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Meerwaarde voor 
biodiversiteit

Erfbeplantingen liggen als eilanden 
in het landschap en vervullen vele 
functies, zowel voor mens als dier. 
Ze dienen als windbreking en 
leveren een aangenaam werk- en 
leefklimaat op. In een gevarieerde 
beplanting vinden vogels bessen 
als voedsel en komen insecten af 
op bloeiende struiken en kruiden. 
Deze organismen trekken op hun 
beurt weer andere diersoorten 
aan als vleermuizen en egels. Het 
erf met zijn beplanting vormt het 
visitekaartje voor uw bedrijf.

Meerwaarde voor akkerbouwer

Behalve een aangenaam werkklimaat, levert het 
erf u ook een leef- en schuilplaats voor nuttige 
dieren. Veel vogels voeden hun jongen in de 
broedtijd met insecten, die ze van het erf en 
deels uit de naastgelegen percelen halen. Ook 
biedt erfbeplanting goede schuilplaatsen voor 
overwinterende natuurlijke vijanden.



Meer info

•	 Informatie en tips voor meer natuur op het 
erf (Flevoland): bit.ly/McCainTipErf

•	 Informatie en tips voor meer natuur op het 
erf (Zeeland): bit.ly/McCainTipErf2

•	 Maak zelf een bijenhotel: www.bijenhotels.nl

Tips

 ! Een goed opgebouwde beplanting bestaat 
uit een boom-, struik- en kruidlaag. Om 
deze lagen in stand te houden moet eens 
in de 5 tot 10 jaar een dunning uitgevoerd 
worden. Dunning geeft licht en ruimte, 
waardoor bloei en vruchtvorming wordt 
bevorderd. 

 ! Leg een deel van het vrijkomend snoeihout 
op een stapel tussen de bomen. Enkele 
houtstapels in de beplanting bieden dekking 
en nestgelegenheid aan vogels, kleine 
zoogdieren en insecten.

 ! Laat een dode boom in de singel staan 
als deze geen risico vormt voor de directe 
omgeving. De vele insecten in dit dode 
hout vormen het voedsel voor diverse 
vogels. Een specht kan in de stam een 
nestholte uithakken. Het opgroeien van 
een nest jonge spechten biedt een fraai 
schouwspel.

 ! Waar ruimte is kan aan de zonkant van de 
singel en extra rij besdragende struiken 
aangeplant worden, liefst met enkele 
doornstruiken als sleedoorn om vogels een 
veilige broedplaats te bieden. De bloemen 
en bessen vormen in zomer en najaar een 
fleurige aanblik en trekken veel vogels aan.

 ! Overgangen van bomen en struiken 
naar kruidachtige begroeiing bieden 
voor insecten, met name voor vlinders, 
een aangenaam leefgebied. Ze vinden er 
voedsel in de vorm van nectar en stuifmeel. 
Vlinders als bont zandoogje, argusvlinder 
en koevinkje zetten er ook hun eieren af.

 ! Als het erf groot genoeg is, kan een 
kleine boomgaard aangelegd worden, 
met enkele schapen om het gras kort te 
houden. Een boomkorf om de stammen 
biedt bescherming tegen veevraat. De 
bloesem van de fruitbomen geeft een echt 
voorjaarsgevoel en in de nazomer geniet 
u van de oogst. Gevallen rottend fruit 
werkt bovendien als een magneet op de 
vlindersoort atalanta.

McCain en CLM geven tips aan aardappeltelers om biodiversiteit te benutten en te stimuleren.
Dit is één van de 7 tipkaarten met maatregelen in de percelen, langs de akkerranden en op het erf.
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