
Agrarisch bijenlandschap in eerste jaar op de kaart gezet 

Het project ‘Natuurinclusief agrarisch bijenlandschap’ heeft afgelopen jaar 

gezorgd voor de aanplant van 2 kilometer hagen en 3,5 kilometer 

bloemenranden langs akkers en weilanden in de Betuwe. Dit leverde niet alleen 

kleurrijker landschap op, maar droeg ook bij aan betere leefomstandigheden 

voor de bij. De deelnemende ondernemers leerden binnen dit project bovendien 

hoe zij biodiversiteit als onderdeel van hun bedrijfsvoering kunnen maken.  

Dit project is een initiatief van ANV Lingestreek, ANV Tieler en Culemborgerwaarden en 
de Coöperatieve Betuwse Fruitmotor en is financieel mogelijk gemaakt met een bijdrage 

van Rabobank West Betuwe. Het project richt zich op het herstel van het bijenlandschap. 

Dit is zowel belangrijk voor de agrarische ondernemer als het landschap zelf. Zij zien het 

belang van het vergroten van de biodiversiteit, zowel uit sociaal als maatschappelijk 

oogpunt. Daarbij was het belangrijk met elkaar te zoeken naar biodiversiteitsmaatregelen 
die passen binnen een economische bedrijfsvoering, maar ook een bijdrage leveren aan 

de ecologie. De deelnemers uit verschillende sectoren hebben hier in bijeenkomsten met 

elkaar over van gedachten gewisseld. En samen gekeken hoe zij kunnen werken aan een 

duurzame voedselproductie.  

 
 

Natuurinclusieve landbouw  

De deelnemers zijn op zoek gegaan naar een rendabel landbouwsysteem, waarin gebruik 

gemaakt wordt van natuurlijke hulpmiddelen. Dit willen ze integreren in hun bestaande 

bedrijfsvoering, waarbij ze bovendien ook aandacht hebben voor biodiversiteit op en rond 

hun bedrijf. Dit moet leiden tot een duurzaam concept voor de voedselproductie. Hierbij 
focussen ze zich vooral op de afzet van het product om zo tot een goed verdienmodel te 

komen. Afgelopen jaar hebben ze maatregelen toegepast en de mogelijkheden en 

knelpunten geanalyseerd: 

1. Akkerranden: Veel toepaste mogelijkheid en levert veel biodiversiteit op, maar 

kent ook nog de nodige knelpunten rondom beheer en continuïteit. Verder 
onderzoek is wenselijk. 

2. In de fruit- en boomteelt is beperkt ervaring op gedaan met bloemenmengsels in 

de rijpaden. Deze bloemen beperken de huidige gewasbeschermingstoepassingen. 

Hier ligt nog een uitdaging. 
3. Inzaai van gras onder en tussen  (fruit)bomen in de boomgaarden. Welke 

mogelijkheden zijn hiervoor en bovendien goed toepasbaar in de praktijk.  

4. Kruidenrijk grasland in de melkveehouderij is een op komend fenomeen. Er is nog 

behoefte aan het uitwisselen van kennis en ervaring op dit gebied. 

Aan de slag in Natuurinclusief Betuws Boeren 

In het vervolgproject gaan de deelnemers meer ervaring opdoen met het toepassen van 

maatregelen gericht op een duurzame teelt en die het ecosysteem niet belasten maar 



verbeteren. We willen daarbij aansluiten bij de uitdagingen waar de sectoren de komende 

jaren mee te maken krijgen. Om dit mogelijk te maken wordt er nu een lerend netwerk 

opgezet met 24 deelnemers uit de sectoren melkvee, boomteelt, fruitteelt en akkerbouw, 
adviseurs en onderzoekers. Het project gaat verder onder de naam Natuurinclusief 

Betuws Boeren. Wanneer u als ondernemer in De Betuwe/Rivierengebied belangstelling 

heeft neem dan contact op.  

 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met:  

ANV Lingestreek 
Bert Snel 

info@anvlingestreek.nl (06) 2651 8672 

 

De Coöperatieve Betuwse Fruitmonitor 
Henri Holster 

henri@defruitmotor.nl  (06) 1627 4450 
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