
WELKOM

Geniet alvast van onze introfilmpjes!

Webinar: ‘Aan de slag met functionele 
bloemenranden’

We starten om 20u00

- In afwachting: kan u bovenstaande filmpjes bekijken -
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How to webinar

• Online infomoment

• Vragen stellen 
• Via chat

• Hand opsteken gebruiken we niet

• Geluid en presentatie in beeld
• Zelf op mute, camera af

• Polls: kijk in het chatvenster
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Boerennatuur Vlaanderen

• vzw die land- en tuinbouwers begeleidt in agrarisch landschaps- en natuurbeheer
• In groep (agrobeheergroepen)

• Individueel (via projecten)

• Voor de land- en tuinbouwer is dat 
• Een duidelijke win-win

• Ecologisch en economisch verantwoord

• Op vrijwillige basis
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Sprekers

• Joost-Pim Balis

• Ine Deroo

• Felix Wäckers

• Joachim Moens



Aan de slag met 
functionele 

bloemenranden
Joost-Pim Balis en Ine Deroo (Boerennatuur Vlaanderen)

Felix Wäckers (Biobest)

Joachim Moens (HOGENT)



Wat is FAB nu weer?

Resultaten 

Zelf monitoren als 
landbouwer

Praktisch aan de slag

Vragen
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Presentatie Boerennatuur

Wat is FAB nu weer?

• FAB ofwel Functionele AgroBiodiversiteit

= biodiversiteit die ook nuttig is voor de landbouw

Doel: afhankelijkheid van externe inputs verminderen

• Enkele voorbeelden:
• Niet-kerende grondbewerking
• Inbrengen van organische stof
• Groenbedekkers of vanggewassen
• Agroforestry
• Houtkanten(beheer)
• FAB Bloemenranden

• Gericht stimuleren bodemleven, nuttig gebruik maken van landschap & 
biodiversiteit
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Presentatie Boerennatuur

FAB bloemenranden

• Gericht op het aantrekken van nuttige insecten
• Bevorderen natuurlijke plaagbestrijding in aanpalende gewassen

• 30 landbouwers actief binnen Vlaanderen

• 15,2 ha randen



Resultaten veldwerk

biodiversiteit die nuttig is voor de landbouw

Ian Stevens/Joachim Moens
Ian.Stevens@biobestgroup.com/Joachim.moens@hogent.be

Foto’s © Anna Kosubek & Felix Wäckers 
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Resultaten veldwerk

Type bloemenmengsel

Nuttige insecten Plaaginsecten

Graan – biet- aardappel
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Presentatie Boerennatuur

Resultaten Veldwerk

Type bloemenmengsel

• BO = beheersovereenkomst

• FAB = functionele Agro Biodiversiteit

• BO + FAB  

Transect gelopen

Vangbakken 

2020 – 2021 - 2022

Allen even aantrekkelijk voor nuttige insecten (= bestuivers + natuurlijke vijanden)?
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Resultaten Veldwerk

Type bloemenmengsel

BO-mengsel FAB-mengsel

Rode klaver
Luzerne
Incarnaatklaver
esparcette
Bonte wikke

Duizendblad Korenbloem
Margriet Gele Ganzebloem
Knoopkruid Goudsbloem
Wilde Cichorei Voederwikke
Boerenwormkruid Koriander
Gewone Rolklaver Komkommerkruid
Heggewikke
incarnaatklaver
Rode klaver
Venkel
Kleine Bevernel
Muskuskaasjeskruid
Wilde Marjolein
Gewone Brunel
Slangenkruid
Grote Klaproos
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Resultaten Veldwerk
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Resultaten Veldwerk
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Resultaten Veldwerk

• Type mengsel → duidelijke effect op aantrekking van insecten

o FAB-mengsel scoort over de maanden en de jaren heen steeds het beste 

• Bloembezoek → varieert naargelang de maanden ↔ andere soorten bloemen die open staan

o mei is voor bestuivers beperkt → bloei bloemenrand beperkt

• Voornamelijk grotere insecten vallen op met deze visuele techniek: bv. bijen, zweefvliegen, 

lieveheersbeestjes, …

Conclusie type bloemenmengsel
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Resultaten Veldwerk

Type bloemenmengsel

Nuttige insecten Plaaginsecten
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Resultaten Veldwerk

Effect FAB-mengsel in Wintertarwe

• bladluizen

• graanhaantje

• natuurlijke vijanden

Visuele monitoring

• 30 halmen/afstand 

• 0, 10, 50 en 70 m
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Resultaten Veldwerk

Effect FAB-mengsel in Wintertarwe

• graanhaantje

Heel lage aantallen → steeds onder schadedrempel → geen behandeling nodig!!!
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Resultaten Veldwerk

Effect FAB-mengsel in Wintertarwe

• bladluizen

• schadedrempel overschreden op 18/05

• natuurlijke vijanden volgen de plagen op de voet!

• in praktijk op 18/05 normaal behandelen, MAAR…
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Resultaten Veldwerk

Effect FAB-mengsel in Wintertarwe

• één natuurlijke vijand per 10 bladluizen

• als je natuurlijke vijanden in rekening brengt → schadedrempel niet overschreden!

• hier gaan kijken naar 18/05 → ver onder de schadedrempel!!!

0

2

4

6

8

10

12
to

ta
al

 #
 b

la
d

lu
iz

en
/ 

to
ta

al
 #

 N
V

BL/NV

Drempel



7/02/2023

21

Resultaten Veldwerk

Effect FAB-mengsel in Wintertarwe

• invloed afstand tot bloemenrand

• geen statistische verschillen

• trend meer natuurlijke vijanden → dichter bij de rand

• trend vanaf 70 m → bladluizen hoger
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Resultaten Veldwerk

• HOU REKENING MET DE NATUURLIJKE VIJANDEN!

o combinatie maken van beide schadedrempels!

1. verhouding bladluizen/natuurlijke vijanden

2. % aangetaste halmen

• bloemenrand heeft een bevorderend effect

Conclusie FAB in granen
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Resultaten Veldwerk

FAB in suikerbiet 

• bladluizen

• natuurlijke vijanden

Groene perzikluis Zwarte bonenluis

Visuele monitoring

• 15 planten/afstand 

• 0, 10, 50 en 70 m
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Resultaten Veldwerk

FAB in suikerbiet 

Groene perzikluis
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• onmiddellijk boven ESD 

• natuurlijke vijanden → nauwelijks aanwezig begin mei

• ingrijpen geadviseerd!

flonicamid

Rekening houden met selectiviteit!
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Resultaten Veldwerk

FAB in suikerbiet 

Zwarte bonenluis

• nooit boven ESD

o mei/juni nooit boven 50% 

van de planten met 30-50 

bladluizen

• niet ingrijpen
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Resultaten Veldwerk

• onderscheid maken tussen groene perzikluis en zwarte bonenluis!

o groene perzikluis

▪ begin mei onvoldoende natuurlijke vijanden → handje 

helpen

1. SELECTIEF middel

2. bloemenstrook 

Conclusie FAB in Suikerbiet

o zwarte bonenluis

• geen probleem ↔ invloed bloemenrand?

• nog geen ESD rekening houdend met natuurlijke vijanden
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Resultaten Veldwerk

FAB in (consumptie)aardappel 

• bladluizen

• coloradokever → geen vastgesteld

• natuurlijke vijanden

Visuele monitoring

• 10 planten/afstand 

• 10, 50 en 100 m

• 3 samengestelde bladeren/plant
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Resultaten Veldwerk

FAB in (consumptie)aardappel 

• bladluizen
o aardappeltopluis

o wegedoornluis

o vuilboomluis

o andere luizen: bv. zwarte bonenluis

↔ pootaardappel 

Verschillende gehanteerde schadedrempels

o naargelang soort bladluis

Virusoverdracht

o rekening houden met natuurlijke vijanden

1 natuurlijke vijand voor 10 bladluizen
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Resultaten Veldwerk

FAB in (consumptie)aardappel 

• bladluizen
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Lage aantallen bladluizen!
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Resultaten Veldwerk

FAB in (consumptie)aardappel 

• invloed bloemenstrook op bladluizen

Niet eenduidig → heel lage aantallen bladluizen!
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Resultaten Veldwerk

Conclusie

• juiste selectie van bloemsoorten → aantrekking van nuttige insecten

o bestuivers

o natuurlijke vijanden

• natuurlijke vijanden wel degelijk een invloed op plaagbeheersing

• hou rekening met natuurlijke vijanden in je 

gewasbeschermingsstrategie

Economische schadedrempels opstellen of hieraan 
aanpassen!



Monitoring:
Reduceer chemische input en impact

biodiversiteit die nuttig is voor de landbouw

Felix Wäckers
felix.wackers@biobestgroup.com

Foto’s © Anna Kosubek & Felix Wäckers 



Doelstelling European Green Deal & Farm to Fork Strategy:

50% Reductie GBM tot 2030



Plaagbestrijding

Doden nuttigen
Meer plaagproblemen

Een negatieve spiraal

Resistentie

Chem GBM

Meer

Nog

Chemische bestrijding:

http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi_noihnOzPAhUEHxoKHT0NCGUQjRwIBw&url=http://www.thepetitionsite.com/takeaction/401/373/567/&bvm=bv.136499718,d.d2s&psig=AFQjCNGFLdxC826SpRk3iwicGKBsrSEvjA&ust=1477150343613212
https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-_4njn-zPAhWJWRoKHW2BCGAQjRwIBw&url=https://www.flickr.com/photos/longint57/563538505&bvm=bv.136499718,d.d2s&psig=AFQjCNHaKf-ch_333zYJz2UZmNoPcgZO1w&ust=1477151349965648


Resistente gewassen

/ Landschapsinrichting

Geintegreerde Bestrijding Felix Wäckers
felix.wackers@biobestgroup.com



Monitoring-Scouting / Schadedrempels

Scouting; Dat kan tellen...



Scouting kost teveel tijd ?

Om een perceel van bv 5 hectare te scouten moet je 30 minuten rekenen. 
Over het seizoen gerekend zal men dat gemiddeld 4 keer moeten herhalen.        
Dat komt dus neer op 2 uur per jaar per perceel.  

Automatisch Monitoring (A.I. gebaseerd)

Scouting; Dat kan tellen...    (scouting: makes your benefits count;    Zählen zahlt sich aus)





Scouting kost teveel tijd ?

Om een perceel van bv 5 hectare te scouten moet je 30 minuten rekenen. Over 
het seizoen gerekend zal men dat gemiddeld 4 keer moeten herhalen.                
Dat komt dus neer op 2 uur per jaar per perceel.  

Bij scouting blijkt bij minimaal 50% van de bespuituingen                                       
dat eigenlijk geen bestrijding noodzakelijk is. 

Scouting bespaart dus bespuitingen, PLUS per ingespaarde behandeling

- productkosten aan €20-€40/ha= €100-€200 per perceel van 5ha

- arbeid 1,5 uur per perceel van 5 hectare per bespuiting                                          
of indien loonwerker €25/ha= €125

Scouting; Dat kan tellen...



Scouting bespaart dus tijd en geld

Doordat er minder gespoten hoeft te worden 
spaart scouting ook nuttige insecten

In één hectare akkerland zitten al snel

20.000 

5000   

5000

3000 

€500

€700

€2000

€60
> €3000/ha!!

Je natuurlijk kapitaal

Scouting; Dat kan tellen...



Wat kunnen we doen om 
nuttigen te stimuleren

• Onnodig spuiten vermijden

• Natuurlijke populaties stimuleren (Landschapsinrichting)

Voedsel, schuilplekken, broedplekken aanbieden

• Biologische bestrijders uitzetten

• Biologische bestrijders bijvoeren op het gewas

Eventueel 



Als op basis van scouting chemische bestrijding toch nodig mocht blijken, 
Houd dan bij de keuze van middelen rekening met bijwerkingen voor nuttigen

https://www.biobestgroup.com/nl/neveneffectenlijst

https://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi-_4njn-zPAhWJWRoKHW2BCGAQjRwIBw&url=https://www.flickr.com/photos/longint57/563538505&bvm=bv.136499718,d.d2s&psig=AFQjCNHaKf-ch_333zYJz2UZmNoPcgZO1w&ust=1477151349965648


Applaud Spruzit



Praktisch aan de slag

biodiversiteit die nuttig is voor de landbouw

Foto’s © Anna Kosubek & Felix Wäckers 
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Presentatie Boerennatuur

Praktisch aan de slag: type mengsels

• Mengsels gericht op natuurlijke plaagbestrijders 

• Een- of tweejarige mengsels

• Meerjarige mengsels (tot 5 jaar)

Korenbloem Voederwikke Gele ganzenbloem Pastinaak

Klaproos Venkel Muskuskaasjeskruid Wilde cichorei
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Presentatie Boerennatuur

Praktisch aan de slag: inzaaien

• Waar?
• Volle/halfvolle zon
• Niet te nat
• Best op voedselarme grond (minder onkruiddruk)

• Wanneer?
• Voorjaar (maart – april): 

• Vorstgevoelige eenjarige soorten
• Meer aandacht voor onkruiddruk

• Najaar (september) 
• Vroegere bloei in voorjaar

• Grondbewerking vooraf
• Grond voldoende fijn
• Vals zaaibed 
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Presentatie Boerennatuur

Praktisch aan de slag: inzaaien

• Zaaien:
• 15 kg/ha →mengen met zand/tarwemeel/maïsmeel

• Sterk uiteenlopende zaadgroottes

• Machinaal/handmatig

• Afhankelijk van oppervlakte gaat handmatig sneller

• 1 cm diep

• Maaibeheer meerjarige randen:
• Meerjarige randen: maaien (met afvoer) 

• 15 – 20 cm boven maaiveld (rozet blijft bewaard)
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Presentatie Boerennatuur

Praktisch aan de slag: uitdagingen

• Onkruidbeheersing
• Vergrassing

• Maaien in de winter 
• Vergrassing sneller naast grazige bermen

• Distels
• Geschiedenis van perceel?

• Zuring
• Enkel ridderzuring vormt probleem

• Melganzevoet
• Maaien wanneer melganzevoet net boven bloemen komt (juni/juli)

• Wat met het maaisel?

• Meer praktische informatie? Webinar 26 oktober 2020: Wat zit er in mijn 
bloemenrand? - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=eEPHQfk90gg
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Presentatie Boerennatuur

Praktisch aan de slag: subsidiemogelijkheden

• Beheerovereenkomst VLM
• In beheergebieden “bufferen en verbinden”

• Infofiche: beheerovereenkomsten kruidenrijke akkerrand (vlm.be)

• Vergoeding tussen 1536 euro/ha/jaar en 2058 euro/ha/jaar (volledig maaien 15 juni / 
15 juli / gefaseerd maaien 15 juli)

• Via bedrijfsplanner VLM
Onder 

voorbehoud 

https://www.vlm.be/nl/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/Infofiches%20BO%20vanaf%202023/Infofiche%20BO%20kruidenrijke%20akkerrand.pdf
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Presentatie Boerennatuur

Praktisch aan de slag: subsidiemogelijkheden

• Ecoregeling bufferstrook
• “Actie 4: bufferstrook plus – bloemenmengsel”

• Bufferstroken - versie 15122022 (1).pdf

• Op perceel bouwland (tijdelijk grasland kan ook)

• Oppervlakte bufferstrook < oppervlakte aangrenzende bouwland

• Minstens 6 meter breed

• Mag hier en daar vanaf geweken worden indien > 30 are

• Keuze mengsel staat vrij (minstens 8 soorten)

• 1745 euro/ha bufferstrook

• Telt niet mee voor GLMC8a (niet-productief areaal)

• Via verzamelaanvraag – e-loket 

• “Niet-productief elementen en arealen biodiversiteit” (GLMC8a) – 4% bouwland 
• webtekst 211122- Conditionaliteit (1).pdf

Onder 
voorbehoud 

file:///C:/Users/ine_deroo/Downloads/Bufferstroken%20-%20versie%2015122022%20(1).pdf
file:///C:/Users/ine_deroo/Downloads/webtekst%20211122-%20Conditionaliteit%20(1).pdf
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Presentatie Boerennatuur

Dank voor jullie aandacht!
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Presentatie Boerennatuur

Vragen?



Boerennatuur vzw

Word nu gratis lid van 

Ga naar www.boerennatuur.be en schrijf je in.

http://www.boerennatuur.be/


Boerennaturen

02/02/2023
Functionele bloemenranden

19/01/2023
Beestige boerennatuur

02/03/2023
Een weg door het nieuwe GLB

15/12/2022
Eén jaar praktijkervaring met NPI

Webinar
Start
20u00



Boerennatuur vzw

Contacteer ons

Diestsevest 40, 3000 Leuven

016 28 64 64

npi@boerennatuur.be 

www.boerennatuur.be

http://www.boerennatuur.be/
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