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Voorwoord
Op initiatief van Boerderij Nieuw Slagmaat is het project ‘Appels-de Bloemetjes en de Bijtjes’
gestart (2013-2016), gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken. Met dit project ging
een vijftal Milieukeur-fruittelers aan de slag met kruidenranden langs of in de boomgaard, om
daarmee de functionele agro-biodiversiteit te stimuleren (FAB). De aanleg en het beheer van de
randen was onder verantwoordelijkheid van de telers zelf. Het Louis Bolk Instituut is geraadpleegd
voor monitoring van nuttige insecten in de kruidenranden en de boomgaard.
Deze rapportage geeft een overzicht van hoe de randen zijn aangelegd en wat er op de
verschillende locaties is waargenomen aan nuttige insecten voor de bestuiving en plaagbeheersing.
De uitvoering van dit onderzoek had niet kunnen plaatsvinden zonder de hulp van een aantal
mensen. Bij deze wil ik die hartelijk danken. In de eerste plaats Djûke van der Maat die met grote
enthousiasme de drijvende kracht was achter het project. Ook de telers Huub van der Maat,
Cornelis Uijttewaal, Kees van Dijk, Anton, Wilbert en Nico van Wijk en Toon Vernooij die hun
bedrijven openstelden voor de monitoring. Stagiair Taco Post Uiterweer heeft op de achtergrond
literatuuronderzoek gedaan en de interviews verzorgd met Pieter Jans Jansonius, Gino van Acker,
Tim Moerman en Piet Korstanje en bedrijfsadviseur biologische fruitteelt Gerjan Brouwer. Verder
wil ik nog bedanken collega’s Bart Timmermans, Riekje Bruinenberg en Hans Dullaert voor het
meedenken en allerlei hand- en spandiensten.
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1 Inleiding en achtergrond
1.1

Biodiversiteit op het platteland

Het agrarisch gebied is met 70 procent van het landoppervlak van Nederland het grootste
leefgebied voor planten en dieren. Helaas laten veel boerenlandsoorten een dalende trend zien. De
belangrijke bedreigingen van biodiversiteit op land zijn habitat verlies en versnippering,
stikstofdepositie, verzuring en verdroging.1 Biodiversiteit is echter van essentieel belang voor de
landbouw: het draagt bij aan efficiënte processen en is een voorwaarde voor de voedselproductie.
Een voorbeeld hiervan is de rol van het bodemleven voor het efficiënt gebruik van mineralen.
Specifiek voor de fruitteelt speelt deze ‘functionele biodiversiteit’ een rol bij het verlagen van de
plaag- en ziektedruk en een betere bestuiving.

Controle versus adaptieve model
Kenmerkend voor de landbouwontwikkeling sinds de vorige eeuw is een vereenvoudiging van
ecosystemen: gemengde bedrijven zijn gespecialiseerd, sloten rechtgetrokken en akkers zijn ontdaan
van onkruiden. Dit werd mede mogelijk gemaakt door het beschikbaar komen van technieken en
hulpmiddelen, zoals machinerie, beregening, kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Deze hulpmiddelen
vervangen diensten die daarvoor door het ecosysteem geleverd werden. We noemen dit het zgn
‘controle model’, waar evenwicht sterk afhankelijk is van externe input (Figuur 1).
In dit model zijn de natuurlijke processen en de daaraan gekoppelde biodiversiteit onder druk komen
te staan. Zo is kunstmest direct opneembaar door de plant en het bodemleven speelt hier maar een
marginale rol. Plagen worden bestreden met insecticiden en er wordt geen gebruik meer gemaakt
van natuurlijke plaagbestrijding. Aangezien de natuurlijke functies niet meer gebruikt worden, maakt
dat het systeem kwetsbaar en kunnen de risico’s in termen van productieverlies en dus kosten
worden vergroot. De ‘controle’ om het systeem in evenwicht te houden leidt tot steeds grotere
afhankelijkheid van externe middelen. Hier tegenover staat het adaptieve model waar juist optimaal
gebruik gemaakt wordt van biodiversiteit en de natuurlijke processen om de weerbaarheid te
vergroten en de risico’s te verlagen. Door de natuurlijke processen in de landbouw te benutten en te
versterken kunnen hoogproductieve systemen gerealiseerd worden die veel minder kwetsbaar zijn
en daarmee veel lagere risico’s vertonen (Erisman et al. 2016).

Figuur 1. Robuuste systemen zijn minder kwetsbaar (Ten Napel et al. 2006).

1

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/04/18/convention-on-biological-diversity-fifthnational-report-of-the-kingdom-of-the-netherlands.html
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1.2

Aanleiding

Op een vijftal fruitteeltbedrijven in de buurt van Bunnik en Houten zijn de afgelopen jaren
kruidenranden aangelegd, met als doel om de biodiversiteit op hun bedrijf te vergroten. Het ging
met name om het stimuleren van nuttige insecten, voor de bestuiving en de plaagbeheersing in de
boomgaard (functionele agro-biodiversiteit, FAB). Om iets te kunnen zeggen over de aanwezige
bovengrondse biodiversiteit van ongewervelden en over de effectiviteit van de aangelegde
kruidenranden, zijn er bemonsteringen uitgevoerd. Tijdens enkele bijeenkomsten zijn de
tussenresultaten met de telers besproken en zijn de ervaringen over de aanleg van de randen
uitgewisseld.

1.3

Functionele agrobiodiversiteit: onderdeel van integrale gewasbescherming

Integrale gewasbescherming (internationaal bekend als Integrated Pest Managament, IPM) is in
Nederland verplicht voor alle eindgebruikers van gewasbeschermingsmiddelen (Ministerie van
Economische Zaken 2013). In de 2e nota duurzame gewasbescherming staat beschreven dat
gewasbeschermingsmiddelen alleen als laatste redmiddel ingezet mogen worden, en dat er in
eerste instantie aandacht uit moet gaan naar preventie van ziekten en plagen.
De basisprincipes van geïntegreerde plaagbeheersing
• Preventie van ziekten en plagen dankzij een combinatie van aanpassingen in de teelt:
○
Uitgangsmateriaal en raskeuze: resistente/tolerante cultivars.
○
Gespecialiseerde snoei en bemesting (voor doorluchting en activiteit van het
bodemleven)
○
Bedrijfshygiëne ter voorkoming van verspreiding van ziekten en plagen
○
Opbouw van plagen voorkómen: door voortplanting te blokkeren (feromoonverwarring
of wegvangen van specifieke insecten)
○
Bescherming en bevordering van belangrijke nuttige organismen. Door gevarieerde
windsingels te planten en kruidenranden een plek te geven in de boomgaard, roofmijten
te introduceren, oorwormen te ondersteunen
•

Waarnemen en beoordelen:
○
Inspecteer de boomgaard regelmatig te inspecteren om de groei van het gewas te
volgen, en de aanwezigheid van schadelijke en nuttige insecten bij te houden
○

Maak hierbij evt gebruik van waarschuwingssystemen of computermodellen
Bepaal of de schadedrempel is overschreden en of er maatregelen genomen moeten
worden

○

Houdt resultaten bij om te leren van voorgaande jaren.

○

•

Ingrijpen:
○
Bestrijding in eerste instantie met mechanische of biologische methoden
○
Zet chemische middelen in als laatste redmiddel, wanneer geen enkele andere
maatregel helpt en er toch schadedrempels worden overschreden. Probeer
breedwerkende, systemische middelen te vermijden en eerder te kiezen voor minder
milieubelastende middelen.

De bovengenoemde basisprincipes zijn een leidraad, maar de praktijk is echter complex en
weerbarstig. Dit komt omdat het voor veel telers niet eenvoudig is om een goede afweging te
maken. Vaak is er veel kennis over het gewas/product, maar onvoldoende kennis over de
levenscycli van plagen en natuurlijke bestrijding, effecten van middelen en de ecologie en
kringlopen op het bedrijf.
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Figuur 2. Het handboek voor grootfruit over
functionele agrobiodiversiteit van A. van
Frankenhuyzen stamt uit 1992. Helaas is dit
boek alleen nog tweedehands te koop.

1.4

Figuur 3. In de publicatie ‘Natuur in en om de boomgaard’ uit 1999 wordt ook ingegaan op het stimuleren
van nuttige insecten (Brouwer et al. 1999).

FAB in de boomgaard

Het aanleggen van kruidenranden is al langer bekend als een middel om de natuurlijke
plaagbeheersing te stimuleren en wordt meestal toegepast in de akkerbouw. Met het akkerrandenproject Bloeiend Bedrijf is dit op landelijke schaal getest en hieruit bleek dat ca 75% van de
graan en aardappeltelers het insecticidengebruik konden terugdringen (Steenbruggen et al. 2015).
In de fruitteelt is de aanleg van kruidenranden minder bekend, dit heeft verschillende oorzaken.
Over het algemeen is er weinig ruimte voor kruidenranden in boomgaarden. De fruitteelt in
Nederland is de afgelopen decennia steeds verder geïntensiveerd. De opbrengst per hectare van
appels en peren is in 25 jaar verdubbeld (CBS, 2014). Hierdoor is er nauwelijks meer ruimte over,
waar kruiden kunnen groeien. Daarnaast is de complexiteit van een boomgaard-ecosysteem een
stuk groter dan een akkerbouw-ecosysteem. Er zijn veel meer plaaginsecten die tot schade kunnen
leiden. Dit komt omdat een akkerbouwsysteem over het algemeen eenjarig is, en een boomgaard
permanent. Populaties van plaaginsecten kunnen zich daarom over langere tijd opbouwen.
Desalniettemin worden er wel proeven gedaan met kruidenranden, met name in Duitsland, maar
ook in Nederland onderzoek gedaan naar natuurlijke plaagbestrijding.
Voor biologische appel- en peren telers en voor Milieukeurtelers is het belangrijk dat de opbouw
van schadelijk populaties plaaginsecten wordt beperkt, omdat er minder middelen zijn waarmee ze
bestreden mogen worden. De manier om opbouw van schadelijke insecten te voorkómen is door
voldoende natuurlijke vijanden in de boomgaard te kweken.

Inleiding en achtergrond
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2 Vraagstelling en onderzoeksdoel
Het doel van dit onderzoek is om te demonstreren dat kruidenrijke randen functioneel zijn in de
boomgaard met name voor de plaagbeheersing en de bestuiving. Lukt het de telers om
kruidenranden in de boomgaard te realiseren? Welke typen ongewervelden treffen we aan in de
aangelegde kruidenranden en in de boomgaard die een rol vervullen voor de bestuiving en de
plaagbeheersing? Om deze vraag te beantwoorden is er niet zozeer gefocust op individuele
soorten, maar op functionele groepen van ongewervelden. Om het tastbaar en concreet te maken,
worden er ook enkele soorten uitgelicht die op de bedrijven waargenomen zijn.

3 Onderzoeksopzet
3.1

Ontwikkeling kruidenranden in de boomgaard

De telers hebben ieder op hun eigen manier de kruidenranden aangelegd in de boomgaard of
daaromheen. Gedurende de veldbezoeken is er gekeken hoe de kruidenranden ervoor stonden.

3.2

Monitoring ongewervelden

Om het effect van de randen te demonstreren, zijn er in 2015 en 2016 bemonsteringen uitgevoerd
in de aangelegde kruidenranden en in de boomgaarden. Het doel hiervan was om inzicht te krijgen
in de aanwezige biodiversiteit. Hiermee werd onderzocht welke groepen ongewervelden
voorkwamen in de boomgaarden, in welke aantallen en in hoeverre de kruidenranden de nuttige
soorten stimuleren. De bemonsteringen werden gecombineerd met veldwaarnemingen.

4 Materiaal en methode
4.1

Beschrijving locaties

De fruitteelt bedrijven waarop de bemonsteringen van ongewervelden hebben plaatsgevonden zijn
allemaal Milieukeur gecertificeerd. Dit betekent dat er een beperking zit op het gebruik van de
meest schadelijke chemische bestrijdingsmiddelen tegen ziekten en plagen (SMK, 2010). Twee
ervan zijn gelegen in Bunnik, twee in Cothen en één in ’t Goy.
De specifieke boomgaarden hebben allemaal een andere ligging, ten opzichte van landschapselementen, natuurgebieden, infrastructuur, belendende landbouwactiviteiten etc. Ook de ligging,
de breedte, de oriëntatie en het tijdstip van inzaaien van de kruidenranden verschilde per bedrijf.
Hieronder volgt een korte beschrijving van de bemonsterde boomgaarden, het moment van
inzaaien en de ligging in het landschap.
DvdM: Er zijn in 2015 en 2016 twaalf meter brede randen aangelegd aan twee kanten van de
boomgaard (oost- en westkant).De kruidenranden zijn in het voorjaar ingezaaid (eind april/begin
mei). De belendende landbouwprecelen bestaan uit grasland. Aan de zuidkant ligt een sloot met
aan de overkant overjarige randen en ruigtes. Iets verder naar het Zuid-Oosten ligt een bosgebied.
Westelijk van de boomgaard loopt een spoorlijn waarlangs zich ook ruigtes bevinden.
KvD: In 2015 is een deel van de boomgaard opnieuw aangeplant. Tussen deze jonge boomrijen zijn
drie kruidenranden aangelegd van 1 m breed. De boomgaard ligt in een afwisselend landschap met
boomgaarden en grasland, vlakbij het dorp Bunnik (aan de oostzijde). Naast de boomgaard (noordwestzijde) ligt een stukje bos en ook erfbeplanting bestaande uit bomen en struiken.
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Figuur 4. Locaties van de bemonsterde boomgaarden (rode blokjes VLNR: DvdM , KvD, AvW, CU, TV)

AvW: In 2016 is er een kruidenrand aangelegd aan de noordzijde van een perenboomgaard. De
kruiden bestonden uit eenjarige kruiden, maar ook uit meerjarige kruiden (o.a. stokrozen). Langs
de weg staan lindebomen en aan de overkant van de weg is een hoogstamboomgaard. Het
omliggende landschap is afwisselend, bestaande uit voornamelijk grasland en
laagstamboomgaarden.
CU: In 2015 is er een 0,5 m brede kruidenrand aangelegd aan de noordzijde van het perceel. De
rand is in juni ingezaaid en kwam pas in augustus tot bloei. In 2016 is de boomgaard gerooid en
nieuwe bomen aangeplant. Vervolgens is een kruidenrand aan de zuidzijde langs de weg
aangelegd. De omgeving bestaat uit afwisselend landschap met grasland en boomgaarden,
bosschages, sloten en kanalen.
TV: In 2015 zijn er kruidenranden aangelegd in een vernieuwde boomgaard vlakbij het koelhuis. De
boomgaard ligt in een gebied met veel fruitteelt, afgewisseld met grasland en erfbeplantingen.

Figuur 5. Puntlocaties van de vallen in de randen
en de boomgaard op locatie DvdM. De randen zijn
om of naast de boomgaard aangelegd.

Materiaal en methode

Figuur 6. Puntlocaties van de vallen op locatie
KvD. De randen zijn in de boomgaard aangelegd.

11

4.2

Locaties en tijdstippen bemonsteringen

In 2015 en in 2016 zijn er op drie bedrijven met appelboomgaarden en kruidenranden bemonsteringen van ongewervelden uitgevoerd. In onderstaande tabel is terug te zien, wanneer de vallen
geleegd zijn. Vier dagen ervóór zijn ze dan geplaatst, zodat ze steeds 4x24 uur gestaan hebben.
Tabel 1. Locaties en data van het verzamelen van de vallen. De vallen zijn steeds vier dagen ervoor
geplaatst.*Alleen bodemvallen geplaatst omdat de randen nog niet ingezaaid waren **Rand niet langs de
boomgaard, maar tussen de rijen van nieuw aangeplante bomenrijen ***rand niet langs een appel-, maar een
perenboomgaard.
28 April
2015

21 Mei
2015

18 Juni
2015

6 Aug
2015

21 juli
2016

18 Aug
2016

15 Sept
2016

DvdM

+*

+

+

+

+

+

+

KvD

+*

+

+

+

-

-

-

CU

+*

+

+

+

+

+

TV

-

-

-

+

-

-

-

AvW

-

-

-

-

+

+

+

Boomgaard

4.3

Methode bemonsteringen

Ondanks dat er geen sprake was van een echte proefopzet (zie 4.1), is er getracht de aanwezige
biodiversiteit in de randen en de boomgaarden systematisch in beeld te brengen. Er is steeds op
drie manieren bemonsterd: met een bodemvallen (‘pitfall traps’), met vangschalen (‘pan traps’) en
plakvallen (‘sticky traps’) (Figuur 7 en 8). De drie typen vallen werden steeds bij elkaar geplaatst, op
twee plekken in de aangelegde kruidenranden en op twee plekken in de boomgaard. Samen
vormden de vallen een vierkant met 25 m ertussen (Figuur 5 en 6).
De bodemvallen werden ingegraven en hiermee werden om bodembewonende insecten en
spinnen te vangen. Wanneer deze over de bodem lopen en de bodemval tegenkomen, vallen ze
erin en verdrinken. Vangschalen staan iets hoger en zijn vooral geschikt om bloembezoekende
insecten te vangen die boven de vangschalen vliegen. De fluorescente kleur die de insecten
waarnemen, lokt ze ernaar toe. In de schaal zit water met zeep, waarin ze verdrinken. De plakvallen
waren 12 bij 18 cm en werden met stokjes aan beide zijden rechtop gezet, zo’n 10 cm boven de
grond gezet. Bloembezoekende insecten die tussen de kruiden of in de boomgaard vliegen komen
op de gele fluorescente kleur af.
Na vier dagen (96 uur) werden de vallen geleegd en verzameld. De inhoud van de bodemvallen en

Figuur 7. Plakval, bodemval en vangschaal in de boomgaard.
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Figuur 8. Vallen in de kruidenrand
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vangschalen werd op alcohol gezet en in de koeling bewaard. De
plakvallen werden in een plastic hoesje gedaan en bewaard in de
vriezer.
In april 2015 zijn er op de drie locaties twee potjes in de
boomgaard gehangen, om oorwormen te ondersteunen (Figuur
9). Dit werd gedaan om te testen of en wanneer deze door
oorwormen in gebruik zouden worden genomen.

4.4

Determinatie en analyse

In het laboratorium werden de gevangen beestjes
gedetermineerd op orde niveau en op functionele groep. Twee
Figuur 9. Oorwormenpotjes
functionele groepen werden gevormd ‘bestuivers’ en ‘FAB’ (Tabel
2). Deze informatie werd verwerkt in een dataset en geanalyseerd. Hierbij werden locaties
onderling vergeleken en ook de aantallen insecten in de kruidenranden en de boomgaarden.
Tabel 2. Aangetroffen soortgroepen ingedeeld in de twee functionele groepen.
Soorten

Orde

Bestuivers

FAB

Roofmijt en spin

Arachnidae

Nee

Ja

Lieveheersbeestjes, soldaatjes,
kortschildkevers, loopkevers

Coleoptera

Nee

Ja

Luisetende zweefvliegen

Diptera

Ja

Ja

Overige zweefvliegen

Diptera

Ja

Nee

Sluipwespen

Hymenoptera

Nee

Ja

Honingbijen, wilde bijen, hommels, wespen

Hymenoptera

Ja

Nee

Roofwants

Hemiptera

Nee

Ja

Gaasvlieg

Neuroptera

Nee

Ja

Oorworm

Dermaptera

Nee

Ja

Vlinders

Lepidoptera

Ja

Nee

5 Resultaten
5.1

Ontwikkeling kruidenranden

Figuur 10. Op 28 april zijn de kruidenranden nog
niet gezaaid of net wel gezaaid. Er is dan toch bloei
in de boomgaard: paardenbloemen en madeliefjes
tussen het gras.

Resultaten

Figuur 11. Ook de fruitbomen (peer) staat in bloei
eind april.
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Figuur 12. Mits op tijd gezaaid en gunstige
weersomstandigheden, bloeien de eerste soorten
(boekweit) in de kruidenrand half juni (DvdM,
18 juni 2015).

Figuur 13. In de boomgaard ontwikkelden niet alle
randen zich even goed. Ondanks dat zorgden spontaan
opgekomen kruiden voor nectar en stuifmeel. Op de
paarse dovenetel werden veel hommels en snuitvliegen
(Rhingia campestris) waargenomen (KvD, 18 juni 2015).

Figuur 14. In nieuw geplante boomgaarden lukte het
soms wel om eenjarige kruidenranden te realiseren
(TV, 6 aug 2015).

Figuur 15. Op deze locatie ontwikkelden de randen zich
minder goed, waarschijnlijk doordat het zaaimoment
achteraf niet optimaal bleek te zijn (KvD, 6 aug 2015).

Figuur 16. De kruidenranden die later gezaaid zijn
komen uiteraard ook later tot bloei. Hier was de
eerste bloei pas in augustus te zien
(CU, 6 aug 2015).

Figuur 17. Ter vergelijking: de kruidenrand die in april
gezaaid was, is veel verder ontwikkeld
(DvdM, 6 aug 2015).
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Figuur 18. Brede kruidenrand langs de boomgaard
(DvdM, 18 juli 2016)

5.2

Figuur 19. Smalle kruidenrand langs de boomgaard
(AvW, 18 juli 2016)

Resultaten bemonsteringen

In totaal zijn er 176 vallen geplaatst in de boomgaarden en de kruidenranden waarvan de inhoud
is en gedetermineerd. Hieronder zal verder ingegaan worden op wat er aangetroffen is in de
verschillende typen vallen.
Tabel 3. Aantallen bodemvallen, plakstrips en vangschalen per locatie geplaatst in 2015 en 2016.
Bodemval

Plakstrip

Vangschaal

Totaal

11

21

54

86

3

16

19

7

10

28

KvD

8

25

33

TV

3

3

6

28

31

31

90

12

11

11

34

4

10

8

22

12

10

12

34

39

52

85

176

2015
CU
DvdM

2016
AvW
CU
DvdM
Totaal

5.3

11

Resultaten bodemvallen

Met de bodemvallen zijn o.a. loopkevers, kortschildkevers en spinnen bemonsterd. Gemiddeld
genomen werden spinnen het meeste gevangen en deze verspreidden zich ook het meeste door de
boomgaard. Loopkevers bleken vooral in de randen te verblijven. Kortschildkevers kwamen ook in
lagere aantallen in de boomgaard dan in de kruidenranden. Bij de spinnen wisselde dit per locatie.
Verreweg het hoogste aantal loopkevers werd gevangen in de kruidenranden op locatie DvdM.
Voor de kortschildkevers geldt dat dit op de locatie CU was.

Resultaten
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1,6
1,4
1,2
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
-

4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

Figuur 20. Gemiddelde aantallen kevers en spinnen
per bodemval in de randen en de boomgaard.
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Figuur 21. Gemiddeld aantal spinnen per bodemval op
de verschillende locaties.
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Figuur 22. Gemiddeld aantal loopkevers (links) en kortschildkevers (rechts) per bodemval op de verschillende
locaties.

5.4

Resultaten plakvallen

De plakvallen bleken uitermate geschikt om de
dichtheid van sluipwespen te bepalen. Op de
plakvallen telden we soms tientallen minuscule
sluipwespjes. Een enkele keren werden er vlinders
gevangen (kleine vos, dagpauwoog en bont
zandoogje). Om de dichtheid zweefvliegen, bijen
en hommels te bepalen, zijn de vangschalen het
meest geschikt.
Op alle locaties werd een hogere dichtheid aan
sluipwespen gemeten in de boomgaard dan in de
kruidenranden. In 2015 werden hogere aantallen
sluipwespen gevonden dan in 2016. Het hoogste
aantal werd gevonden in juni 2015.
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Figuur 23. Een plakstrip na vier dagen in de boomgaard. Naast
een vlinder en zweefvliegen is er ook een groot aantal minuscule
sluipwespjes te zien.
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Figuur 24. Gemiddeld aantal sluipwespen op de plakvallen op de verschillende locaties in 2015 en 2016.
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Figuur 25. Gemiddeld aantal sluipwespen op de plakvallen in juni, juli, augustus en september.

5.5

Resultaten vangschalen

De hoogste aantallen gevangen beestjes met de vangschalen waren respectievelijk: sluipwespen,
spinnen, honingbijen, zweefvliegen en hommels. Het aantal luisetende zweefvliegen was relatief
laag, maar toch meer dan de zweefvliegen die behoren tot de ‘blinde bijen’ die niet bijdragen aan
de bestrijding van bladluizen.

Roofmijt

Spin

Soldaatje

Korstschildkever

Zweefvlieg
luisetend

Zweefvlieg
overig

Honingbij

Wilde bij

Hommel

Sluipwesp

Gaasvlieg

Tabel 4. Som van het aantal gevangen beestjes met vangschalen.
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Figuur 26.Gemiddeld aantal luisetende zweefvliegen in de randen en de boomgaard.

5.6

Functionele groepen in de boomgaard en de kruidenranden

Het gemiddelde aantal bestuivers per val dat gedurende het teeltseizoen in de kruidenranden werd
gevangen was hoger dan in de boomgaard. Als we kijken naar de nuttige insecten voor de
plaagbeheersing, dan waren de gemiddelde aantallen per val ongeveer gelijk in de randen en de
boomgaarden.
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Figuur 27. Gemiddeld aantal bestuivers en FAB-insecten per val in de boomgaard en de kruidenranden.

5.7

Aanvullende waarnemingen

De oorwormenpotjes die in april 2015 waren opgehangen in de boomgaard, werden in eerste
instantie door spinnen in gebruik genomen. In juni 2015 werden op alle locaties oorwormen in de
potjes aangetroffen.
In beide jaren werden in de vallen werden fluweelmijten aangetroffen. De larven van fluweelmijten
parasiteren grotere insecten en kunnen dus ook bijdragen aan de plaagbeheersing.
In juli 2016 werden tientallen dagpauwogen aangetroffen in de kruidenranden bij DvdM.
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Figuur 28. De hommelzweefvlieg op hoofdjesgilia in de
kruidenrand (DvdM, 21 juli 2016).

Figuur 30. Lieveheersbeestjes zijn al vroeg in het
seizoen actief met het bestrijden van bladluizen
(KvD, 28 april 2015).

Resultaten

Figuur 29. . Het valfruit dat in augustus in de boomgaard ligt
is ook aantrekkelijk voor bijen en vlinders (DvdM, 12 sept
2016).

Figuur 31. Een uitbraak van perenbladvlo: vrijwel
direct zijn er ook spinnen aanwezig om de
perenbladvlo te bestrijden (KvD, 18 juni 2015).
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6 Conclusies
6.1

Ontwikkeling kruidenranden

Uit het project blijkt dat het mogelijk is om kruidenranden in en rondom boomgaarden te
realiseren en dat bestuivers en nuttige insecten en spinnen voor de plaagbeheersing hier voordeel
bij hebben. Echter, de ontwikkeling van de kruidenranden ín de boomgaarden liet een wisselend
beeld zien.
Eenjarige kruidenranden die óm de boomgaard zijn gezaaid ontwikkelden zich het beste. Het
probleem hierbij was echter dat de meeste telers nauwelijks ruimte hadden om de kruidenranden
te zaaien rondom de boomgaard. Het bleek ook mogelijk om kruidenranden ín nieuw geplante
boomgaarden te realiseren. Omdat er in het eerste jaar van de nieuw geplante boomgaarden veel
licht de bodem bereikt, en de grassen grotendeels verwijderd zijn, kan een eenjarig
(akkerranden)mengsel zich goed ontwikkelen. Een voorwaarde is wel dat het zaaitijdstip en de
zaaibedvoorbereiding dan optimaal moet zijn. In bestaande boomgaarden is er teveel schaduw
voor een eenjarige mengsel en is de concurrentie van het gras te sterk. Experimenten met
meerjarige mengsels in bestaande boomgaarden zijn helaas niet gelukt. De concurrentie van de
aanwezige grassen bleek ook hier te hoog, waardoor de kruiden zich onvoldoende konden
ontwikkelen.

6.2

Bestuivers en nuttige insecten

De bemonsteringen zijn opgezet om het effect van de randen te demonstreren. Omdat er geen
sprake was van een echte proefopzet, is het niet mogelijk om op basis van de bemonsteringen
harde uitspraken te doen over het effect van FAB-randen op de plaagdruk en de bestuiving. Wat
we wel kunnen doen is de resultaten enigszins te duiden.
Bestuiving en met name de plaagbeheersing zijn belangrijke onderdelen van de fruitteelt. Voor de
bestuiving werden door de betrokken telers doorgaans geen problemen ondervonden. Aan de
hand van de bemonsteringen en aanvullende veldwaarnemingen is op te maken dat de aantallen
bestuivers die in de boomgaarden laag was ten opzichte van de aantallen die in de kruidenranden
werden gevangen. Dat komt omdat er naast de bloei van de fruitbomen in het voorjaar en het
valfruit later in het seizoen, er nauwelijks voedsel aanwezig is voor bestuivers. Ook ontbreekt het
aan nestgelegenheid of waardplanten waar de bestuivers hun jaarcyclus kunnen voltooien. Dat
betekent dat de bestuiving voor een groot gedeelte afhankelijk is van ‘ingehuurde’ honingbijen of
wilde bestuivers die vanuit de omgeving in de boomgaard komen. De resultaten laten zien dat de
aanleg van kruidenranden aantrekkelijk is voor bestuivende insecten, want de aantallen bestuivers
waren hoger in de kruidenranden dan in de boomgaarden. Om de populaties en de diversiteit aan
bestuivers echt te laten groeien over de jaren, is echter méér nodig dan alleen een groter
voedselaanbod door de aanleg van kruidenranden (zie 7.2).
De aantallen nuttige insecten en spinnen voor de plaagbeheersing was in de boomgaarden en de
kruidenranden ongeveer gelijk. Dit geeft aan dat de kruidenranden inderdaad kunnen bijdragen
aan de plaagbeheersing wanneer zij in of om de boomgaard worden aangelegd. Het is echter wel
van belang om te realiseren dat het in de fruitteelt om veel verschillende plaagsoorten gaat.
Kruidenranden zijn niet effectief voor het bestrijden van alle plagen. Maar als het gaat om de
bestrijding van de bijvoorbeeld de roze appelluis (Dysaphis plantaginea) of de appelbloedluis
(Eriosoma lanigerum) die in de gangbare of Milieukeur teelt vaak een probleem zijn, dan kunnen ze
wel een bijdrage leveren (Kienzle 2015; Van Rijn 2007; Wyss et al. 1995). In de biologische fruitteelt
zijn het soorten als boswants (Pentatoma rufipes), appelbloesemkever (Anthonomus pomorum),
appelbladroller/fruitmot (Cydia pomonella) die veel schade aanrichten, maar kruidenranden zullen
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hier niet effectief voor zijn. Ook voor de natuurlijke bestrijding van perenbladvlo (Psylla pyri) zijn
aanvullende maatregelen nodig.
Voorbeeld sluipwespen
Sluipwespen zijn deels afhankelijk van de aanwezige nectar, maar voor hun voortbestaan zijn zij
ook afhankelijk van aanwezige gastheren. Sluipwespen hebben nectar van bloemen nodig als
brandstof (of zonnedauw). Vervolgens hebben ze een gastheer nodig waarin ze zich kunnen
voortplanten. In het larvale stadium voeden sluipwespen zich op de inhoud van hun gastheer. Een
aantal sluipwespen parasiteren bijvoorbeeld bladluizen die in de boomgaard schade kunnen
veroorzaken. Dit verklaart waarom het aantal sluipwespen in de boomgaarden hoger is dan het
aantal in de kruidenranden. Het hoge aantal sluipwespen in de boomgaard laat zien, dat -ondanks
dat zij moeilijk met het blote oog waar te nemen zijn- ze wel degelijk aanwezig zijn in de
boomgaard en bijdragen aan de natuurlijke plaagbeheersing.
Voorbeeld kevers
Loopkevers zijn in boomgaardsystemen minder effectief voor de plaagbeheersing dan
kortschildkevers. De biodiversiteit en de plaagdruk in een boomgaard verplaatst zich ten opzichte
van bijvoorbeeld een akkerbouwsysteem naar boven. Dit betekent dat loopkevers weinig
prooidieren vinden op de grond in de boomgaard. In de kruidenranden zijn er wel prooidieren in de
kruidlaag te vinden voor loopkevers. Dat verklaart waarom de hoogste aantallen loopkevers in de
kruidenranden zijn aangetroffen. Omdat de randen bij DvdM breed zijn en al enkele jaren op
dezelfde plek worden aangelegd, waren de aantallen hier veel hoger dan op de andere locaties.
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7 Aanbevelingen
7.1

Aanleg van kruidenranden in en om de boomgaard

Uit het project kan geadviseerd worden dat wanneer de kruidenranden een prominente rol in het
bedrijf in te laten nemen, de succesfactor het grootst is. Er moet dan namelijk meer aandacht
besteed worden aan de aanleg en het beheer van de kruidenranden. Dit betekent dat er een goede
zaaibedvoorbereiding moet plaatsvinden en dat het juiste zaaimoment moet worden uitgekozen.
De kruidenranden kunnen dan ook deel gaan uitmaken van het
verdienmodel van het bedrijf. Er kan dan naar aanvullende
financiering worden gezocht, bijvoorbeeld door activiteiten op het
bedrijf te organiseren (appelplukdagen) of sponsors die de randen
willen bekostigen (denk aan maatschappelijke organisaties of
ketenpartijen).
Daarnaast is een brede kruidenrand van grote waarde voor de
aanwezige biodiversiteit. De bloeiboog in de boomgaard wordt
met de kruidenranden aanzienlijk verlengd. Brede kruidenranden
bieden naast voedsel tevens beschutting.
Een hobbel die nog genomen moet worden is het succesvol
aanleggen van meerjarige randen in de boomgaard. Ervaring in
Duitsland laat zien dat dit wel mogelijk is (Kienzle 2015). Een
aanbeveling is dan ook om contact te zoeken met de betrokken
Figuur 32. In Duitsland is ervaring met
praktijkbedrijven en onderzoekers om ervaringen uit te wisselen
de aanleg van meerjarige
kruidenranden in appelboomgaarden.
over mengselkeuze, aanleg en beheer van de kruidenranden en
effectiviteit.

7.2

Indirect sturen op een betere bestuiving en plaagbeheersing

In het algemeen zijn de hoeveelheden wilde bestuivers op Nederlandse fruitteeltbedrijven gering:
1-20 soorten wilde bijen per bedrijf, en 1-10 soorten zweefvliegen (De Groot et al. 2015). Net zoals
voor de stimulering van natuurlijke vijanden, geldt ook hier dat alleen de aanleg van
bloemenstroken niet voldoende is om de bestuiving te verbeteren.
Ondanks dat ervaren fruittelers in Nederland tot nu toe niet vaak problemen met de bestuiving. In
sommige jaren -met slechte weersomstandigheden in het voorjaar- worden er echter wel
problemen ervaren en ook is de bestuiving van sommige perenrassen problematisch. Het
stimuleren van meer diversiteit aan bestuivende insecten is aan te raden, zodat de verschillende
soorten de bestuiving door klimaatsveranderingen kunnen bufferen (Blitzer et al. 2016; Bartomeus
2013). Maar dit is slechts één van de aspecten die bestuivers nodig hebben. Het ontbreekt ook vaak
aan nestgelegenheid, voldoende rust voor overwintering en populatiegroei, en een schoon milieu.
Datzelfde geldt voor nuttige insecten voor de plaagbeheersing. De gehele levenscyclus van de
specifieke soorten moet worden ondersteund, met passende maatregelen. Om werkelijk de
mogelijkheden voor het stimuleren van bestuivers en nuttige insecten voor de plaagbeheersing te
vergroten, is het belangrijk om ook vanuit hun ‘behoeftes’ te kijken. Hier volgen enkele algemene
maatregelen waaraan gedacht kan worden. Uiteraard is er voor het stimuleren van individuele
soorten (of juist de bestrijding) maatwerk nodig.
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1. Voedselaanbod Natuurlijke vijanden en bestuivers hebben behalve hun voedsel in het
volwassen stadium (nectar en stuifmeel in kruidenranden) ook ander voedsel of nodig.
Denk hierbij aan voldoende prooidieren of waardplanten die nodig zijn in het larvestadium.
Tip: Wanneer kruidenranden worden gerealiseerd, maak dan ook goede afwegingen bij de inzet van
gewasbeschermingsmiddelen (tolerantie tov plagen en onkruiden versus bestrijding)
2. Ruimtelijke inrichting en beheer Stem de ligging van de kruidenranden af op het beheer
van windsingels en ondergroei in de boomgaard. Het gefaseerd maaien en snoeien van
rijbanen geeft meer dekking en overwinteringsmogelijkheden voor nuttige insecten en
spinnen. Daarnaast kan ervoor gekozen worden om boomstroken niet het hele jaar door
zwart te laten. Er kan ook gekozen worden om gras-klaver aan te leggen in de boomgaard
om bloei in de boomgaard zelf te realiseren.
Tip: Breng variatie aan in het beheer van de ondergrond en de omgeving van de boomgaard.
Combineer nieuwe aanplant van fruitbomen met de aanleg van kruidenranden.
3. Nestgelegenheid en overwinterhabitat Het is belangrijk te voldoen aan de voorwaarden
voor overwintering van soorten. Soms is het nodig om hiervoor speciaal nestgelegenheid
te creëren. Oorwormen (natuurlijke vijand van bloedluis en perenbladvlo) broeden
bijvoorbeeld in de bodem: het bodemmanagement heeft effect op de
oorwormenpopulatie. Zij hebben een vorstvrije omgeving nodig, om in winterslaap te
kunnen gaan.
Tip: Creëer rustplekken waar de bodem niet verstoord wordt en nestgelegenheid in de boomgaard
voor hommels, wilde bijen oorwormen en kortschildkevers.
4. Water- en milieukwaliteit Het gebruik van schadelijke gewasbeschermingsmiddelen kan
de opbouw van natuurlijke vijanden tegenwerken. Zo is bijvoorbeeld bekend dat één van
de natuurlijke vijanden van appelbloedluis, de sluipwesp Aphelinus mali, heel gevoelig is
voor het gebruik van insecticiden.
Tip: Probeer de inzet van schadelijke gewasbeschermingsmiddelen zoveel mogelijk te beperken. Kies
zoveel mogelijk voor minder milieubelastende middelen.
5. Brongebieden en landschappelijke context Voor de stimulering van natuurlijke vijanden
en bestuivers geldt dat er brongebieden nodig zijn, waaruit de insecten zich naar het
perceel kunnen verplaatsen.
Tip: Laat maatregelen aansluiten op specifieke soorten die in de omgeving voorkomen.
6. Maatschappelijke verbinding Afhankelijk van de ligging van het bedrijf, kan aansluiting
gezocht worden bij lokale natuurorganisaties en landschapsontwikkeling. Probeer ook
ketenpartijen te betrekken bij het realiseren van meer (nuttige) natuur op het bedrijf.
Denk hierbij aan banken, fondsen, toeleveranciers en afnemers van uw bedrijf.
Tip: Maak ketenpartijen medeverantwoordelijk voor biodiversiteit op het landbouwbedrijf door het
concreet onderdeel te laten zijn van hun beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
(MVO).

Bijlage 4

23

Literatuur
Bartomeus, I, M.G. Park, J. Gibbs, B.N. Danforth, A.N. Lakso and R. Winfree, 2013. Biodiversity
ensures plant-pollinator phenological synchrony against climate change. Ecology Letters 16:
1331-1338.
Blitzer, E.J., J. Gibbs, M.G. Park en B.N. Danforth, 2016. Pollination services for apple are
dependent on diverse wilde bee communities. Agriculture, Ecosystems and Environment 221:
1-7.
Brouwer G, Jansonius J. en J. Bloksma (1999). Natuur in en om de boomgaard. DLV Biologische
Landbouw en Louis Bolk Instituut
CBS, 2014. https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2014/49/perenpluk-verdrievoudigd-in-25-jaar ,
gevonden op 7 september 2016.
De Groot, G.A., R. van Kats, M. Reemer, D. van der Sterren, J.C. Biesmeijer en D. Kleijn, 2015. De
bijdrage van (wilde) bestuivers aan de opbrengst van appels en blauwe bessen.
Kwantificering van ecosysteemdiensten in Nederland. Alterra-rappport 2636, Wageningen
http://www.fruitadvies.nl/PDF/Informatie%20voor%20hobbymatige%20fruittelers.pdf
Erisman, J.W., N.J.M. van Eekeren, J. de Wit, C.J. Koopmans, W.J.M. Cuijpers, N. Oerlemans, B.J.
Koks. 2016. Agriculture and biodiversity: a better balance benefits both. AIMS Agriculture
and Food. 1(2):157-174.
Kienzle J & C.P.W. Zebitz. 2015. Blühstreifen mit heimischen wildkräutern in Apfelanlagen, zur
Förderung natürlicher Gegenspieler von Blattläusen. Institut für Phytomedizin der Universität
Hohenheim, FG Angewandte Entomologie Hohenheim.
SMK, 2016. Milieukeur certificatieschema ‘plantaardige producten uit open teelt’ met specifieke
criteria voor hardfruit, steenfruit en houtig kleinfruit. Stichting Milieukeur, Den Haag.
http://www.milieukeur.nl/Public/Milieukeur_Agro_Food_Plantaardig_open_teelt_Schema/20
16/PPOTFR2016.pdf
Steenbruggen, A., B. Luske, D. Dirks, J.W. Erisman, L. Janmaat. 2015. De oogst van Bloeiend Bedrijf:
Akkerranden voor natuurlijke plaagbeheersing. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 20 p.
Ministerie van Economische Zaken, 2013. Gezonde Groei, Duurzame Oogst. 2e nota duurzame
gewasbescherming.
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2013/05/14/gezonde-groei-duurzameoogst-tweede-nota-duurzame-gewasbescherming
Van Rijn, P en F. Wäckers, 2007. Bloemrijke akkerranden voeden natuurlijke vijanden.
Entomologische Berichten 76(6): 217-221
Van Rijn, P. en F. Wäckers, 2016. Nectar accessibility determines fitness, flower choice and
abundance of hoverflies that provide natural pest control. Journal of Applied Ecology 53:
925-933
Wyss, E., Niggli, U & W. Nentwig. 1995. The impact of spiders on aphid populations in a stripmanaged apple orchard. Journal of Applied Entomology 119 (105): 473-478.

24

Functionele biodiversiteit in de boomgaard

