
 

Verslag van startbijeenkomst 2 maart 2020 (zie presentaties) 

Opening door Collectief AND: Otto Willem Elleveld (bestuurder) en Rick Reijerse (coördinator) 

De deelnemer werkt met kruidenrijke akkerranden langs watervoerende sloten aan een verbetering 

van de waterkwaliteit en biodiversiteit. De randen hebben een bufferfunctie om eventuele drift van 

gewasbeschermingsmiddelen naar het water in de sloot te verminderen. Daarnaast trekken de 

bloeiende kruiden in de akkerrand nuttige insecten aan, die plaaginsecten zoals bladluis helpen te 

bestrijden en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kan doen verminderen.  

Collectief AND wil samen met de deelnemers handvatten ontwikkelen voor de teelt van de randen, 

gebruik van natuurlijke plaagbestrijding en inzicht geven in het effect van de rand op de 

waterkwaliteit. Daarom starten we met het project ‘Meer kennis, Minder 

gewasbeschermingsmiddelen’.  Het project is onderdeel van het landelijke Deltaplan Agrarisch 

Waterbeheer. Het project wordt uitgevoerd door: ANOG (Gronings agrarisch collectief), AND en 

waterschap Hunze en Aa’s. 

Het doel is om kennis en ervaringen over akkerranden met elkaar te delen. Dit gebeurt in 

studiegroepen van deelnemers die bij elkaar in de buurt wonen. Louis Bolk Instituut ondersteunt de 

studiegroepen als er vragen zijn. Naast het delen van ervaringen zijn er veldbijeenkomsten met 

deskundigen. Voor dit jaar ligt  bij AND de focus van het project op onkruidbeheersing. Resultaten 

van de studiegroepen worden gebundeld en wordt voor het brede publiek beschikbaar gesteld. 

Tijdens de startbijeenkomst hebben alle 23 aanwezige deelnemers zich aangemeld bij de regionale 

studiegroep. Het idee om de studiegroep vorm te geven met een WhatsAppgroep, die alleen voor dit 

doel wordt gebruikt, is door de deelnemers goedgekeurd. 

Deelnemers die aansluiten in studiegroep worden gevraagd: 

- Aan te sluiten bij regio (Drentsche Aa, Hunze, Veenkoloniën) 

- Appgroep met adviseur 

- 2 velddagen per regio bijwonen 

- Evaluatiebijeenkomst bijwonen met doorkijk 2021 

- Teeltregistratie bijhouden (beknopt) 

- Declaratie mogelijk € 30,-/uur 

- Tijdsinspanning ongeveer 10-20 uur per jaar 

 

Kennisvragen voor Adviseurs Louis Bolk Instituut: Boki Luske en Dennis Heupink  

Voorbeelden van ervaringen van deelnemers aan studiegroepen uit Groningen en uit eerdere 

projecten zijn gepresenteerd door Boki. Hier is ook aandacht besteed aan natuurlijke 

plaagbeheersing die door een akkerrand wordt bevorderd. 

Uit een aantal reacties van deelnemers blijkt de teelt van de randen ingewikkeld te zijn en 

veronkruiding ligt daarmee op de loer. Dit levert vragen op, zoals hoe en wanneer kan ik het beste 

zaaien om onkruiden te onderdrukken? Wat kan ik doen als onkruiden de overhand nemen? Wat is 

het effect van verschillende manieren van maaien op de mate van veronkruiding? Vragen over het 

effect van de rand, zoals ziektedruk, spelen ook. 


