
Dhr. Dibbits, 
akkerbouwer in 

Ens
“De rand kwam laat op 

gang, maar stond vol in bloei 
in augustus/september, geweldig 
om te zien! Ik had ook een klein 
stukje kruidenrand langs de weg 

gezaaid en was totaal verrast 
door de positieve reacties 

van voorbijgangers en 
bezoekers”.

KRUIDENRAND 
OP WENDAKKER

Tipkaart

Meerwaarde voor  
biodiversiteit

Een kruidenrand met bloemen trekt 
natuurlijke vijanden van plagen en 
bestuivende insecten aan. Akkervogels 
vinden er beschutting en foerageren 
op de insecten en zaden. Een eenjarige 
rand levert al in het jaar van zaaien 
veel bloemen op. De bloemenpracht 
wordt erg gewaardeerd door 
voorbijgangers.

Meerwaarde voor akkerbouwer

 ✓ Voor een wendakker met kruiden hoeft u nauwelijks productie in te leveren. Vaak 
worden wendakkers niet beteeld of het gewas blijft achter in ontwikkeling vanwege 
de slechtere bodemstructuur en berijding. Een deel van de kruidenrand wordt met 
bewerkingen kapot gereden, maar een groot deel kan tot bloei komen.

 ✓ De kruidenrand kan meetellen voor de GLB-vergroeningtoeslag als onbeheerde 
akkerrand. Voorwaarden: grenzend aan bouwland, tenminste 1 meter breed, niet 
maaien of bemesten.

 ✓ Natuurlijke vijanden houden zich op in akkerranden. Natuurlijke vijanden trekken het 
gewas in op zoek naar bladluizen en andere plaaginsecten. De plaaginsecten nemen 
minder snel toe, dit kan een bespuiting met insecticide uitsparen. 

 ✓ Langsrijdend publiek waardeert bloemenranden die zichtbaar zijn vanaf de weg.
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Biodiverse
aardappelteelt



Meer info

•	 GLB-vergroeningseisen:  
bit.ly/McCainTipGLB

•	 Praktische informatie over zaadmengsels 
en het aanleggen van akkerranden: 
edepot.wur.nl/188870

•	 Bestrijding van plaaginsecten door 
natuurlijke vijanden:  
edepot.wur.nl/188873

•	 Bloemenmengsel voor bijen: 
bit.ly/McCainTipBijen

Tips

 ! Kies voor een wendakker een zaadmengsel met 
soorten die snel kiemen en ontwikkelen: enkele 
sterke kruiden, en wat gras voor stevigheid en 
snelle bodembedekking. Gebruik iets meer dan de 
aanbevolen hoeveelheid zaad, omdat de kieming 
op een wendakker iets slechter is.

 ! Verklein de kans op onkruid door schoon te 
beginnen, bijvoorbeeld door vooraf een vals 
zaaibed te maken. Als in rijen gezaaid wordt, kan 
prima één of twee keer geschoffeld worden.

 ! Zaai de wendakker zo snel mogelijk in na het 
poten van de aardappels.

 ! Zaai het liefst net voor een regenbui en druk of rol 
de grond aan.

 ! Probeer met de werkzaamheden op het land zo 
min mogelijk over de rand te rijden. Houd zo 
mogelijk een rijpad aan, naast de rand.

 ! Met de oogst gaat een deel van de kruidenrand 
kapot, beoordeel of het daarna nog waard is (een 
deel van) de rand langer te laten staan.

 ! Creëer indien mogelijk een hoekje /randje dat 
langer blijft staan, zodat natuurlijke vijanden de 
herfst of zelfs de winter kunnen overleven, dichtbij 
het gewas.

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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