeid en kosten:
Nieuwe rijbanen
•

geen extra arbeid voor het inzaaien

•

kosten klaverzaad, 5 kg/ha

•

let op ontmenging van graszaad en klaverzaad, regelmatig weer mengen

Bestaande rijbaan
•

gras kort maaien

•

openkrabben met strokenpoetser, 3 uur/ha

•

kosten klaverzaad, 5-7 kg/ha

•

klaver inzaaien met de hand, tot 2 uur/ha

•

minder kosten bemesting
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4.4

Slootranden, bermen en overhoeken

Sloten, bermen en overhoeken fungeren als uitwijkmogelijkheid voor veel dieren,
insecten en planten. Ook vormen sloten en bermen verbindingswegen tussen het
fruitteeltbedrijf en de omgeving. Vanuit ecologisch oogpunt zijn deze doorgaande
routes in het landschap van groot belang. Vaak zijn sloten voorzien van een al dan
niet breed maaipad. De taluds zijn wisselend van breedte en steilheid. Vooral op een
wat breder, zonnig talud kan zich een soortenrijke flora ontwikkelen. In overleg met
het waterschap kan worden bekeken of minder maaibeurten en een gevarieerder
maaibeheer mogelijk zijn. Extensiever maaien geeft een grotere biodiversiteit. Indien
in het najaar moet worden gemaaid (schouwdatum) kunnen overwinteringsmogelijkheden voor insecten en andere kleine dieren ontstaan door niet alles te maaien,
maar her en der plukken met wat ruigere begroeiing te laten staan. Veel insectenetende vogels vinden broedgelegenheid in een rietkraag.
Door een overhoek slechts één keer per jaar te maaien of in te zaaien met een
bloemenmengsel ontstaat hier een gevarieerde vegetatie in bloei en structuur; er
wordt voedsel en dekking geboden.

Beheer
Diverse vormen van beheer zijn mogelijk:
* Niet voor begin maart maaien en na half juli
Door pas in het vroege voorjaar te maaien kunnen planten hun zaden afzetten en
zijn er goede overwinteringsmogelijkheden voor insecten. Maai niet alles tegelijkertijd zodat er een variatie aan structuur ontstaat. Deze variatie is belangrijk voor flora
en fauna. Na half juli in verband met broedende vogels.
* Maaisel afvoeren
Bij het uithalen van de sloten en het maaien van de taluds en de maaipaden blijft
het maaisel vaak liggen. Hierdoor kan een stikstofrijke ruigtebegroeiing ontstaan.
Door het maaisel af te voeren treedt verschraling op. Op slootkanten neemt de
dominantie van riet en gras af. Kruidachtigen krijgen meer kans en er is minder
‘onkruid’ zoals distels en brandnetels. Maai niet alle brandnetels, laat ze staan als ze
geen last veroorzaken.
* Maaien met de maaikorf
Bij klepelen verstikt het maaisel de vegetatie. Wat overblijft zijn grassen en verstoringssoorten.
* Maaisel verwerken
Een mogelijkheid is om het maaisel te verwerken tot een composthoop. Deze kan
dienst doen als voedselbron voor met name insecten en als schuilplaats voor egels en
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andere zoogdieren. Ook ontstaat hierdoor een ei-afzettingsplek voor reptielen.
* Gevarieerd maaibeheer
Door bij maaibeurten niet alles kort te maaien, maar her en der wat ruigere begroeiing te laten staan ontstaan plekken waar insecten en andere dieren zich kunnen
schuilhouden. Een gevarieerd beheer spaart levens. Een rietkraag bijvoorbeeld biedt
veel broedgelegenheid aan insectenetende vogels. Zorg dat elk jaar ergens wat overjarige stengels blijven staan.
Arbeid en kosten:
•

maaien van slootranden met een maaikorf in plaats van klepelen

•

extra tijd voor verwerken en afvoeren van maaisel

4.5

Gevarieerde singel

Singels zijn een bekend verschijnsel in en rond boomgaarden. De boomsoorten hebben een functie als windkering. Ook een hele eenvoudige windsingel vervult een
belangrijke rol voor insecten en andere dieren. Zo'n windsingel levert vooral
beschutting en voor bepaalde soorten insecten ook wat voedsel, meestal in de vorm
van andere insecten die in de haag leven. Door te kiezen voor een gevarieerdere
houtsingel met veel bloeiende en besdragende soorten kan het nut worden uitgebreid.
Kies in een houtsingel voor zwarte of grauwe els en niet voor de Italiaanse of witte els. Op
zwarte en grauwe els komen komen luizen voor die soortspecifiek zijn. De parasieten en
predatoren van luis zijn dit echter niet. Zo wordt een reservoir opgebouwd voor de boomgaard. Ook roofwants op elzebladvlo is niet kieskeurig. Zij verhuizen vanuit de windsingel
naar de boomgaard en zijn daar de belangrijkste vijanden van perebladvlo. Roofwantsen
eten ook spinteieren, bladluizen, vlindereieren en onvolgroeide rupsen.

Een groot voordeel van een singel is dat het geen werk kost tijdens het groeiseizoen.
Als de singel eenmaal staat en de juiste soorten zijn gekozen is er een constante bijdrage aan de natuur in en rond de boomgaard. Dit is een belangrijk aspect. Planten
en dieren hebben tijd nodig om zich te vestigen en moeten het volgende seizoen
opnieuw voldoende voedsel, nestplaatsen en schuilplaatsen kunnen vinden.

• LBI/DLV fruitteelt •

27

Verbinding met de omgeving
Houtige elementen zoals windsingels zijn het verbindende element van het bedrijf
met zijn omgeving. Wilde planten en vele diersoorten verspreiden zich via deze verbindingswegen. In een wat bredere singel vinden vele diersoorten en insecten
beschutting, vandaaruit komen zij het terrein op. Een egel bijvoorbeeld komt zo’n
300 meter uit de veilige beschutting van een beplanting. Een hermelijn zo’n 150
meter. Een goede houtige verbinding is minimaal 3 meter breed en de gaten mogen
niet groter zijn dan 200 meter.

Soortenkeuze
Kies voor de zwarte of grauwe els. Hierop komt luis voor waar veel luisetende insecten en parasieten op af komen. Ook in een bestaande windsingel zijn diverse soorten
struiken in te planten. Bij een dichte windsingel is het noodzakelijk om open gaten
te maken om de nieuwe struiken een kans te geven uit te groeien.
In Bijlage 4 staan de soorten bomen en struiken genoemd die te gebruiken zijn voor:
• inplant in een bestaande windsingel (bessenstruik, roos e.d.)
• inplant in een nieuwe houtsingel in combinatie met els (vogelkers, kardinaalsmuts, hazelaar e.d.)
• een bredere houtsingel (spaanse aak, vlier, gelderse roos e.d.)
Bloeiboog struiken en bomen in de houtsingel
Februari/maart

- els, hazelaar, gele kornoelje

Maart/april

- wilg

April/mei

- krenteboompje, kersensoorten, sleedoorn, wilg, bessensoorten

Mei/juni

- rode kornoelje, kardinaalsmuts, vuilboom, lijsterbes, gelderse roos

Juni/juli

- veldesdoorn, liguster, wilde kamperfoelie, rozen, vlier, vuilboom

Juli/aug/sept

- klimop, kamperfoelie, rozen, vuilboom

Bij een nieuw aan te leggen bredere houtsingel geeft onkruid in de eerste jaren
vochtconcurrentie met de bomen en struiken. In de eerste twee jaar is handhakken
of frezen tussen de bomen noodzakelijk. Een andere mogelijkheid is het om de
grond in te zaaien of in te planten. Zo zijn tegelijkertijd meer bloeiende planten in
de buurt van de boomgaard te krijgen. Ervaringen met mengsels zijn gering. Een
mengsel met boekweit, dille, duizendblad, goudsbloem, kaasjeskruid, kamille, korenbloem, koriander, mosterd, olierammenas en phacelia gaf een zeer goede onkruidonderdrukking. Een goede vochtvoorziening is echter gewenst. Het derde jaar is een
vrijwel dichte mat van duizendblad ontstaan.
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Bloeiboog mogelijke ondergroei in de windsingel
Februari/april

- narcissen, sneeuwklokjes (bol)

April

- longkruid (stek)

Mei/juni

- fluitekruid (stek)

Mei-augustus

- smeerwortel (stek)

Aril/juli

- paarse en gele dovenetel (stek)

Juni-okt

- kaasjeskruid (zaad), duizendblad (zaad)

Juni-september

- valeriaan (zaad, stek)

Juli

- zevenblad (zaad, stek)

Beheer
Een gevarieerde haag heeft meer ruimte nodig dan nu voor een haag wordt gereserveerd. Bomen en struiken bloeien niet of nauwelijks wanneer ze ieder jaar kort worden geschoren. Ze moeten dus de kans krijgen om uit te groeien en te bloeien. Voor
een goed ontwikkelde haag is minimaal drie meter breedte nodig. Om de omvang te
beperken kan om de paar jaar een deel van de struiken worden teruggezet of uitgedund. Dit vraagt een ander en tijdrovender beheer dan de traditionele geschoren
haag. Door de singels niet in één keer helemaal af te zetten of slechts aan één kant te
knippen kunnen insecten, vogels en andere dieren hierin hun toevlucht blijven vinden.

Subsidie
Voor financiering kan subsidie worden aangevraagd bij de Regeling Landschapselementen of de provinciale regeling voor aanleg en onderhoud van landschapselementen. Voor onderhoud bij de Regeling Beheersovereenkomsten en de provinciale regeling voor aanleg en onderhoud van landschapselementen. Ook zijn er in de
diverse provincies subsidiepotjes voor aanleg en onderhoud.
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Arbeid en kosten voor windscherm els en bredere houtsingel met diverse soorten
struiken:
Inplanten van windscherm en singel

5 uur/100 meter (gaten boren, bomen uitrijden en

planten), Plaatsen van afrastering

4 uur/100 meter

Onkruidbestrijding

eerste 2 jaar 2 tot 3 keer handhakken/schoffelen of
frezen óf inzaaien/inplanten gewenste soorten

Onderhoud

scheren windscherm els door loonwerker als gebruikelijk
indien slechts één kant windscherm els: minder arbeid
terugzetten/uitdunnen haag elke 2-3 jaar met motorzaag 2-4 uur/100 m
onkruid bijhouden in bredere haag

Kosten plantmateriaal

windscherm els ƒ 65,-/100 meter
ƒ 40,-/100 meter ondersteuning (paal, draad en clips)
houtsingel

ƒ 0,50 tot ƒ 1,50/stuk (bosplantsoen)

incl. planten

ƒ 6,- tot ƒ 10,-/strekkende meter)

Subsidiemogelijkheden bij bredere houtsingels onder bepaalde voorwaarden.
Informatie bij provinciale Stichtingen voor Landschapsbeheer

4.6 Erf en gebouwen
Het erf kan op verschillende manieren het aantal dieren en planten stimuleren.
Daarbij kunt u denken aan:
• aanpassen van gebouwen zodat zwaluwen, vleermuizen en kerkuilen kunnen
broeden
• opzetten van takken- en steenhopen
• inzaaien en planten van drachtplanten in de bloementuin
• erfbeplanting met bloem- en besdragende struiken en bomen
• aanleggen van een vijver voor drinkgelegenheid van vogels, bijen en de eiafzetting van padden, kikkers e.d.
• planten van hoogstambomen
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5

Mogelijke problemen bij het beheer

Een andere inrichting van de boomgaard schept nieuwe kansen voor nuttige planten
en dieren maar ook voor soorten waarvan fruittelers er liever niet te veel in de buurt
van de fruitbomen zien. Dit mag geen reden zijn om van de plannen af te zien, maar
is wel iets om goed rekening mee te houden. In deze paragraaf worden enkele van
de mogelijke problemen besproken.
Hoe u een boomgaard ook inricht, het blijft zaak om goed waar te nemen. Hoe ontwikkelt het leven in de boomgaard zich en hoeveel schade veroorzaken de verschillende dieren? Het eerste doel blijft het produceren van goed fruit.
Natuurontwikkeling in de boomgaard is alleen verantwoord zolang het de fruitproductie niet in gevaar brengt.

Veldmuizen en woelratten
Dit zijn waarschijnlijk de eerste dieren waar u bij schade aan denkt. En terecht, want
deze kunnen grote schade veroorzaken. Hoe kaler de boomgaard, hoe minder last u
zult hebben van deze dieren. Met name muizen reageren zeer snel op veranderingen
in de boomgaard. Meer begroeiing betekent meer kans voor de muizen. In ieder
geval dient u de muizenstand goed in
de gaten te houden. Wanneer het uit
de hand dreigt te lopen grijp dan tijdig
in. Vooral in de biologische fruitteelt
zijn de mogelijkheden van bestrijding
beperkt. Een goed beheer wordt hiermee extra belangrijk. Maaien is de
belangrijkste maatregel. Houdt vooral
veldspitsmuis
veldmuis
de begroeiing dicht bij en onder de bomen insecteneter
planteneter
in najaar en winter kort wanneer de
muizendruk hoog is. Kort gemaaid gras geeft weinig schuilplaatsen en roofvogels
kunnen beter jagen. Iedere situatie vraagt zijn eigen maatregelen. Wanneer u
mechanische onkruidbestrijding toepast, bewerk dan na de oogst nog een keer om
de muizen het leven in de boomstrook onaantrekkelijk te maken. Heeft u een
begroeide boomstrook houdt dan de muizenpopulatie in de hele boomgaard laag.
Dit stelt ook eisen aan de inrichting en het beheer van de beplanting in en rond die
boomgaard. In hoofdstuk 3 komen natuurlijke vijanden van muizen aan bod. Het
bevorderen hiervan krijgt in zo'n situatie extra gewicht.
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Vogels
Veel soorten voeren hun jongen met insecten en in het najaar helpen de vogels het
valfruit op te ruimen. Helaas lusten ze het fruit ook al als het bijna rijp aan de boom
hangt. Verschillende soorten kleine zangvogels pikken dan her en der een gaatje in
een appel of een peer. Dit kan zijn om insecten (bijvoorbeeld bladrollers) van het
fruit te pikken, of omdat vogels zo hun dorst proberen te lessen. De oplossing bij
dorst ligt in het aanbieden van drinkgelegenheid. Dat dit helpt is echter niet bewezen. Waarschijnlijk vinden ze rijpend fruit gewoon lekker! Het probleem blijft. De
vraag is of in een boomgaard met nestgelegenheid voor vogels zoveel meer schade
ontstaat dan in een kale boomgaard. Een pasklaar antwoord is voor dit probleem
niet te geven. Wanneer u uw boomgaard aantrekkelijker maakt voor vogels dient u
zelf te beoordelen of er meer schade ontstaat. Probeer een reële inschatting te
maken en weeg deze af tegen de voordelen.

Wantsen
Wantsen zijn zowel conventioneel als biologisch heel lastig te bestrijden.
Maatregelen die wantsen bevorderen zijn daarom dan ook onwenselijk. De twee
soorten die het meeste schade veroorzaken in boomgaarden, de groene appelwants
en de toortswants, verruilen in de zomer appel en peer voor kruidachtige planten.
De groene appelwants is zeer polyfaag. Zij zit op veel verschillende planten. Bekend
zijn: aardappel, aardbei, brandnetel, bes en forsythia. De toortswants zit in de eerste
plaats op toorts, ook wel op aardappel. Beide soorten wantsen worden dus op veel
planten gevonden. Het is verstandig om bij de keuze van plantensoorten voor
beplantingen in en rond de boomgaard de risicovolle soorten te mijden. Er zitten
echter meestal meerdere kanten aan de relatie tussen het insekt en de omgeving. Zo
kan een begroeide boomstrook in de zomer voedsel bieden aan wantsen waardoor
de populatie zich kan uitbreiden. Een begroeide boomstrook rond de bloei kan echter ook schade voorkomen, doordat de wantsenlarven eerder de boom verlaten en
daardoor de vruchten minder schade doen.

Zuringbladwesp
Dit insect plant zich voort op zuring. Bij meer begroeiing in de boomgaard staat er
vaak ook wel zuring tussen. In de herfst zoeken de larven een overwinteringsplaats in
appel- en perenbomen. Sommige van deze larven boren zich in de vruchten: een slechte keuze voor zowel de fruitteler als de zuringbladwesp. De fruitteler verliest een
appel of peer en de larve belandt uiteindelijk met de vrucht op de grond en gaat tenonder. Wanneer er veel zuringbladwesp voorkomt in een perceel kan de schade worden beperkt door zuring en onkruid onder de bomen voor de oogst kort af te maaien.
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Bijlage 1. Checklist bloemenstroken
Checklist aanleg en onderhoud bloemenstroken.
• Wat wil ik bereiken met de bloemenstroken?
• Welke machines heb ik nodig voor de aanleg?
• Zijn die op het bedrijf aanwezig of moeten ze worden geleend of gehuurd?
• Welke planten kan ik spontaan verwachten?
• Welke planten zijn geschikt voor deze grond en dit klimaat?
• Wat zijn de kosten van zaad of plantmateriaal?
• Welk beheer is nodig: maaien, grondbewerken, opnieuw inzaaien, snoeien?
• Valt het beheerswerk samen met andere arbeidspieken op het bedrijf?
• Hoeveel tijd gaat het beheer ongeveer kosten?
Om een bepaalde functie goed te kunnen vervullen moet een beplanting aan zekere
eisen voldoen. Dit is te bereiken door de juiste keuzes te maken bij de aanleg, maar
ook door een goed beheer in de jaren erna. Om te kunnen kiezen uit de verschillende mogelijkheden is het goed om wat meer te weten van de achtergronden. Kennis
van de planten die gebruikt worden is hierbij van groot belang, maar ook kennis van
de levenswijze van nuttige dieren die we hiermee hopen aan te trekken.
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Bijlage 2. Leveranciers van zaden
Barenbrug Holland B.V.
Stationsstraat 40
Postbus 4
6678 ZG Oosterhout Gld.
tel: 0481 - 48 81 00
fax: 0481 - 48 81 90

De Punt Diepenveen B.V.
Postbus 8
7430 AA Diepenveen
tel: 0570 - 591521
fax: 0570 - 592362

Cebeco zaden B.V.
Postbus 10000
5250 GA Vlijmen
tel: 073 - 51 88 555
fax: 073 - 51 88 666

Robertus’ zaadhandel B.V.
Deventerstraat 560
7325 XZ Apeldoorn
tel: 055 - 36 66 556
fax: 055 - 36 60 983

Hofman Agrarische Producten
Grimbergerweg 11
7467 PR Notter
tel: 0548 - 51 29 79
fax: 0548 - 54 03 31

H.Ch. Schobbers B.V.
Postbus 66
5900 AB Venlo
tel: 077 - 3512244
fax: 077 - 3512356

Medigran
Holenweg 41
1623 PA Hoorn
tel: 0229 - 215328
fax: 0229 - 210891
Pelgrum Vink Materialen B.V. (P.V.M
B.V.)
Postbus 47
6916 ZG Tolkamer
tel: 0316 - 24 80 99
fax: 0316 - 24 80 83
Pleiboza B.V.
Postbus 434
6900 AK Zevenaar
tel: 0316 - 523783
fax: 0316 - 526325
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Bijlage 3. Praktische literatuur
Uitgaven Landschapsbeheer Nederland
tel: 030-2340777
fax: 030-2304423
•
Geriefhoutbosjes
•
Hoogstamvruchtbomen
•
Houtwallen, heggen en singels
•
Knotbomen
•
Natuurlijke oevers in beweging
•
Natuurontwikkeling voor beginners
•
Poelen
Centrum voor Landbouw en Milieu
tel: 030-2441301
fax: 030-2441318
•
Natuur van het boerenland, CD
•
Natuur op en rond het erf
•
Bloemrijke slootkanten
Vlinderstichting
tel: 0317-467346
fax: 0317-420296
•
Uw tuin vol vlinders (ook in de boekhandel)
Vogelbescherming Nederland
tel: 030-6937700
fax: 030-6918844
Vogels onder dak, een handleiding voor het bevorderen van nestgelegenheid
Vogels in de winter

Nuttige adressen
Vereniging Das en Boom
tel: 024-6842294
fax: 024-6844231

Vleermuiswerkgroep Nederland
Postbus 190
6700 AD Wageningen

Stichting Beheer Natuur en Landelijk gebied (SBNL)
tel: 0343-591593
fax: 0343-577572
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Bijlage 4: Overzicht van bloei- en besdragende struiken

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Botanische naam

Nederlandse naam

Kenmerken
Max.hoogte (m)
Boom
Struik
Vorm
Vorm

Acer campestre
Alnus glutinosa
Alnus incana
Amelanchier ovalis
Amelanchier lamarrckii
Carpinus betulus
Cornus sanguinea
Cornus mas
Corylus avellana
Euonymus europaeus
Hedera helix
Ligustrum vulgare
Lonicera periclymenum
Lonicera xylosteum
Prunus avium
Prunus padus
Prunus spinosa
Rhamnus alnus
Ribes rubrum
Ribes nigrum
Ribes uva-crispa
Rosa canina
Rosa rubiginosa
Salix aurita
Salix caprea
Salix cinerea
Sambucus nigra
Sorbus aucuparia
Viburnum opulus

Veldesdoorn
Zwarte els
Grauwe els
Europ. Krenteboompje
Drents krenteboompje
Haagbeuk
Rode kornoelje
Gele kornoelje
Hazelaar
Kardinaalsmuts
Klimop
Liguster
Wilde kamperfoelie
Rode kamperfoelie
Boskriek
Vogelkers
Sleedoorn
Vuilboom
Aalbes
Zwarte bes
Kruisbes
Hondroos
Eglantier
Geoorde wilg
Waterwilg
Grauwe wilg
Vlier
Lijsterbes
Gelderse roos

18
25
25

25

20
15

3-6
6-12
6-12
<3
<12
>12
<3
3-6
<6
<6
Klimplant
<3
Klimplant
<2,5
3-10
>3
<3
1,5-3
<1.5
<1.5
<1.2
<3
<2
2-3
4-6
2-6
<6
<6
<3

Geschiktheid voor inplant:
1. In bestaande singel als onderbegroeiing, als struik of klimplant
2. In nieuwe singel in combinatie met els, bijvoorbeeld 3 els en 1 andere soort. Ook
als inplant in bestaande singel mits ruimte. Aanplant op open plekken door het
weghalen van bomen in bestaande singel
3. In bredere singels, minimaal 3 meter, bijvoorbeeld faunahagen
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Bloei

Juni/juli
Febr/maart
Febr/maart
April/mei
April/mei
April/mei
Mei/juni
Febr/maart
Jan/maart
Mei/juni
sept/dec
Juni/juli
juni/aug
juni/aug
April/mei
April/mei
April/mei
Mei/sept
April
April
April
Juni/juli
Juni/aug
April/mei
Maart/april
Maart/april
Juni/juli
Mei/juni
Juni

Bes

Aug/sept
Aug/sept
Juli/aug
Juli/aug
Aug/sept
Aug/sept
Sept/okt

Juli/aug
Aug/sept
Sept/okt
Juli/aug
Juli/aug
Juni/juli
Sept
Sept/okt

Aug/sept
Aug/sept
Sept

Geschiktheid
1, 2 en 3 zie onder

3
2,3
2,3
2,3
2,3
3
2,3
2,3
2,3
2,3
1
1,2,3
1
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
1
1
1
1,2,3
1,2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3
2,3

Opmerkingen:
• Alle soorten zijn geschikt voor afzetten
• Eglantier bloeit uitbundiger dan hondsroos
• Lijsterbes: goede soort op zandgrond, bacterievuurgevoelig!
• Wilgen: alleen de fijner groeiende wilgen opgenomen
• Vlier: groeit wild, woekert
• Sleedoorn loopt vanonder uit, nadeel doornen
• Kardinaalsmuts en liguster: giftig

• LBI/DLV fruitteelt •
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Bijlage 5. Adressen provinciale natuur- en
landschapsorganisaties
Informatie over subsidies, hulp bij uitvoering en onderhoud etc.
Overkoepelend:

Landschapsbeheer Nederland (LN)
Postbus 12048
3501 AA Utrecht
tel: 030-2340777
fax: 030-2304423

Friesland
Landschapbeheer Friesland
Commissieweg 15
9244 GB Beetsterzwaag
tel: 0512-383800
fax: 0512-381457
Friese Milieufederatie
Postbus 713
8901 BM Leeuwarden
tel: 058-2890303
fax: 058-2880425

Milieufederatie Drenthe
Hertenkamp 6
9401 HL Assen
tel: 0592-311150
fax: 0592 - 330201

Overijssel
Landschapsbeheer Overijssel
Poppenallee 39
7722 KW Dalfsen
tel: 0529-401731
fax: 0529-401252

Groningen
Landschapsbeheer Groningen
v. Maerlantlaan 1
9752 JT Haren (Gr.)
tel: 050-5345199
fax: 050-5340137
Milieufederatie Groningen
Postbus 1020
9701 BA Groningen
tel: 050-3130800
fax: 050-3136821

Natuur en Milieu Overijssel
Stationsweg 3
8011 CZ Zwolle
tel: 038-4217166
fax: 038-4219166

Flevoland:
Milieufederatie Flevoland
Botter 11-47
8232 JS Lelystad
tel: 0320-253505
fax: 0320-251910

Drenthe
Landschapsbeheer
Rodeweg 25
9404 RM Assen
tel: 0592-316616
fax: 0592-330111
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Gelderland
Landschapsbeheer Gelderland
Postbus 1030
6801 BA Arnhem
tel: 026-3599539
fax: 026-3599480

• Natuur in en om de boomgaard •

Gelderse Milieufederatie
Jansbuitensingel 14
6811 AB Arnhem
tel: 026-3515069
fax: 026-3892093

Noord-Brabant
Coördinatiepunt Landschapsbeheer
Noord-Brabant
Postbus 80
5076 ZH Haaren
tel: 0411-622775
fax: 0411-623365

Utrecht
Landschapsbeheer Utrecht
Postbus 121
3730 AC De Bilt
tel: 030-2205534
fax: 030-2205544

Stichtse Milieufederatie
Emmalaan 41
3851 HP Utrecht
tel: 030-2544457
fax: 030-2523439

Noord-Holland
Landschapsbeheer Noord-Holland
Postbus 6090
2001 HB Haarlem
tel: 023-5143080
fax: 023-5143081
Milieufederatie Noord-Holland
Stationsstraat 38
1506 DH Zaandam
tel: 075-6351598
fax: 075-6704636

Stichting Brabantse Milieufederatie
Postbus 591
5000 AN Tilburg
tel: 013-5356225
fax: 013-5353503

Zeeland
Stichting Landschapsbeheer Zeeland
Postbus 286
4460 AR Goes
tel: 0113-230936
fax: 0113-250955
Zeeuwse Milieufederatie
Postbus 334
4460 AS Goes
tel: 0113-230075
fax: 0113-250955

Limburg
Instandhouding Kleine
Landschapselementen in Limburg
Postbus 154
6040 AD Roermond
tel: 0475-352000
fax: 0475-310501

Zuid-Holland
Landschapsbeheer Zuid-Holland
Postbus 558
2800 AN Gouda
tel: 0182-524500
fax: 0182-580430

Milieufederatie Limburg
Wilhelminastraat 36
6131 KR Sittard
tel: 046-4525992
fax: 046-4520924

Zuid-Hollandse Milieufederatie
G.W. Burgerplein 5
3021 AS Rotterdam
tel: 010-4765355
fax: 010-4775562

• LBI/DLV fruitteelt •
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DLV Biologische Landbouw
De marktgroep biologische landbouw is een landelijk werkend team met kantoor te Horst. Er zijn
binnen de marktgroep adviseurs voor alle takken van de landbouw aanwezig, of het nu is voor glastuinbouw, fruitteelt, melkveehouderij, akkerbouw of tuinbouw, wij kunnen u van dienst zijn. Het
team geeft teelttechnische en bedrijfseconomische adviezen. Een belangrijk onderdeel is de begeleiding van telers die omschakelen naar de biologische landbouw. Ook helpen de adviseurs bij de opzet
van een bedrijf, bedrijfsvernieuwing, bedrijfseconomie, milieuzorg, natuurontwikkeling, begeleiding
tijdens de teelt. Dit gebeurt o.a. door individuele adviezen, het uitgeven van actuele berichten, houden van lezingen, verzorgen van groepsbijeenkomsten, begeleiden van studiegroepen en het schrijven van artikelen. Voor alle technische vragen en vormen van voorlichting voor de diverse vakgebieden heeft de marktgroep specifieke deskundigheid en vaardigheid in huis. Bovendien zijn er voor de
zéér specialistische vragen over bouw, kwaliteitszorg/certificering, weer, agrotoerisme en innovatie,
over de sectoren heen werkende specialisten binnen DLV in te schakelen.
DLV-adviezen: het resultaat telt!
Voor verdere informatie:
DLV Biologische Landbouw
Postbus 6207
NL 5960 AE HORST
tel: 077-3984700
fax: 077-3982140

Louis Bolk Instituut
Het Louis Bolk Instituut is een particulier instituut met een aantal afdelingen: landbouw, geneeskunde, natuurkunde en voeding. De medewerkers van de landbouwafdeling hebben ervaring in
onderzoek ten behoeve van de biologisch-dynamische en ekologische landbouw. Ze zijn gespecialiseerd in bedrijfsbegeleidend onderzoek. Hierbij helpt de onderzoeker de bedrijfsvoerder inzicht te
krijgen in hoe verschillende maatregelen doorwerken op het eigen bedrijf. De bedrijfsvoerder kan
hierdoor gefundeerde keuzes maken.
Indien de vraagstelling daartoe aanleiding geeft kan de fenomenologische onderzoeksmethode
gebruikt worden, die op het werk van Goethe geïnspireerd is. Deze methode wordt ontwikkeld in
fundamenteel onderzoek om de uitgangspunten te verstevigen van de biologisch-dynamische landbouw en de antroposofie.
U kunt het onderzoek in zijn algemeenheid steunen door een jaarlijkse donatie van minimaal ƒ 50,onder vermelding van ‘nieuwe donateur LBI’. U ontvangt dan jaarlijks het algemene jaarverslag van
het instituut, waarin een lijst met verkrijgbare publicaties is opgenomen.

Voor verdere informatie:
Louis Bolk Instituut
Hoofdstraat 24
NL 3972 LA Driebergen
tel: 0343-517814
fax: 0343-515611
Postbanknummer: 3530591

Binnen een bestaande bedrijfsvoering bestaan veel manieren om meer natuur te
creëren en natuurlijke vijanden te bevorderen. Deze brochure geeft een overzicht van
de mogelijkheden. Welke u kiest hangt af van uw bedrijfssituatie en van uw wensen.
‘Natuur in en om de boomgaard’ dient als houvast bij het maken van
keuzes en als leidraad bij de uitvoering van de uiteindelijke plannen.

