NATUURAKKER

OPGAVE

VISIE

RANDVOORWAARDEN

De twee belangrijkste punten waar in dit initiatief rekenening wordt
gehouden zijn:

Onze ambitie is het verbinden van twee, gedeeltelijk tegenstrijdige,
belangen, namelijk:

De Natuurakker is een innovatief concept. Om het plan realistisch en
realiseerbaar te houden, zijn er randvoorwaarden opgesteld.

1. Zorg voor cultuurlandschap en een gezonde leefomgeving

natuurontwikkeling en landbouwproductie

NATUURONTWIKKELING
1. Bodem ecosysteemdiensten verbeteren (nutriëntkringlopen,
klimaatregulatie, waterregulatie, bodembiodiversiteit, bodemweerbaarheid
en gewasbescherming).

• herstel van de aanwezigheid van natuurlijke bestuivers door
investeringen in natuur,
• ontwikkeling van een gezonde bodem door andere teelttechnieken en
bedrijfsvoering, waardoor deze de komende decennia productief blijft en
de milieudruk op de omgeving verdwijnt,

2. Het plan moet bijdragen aan verhoging van de biodiversiteit.
3. Instandhoudingsbeheer is per leefgebied van de aanwezige doelsoorten
verschillend, er moet vooraf geïnventariseerd worden welk beheer er
toegepast kan worden per gebied.

• verbetering van de lokale luchtkwaliteit door aanleg van opgaande
beplanting en tegelijkertijd herstel van cultuurhistorische elementen
en patronen (b.v. heggen/hagen, erfbeplantingen, lanen, bomen,
houtwallen).

4. Afhankelijk van de grondsoort en het gebied kan er bepaald worden of de
grond verschaald moet worden ten behoeve van natuurontwikkeling.

2. Duurzame voedselketen met kansen die zich richten op:

AKKERBOUW

• uitdenken, uitwerken van duurzame toekomstbestendige
bedrijfsmodellen voor de productie van voedsel (bijvoorbeeld nieuwe
gemengde bedrijfsvormen),

1. Natuurontwikkeling mag niet lijden onder akkerbouw en omgekeerd.
2. Gewassen moeten gebruikt kunnen worden in lange ketens.

• ontwikkelen van nieuwe (regionale) afzetmogelijkheden,

3. Het teeltplan moet voor het grootste deel uit gangbare, productieve
gewassen bestaan.

• verbreden van de bedrijfsvoering met diverse activiteiten/teelten,

4. Het teeltplan bestaat uit een ruime vruchtwisseling, zodat de kans op
bodemgebonden ziektes wordt beperkt.

• doorontwikkelen en uitproberen van nieuwe teelten.

5. Bemesting wordt alleen toegepast op plaatsen waar dat nodig is,
vanwege een hogere efficiëntie en benutting van de mest. Op deze manier
worden plaatsen met voedselarme grond behouden ten behoeve van
natuurontwikkeling.
Dit initiatief is een zoektocht naar hoe percelen zodanig ingericht kunnen
worden dat natuurontwikkeling en landbouwproductie samenwerken, de
natuur kan zich doorontwikkelen en de landbouw kan winstgevend zijn.
Het plan zal ervoor zorgen dat de agrariër verdient aan zijn Natuurakker
en tegelijkertijd bijdraagt aan natuurontwikkeling en alles wat daarbij hoort.
Er worden gangbare, productieve gewassen geteeld die kunnen worden
afgezet in lange ketens. Uiteindelijk zal de Natuurakker op een zodanige
manier worden ingericht, dat voorbijgangers het plangebied geen exacte
definitie kunnen geven:
‘Is dit nu een akker of een natuurgebied?’

6. Beperkt gebruik van bestrijdingsmiddelen om bodemverontreiniging te
beperken.
7. De kans op bodemverdichting zo klein mogelijk houden.

HET CONCEPT
De Natuurakker draagt bij aan het klimaat, waterregulatie, vermindering
van erosie, verhoging van biodiversiteit, bodemvruchtbaarheid en vergroot
het zuiveringsvermogen van de bodem. Indirect leidt dit onder andere tot
minder behoefte aan kunstmeststoffen en gewasbeschermingsmiddelen bij
landbouw.
De Natuurakker is een concept dat ingericht wordt aan de hand van een
faseplan en strokenteelt. Het faseplan wordt ingericht naar aanleiding van
de landschappelijke kenmerken in en rondom het perceel. Deze kenmerken
zullen de basis zijn van het strokenplan.

STROKENTEELT

De gewassen zullen gezaaid worden in stroken naast elkaar. Het zullen
gewassen zijn uit verschillende plantenfamilies, zo wordt op een natuurlijke
manier de kans op schade door ziekte/ plagen verkleind. Daarnaast geeft
strokenteelt ook variatie aan de akker, wat bijdraagt aan een grotere
biodiversiteit.
Strokenteelt wordt ook wel intercropping genoemd en is een veelbelovende
methode voor de akkerbouw sector.

FLORA EN FAUNA DOELSOORTEN

DE LOCATIE

De habitatseisen voor de doelsoorten die zijn vastgesteld in de omgeving
van de Natuurakker worden gebruikt als uitgangspunt voor het ontwikkelen
van de natuur op de Natuurakker. Hier onder staat een voorbeeld van de
kenmerken van de levensomstandigheden die meegenomen zullen worden
in het onderzoek.
Habitat eisen doelsoorten in vergelijking met de huidige bodemkwaliteit

Grondsoort
Zuurgraad (PH‐waarde)
Ph‐water in de bodem
Calcium
Kalium
Magnesium
GWS
GHG
GLG
GVG
licht indicatie klasse
Zout
Maaien
Organisch stofgehalte
Fosfaat (PO4)

Lycopodiella inundata (Moeraswolfsklauw)
Zure zand‐ en leemgronden
1,5 ‐ 3,6
3,8 ‐ 5,1
75 ‐ 1900 mg/kg
21 tot 115 mg/kg
18 ‐ 222 mg/kg
Natte tot vochtige bodems
‐50 tot 65
‐115 tot 45
‐15 tot 45
Half licht tot licht
Verdraagd geen zout
Maaigevoelig
zeer voedselarm tot voedselarm
0,1 ‐ 0,75 mg/kg

Blechnum spicant (Dubbelloof)
zand‐ leem‐ en kleigrond
2,6 ‐ 4,7 Matig zuur tot zure bodems
2,6 ‐ 4,7
8 ‐ 540 mg/kg
13 ‐ 72 mg/kg
13 ‐ 72 mg/kg
Vochtig tot droogvochtige bodems
‐50 tot ‐150
‐230 tot ‐120
‐108 tot ‐26
Half licht tot half schaduw
Verdraagd geen zout
Maaigevoelig
Voedselarm tot matig voedselarm
0,1 ‐ 1,3 mg/kg

De locatie van het perceel waar de Natuurakker op gerealiseerd zal gaan
worden is zien op de kaart hier onder. Het perceel is gelegen aan de
Boschweg in Schijndel en heeft een oppervlakte van 6 hectare.

Osmunda regalis (Koningsvaren)
Zand‐ veengronden
3 ‐ 5,4 matig zuur tot zure bodems
3,3 ‐ 5,5
20 ‐ 3120 mg/kg
20 ‐ 160 mg/kg
10 ‐ 870 mg/kg
Vochtige tot natte bodems
‐110 tot 50
‐230 tot 30
‐85 tot 45
Half licht tot half schaduw
Verdraagd geen zout
Matig maaigevoelig
Matig voedselrijk tot voedselarm
0,1 ‐ 0,6 mg/kg

Epipactis atrorubens (Wespenorchis)
zand mergel en stenige plaatsen
4,6‐7 zwakzuur/ zwakbasis tot matig zure bodem
‐
‐
‐
‐
Droge tot vochtige bodems
‐
‐
‐
Half schaduw tot half licht
Verdraagd geen zout
Maaigevoelig
Matig voedselrijk
0,1 ‐ 0,9 mg/kg

Huidige situatie natte grond
Huidige situatie d
Beekeerdgrond (Zandgrond)
Beekeerdgrond (Z
Plangebied
pH‐KCI 5,3
pH‐KCI 4,6
590 mg/kg
110 mg K20/kg
366 mg/kg

300 mg/kg
5,9 mg k20/100g
156 mg/kg

‐20 tot ‐40
‐120 tot ‐140
‐40 tot ‐60

‐40 tot ‐60
‐140 tot ‐160
‐60 tot ‐80

3,7 %
14 mg/l

3,3 %
16 mg/l

GEWASKEUZE
De gewaskeuze voor de Natuurakker is afhankelijk van een aantal factoren,
zoals een landschappelijke analyse en een aantal randvoorwaarden. Dit
betekent dat de gewassen productief moeten zijn en bijdragen aan het
verbeteren van bodem ecosysteemdiensten. Deze diensten zorgen voor een
gezonde en vruchtbare bodem wat nodig is voor het telen van productieve
gewassen.
Met een slimme indeling van het perceel in combinatie met strokenteelt en
rekeninghoudend met de gewas-specifieke groeiomstandigheden en de
vruchtwisselingseisen, kan er een meerjarig teeltplan worden opgesteld die
specifiek ontwikkeld is voor een Natuurakker.   

INRICHTING

HOE VERDER?
Voor de volgende ronde zal er een inventarisatie en analyse worden
uitgevoerd van de nieuwe locatie. In de inventarisatie zullen de historie,
waterhuishouding, bodemkwaliteit (door middel van een grondmonster en
bodemscan), flora/ fauna, landschapstypering en de huidige waarde van het
plangebied in kaart worden gebracht. Aan de hand van deze inventarisatie
wordt er een inrichtingsplan gemaakt voor het perceel. Het faseplan zal
hier worden toegepast in combinatie met strokenteelt. Daarnaast zal er een
meerjarig teeltplan worden opgesteld.

Uiteindelijk komen we tot een faseplan, waarin natuurontwikkeling en
productieve akkerbouwgewassen met elkaar verweven zijn en bodem
ecosysteemdiensten bevorderd zullen zijn. Hier onder is het concept
verbeeld van het fasenplan.

FASEPLAN

Dit faseplan wordt weergegeven op een voorbeeld perceel. Hiernaast is
een voorbeeld te zien van het zogenoemde faseplan. Natuurontwikkeling,
akkerbouw op vochtige gronden en akkerbouw op drogere gronden vormen
de ontwerpcomponenten voor zo’n faseplan. Door deze componenten in
verschillende fasen te rouleren, zullen natuurontwikkeling en akkerbouw
worden ingezet om de levensomstandigheden voor elkaar te bevorderen.
De invulling van de verschillende fasen is gebaseerd op drie belangrijke
onderdelen, namelijk: flora en fauna doelsoorten, bodemkwaliteit en
gewaskeuze.
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