
Bijeenkomst/ veldexcursie 
toekomstbestendige landbouw en 

strokenteelt

15 september 2022



Welkom
Charlotte van Sluijs-Poppe, secretaris-directeur AIKC Rusthoeve



Doel
Wat zijn de resultaten tot nu toe?

Samen in gesprek over een toekomstbestendige landbouw



Deze bijeenkomst/ veldexcursie is een samenwerking van ZAJK,  AIKC 
Rusthoeve, Stichting Het Zeeuwse Landschap, ZMf, Delphy en DLV 
Advies in kader van het project ‘Naar een toekomstbestendige 
landbouw in Zeeland’ en wordt financieel mede mogelijk gemaakt door: 



Programma

18.00 uur  Opening/ stellingen door Charlotte van Sluijs, Rusthoeve

18.15 uur  Soep met broodjes en onderlinge kennismaking

19.00 uur  Resultaten samenwerking akkerbouw/ melkvee door Paul Blokker, DLV Advies

19.15 uur  Effecten strokenteelt voor biodiversiteit door Suzanne van de Straat, St. Het Zeeuwse Landschap

19.30 uur  Hoe verder?: toelichting op vervolgproject gewasdiversificatie door Cor van Oers, Delphy

19.40 uur  Pauze en gezamenlijk naar het strokenteeltperceel van Rusthoeve (veldexcursie)

19.55 uur  Ervaringen uit de akkerbouwpraktijk met strokenteelt door Anneleen Riemens (Rusthoeve) met 
volop ruimte voor discussie en jouw vragen

20.30 uur  Afsluiting



Stelling 1: 
Als de biodiversiteit niet verhoogd wordt op het bedrijf, dan is er geen toekomst 
voor de landbouwsector.

Mee eens of oneens?



Stelling 2: 

De Zeeuwse consument dient een meerprijs te betalen aan de agrariër 
die natuurinclusief wil boeren

Mee eens of oneens? En zo ja, hoe dan?



Stelling 3: 

De boeren en burgers dienen veel meer gaan samenwerken om het typische 
Zeeuwse landschap te versterken en te onderhouden

Mee eens of oneens? En zo ja, hoe dan?



Soep en broodjes

Eet smakelijk! En ga met elkaar in gesprek over de stellingen en bedenk 
een goed idee.

Om 19.00 starten we weer met het programma



Resultaten samenwerking 
akkerbouw/ melkvee

Paul Blokker, DLV Advies



Kansen voor een samenwerking

Kansen vanuit de melkveehouderij
• Areaal vergroten in verband met grondgebondenheid
• Jong grasland
• Regionale mestafzet
• Eiwit van eigen land

Kansen vanuit de akkerbouw
• Extensiveren bouwplan
• Rundveemest in plaats van varkensmest
• Aaltjes bestrijding
• Organische stof opbouw
• Mineralenkringloop met buurman



Voorwaarden voor een samenwerking

• Begrijp elkaars belangen en voordelen

• Ga niet voor de snelle winst

• De samenwerking regelmatig evalueren

• Maak duidelijk afspraken

• Houd rekening met gewaskeuze bijvoorbeeld bij de mais

• Wetgeving

• Mechanisatie-> bodemverdichting



• Belangrijkste leerpunten c.q. uitdagingen
• De kringlopen zo kort mogelijk houden, maar beleid werkt dit tegen. 7e NAP, 

GLB, Planet Proof etc.

• We weten heel weinig van elkaar

• Mindset van de melkveehouder: mestruimte volmaken

• Mindset van de akkerbouwer: wanneer kan ik het land op en wat heeft het 
gewas nodig

• Ideaal: gezamenlijk bouwplan, organische stof ruimte volmaken en 
gezamenlijk mestboekhouding. 



Effecten strokenteelt voor 
biodiversiteit

Suzanne van de Straat

Het Zeeuwse Landschap



In Theorie

• Hogere overlevingskans (jonge) broedvogels

• Minder verspreiding ziektes/plagen over de gewassen

• Beste strookbreedte WUR circa. 3 meter



Strokenteelt

• Breedte van stroken circa 27-32 meter (varieert
per partner)

• Variatie in gewassen

• Inspelen op variatie aan soorten die hier
profijt uit halen

• Kopakker

• Ingezaaid met gras(-klaver) 

• Tarwe- en maisstoppel in de winter (tot 15 maart)

• Voedselvoorziening en schuilgelegenheid
akkervogels en insecten

• Wens voor 1 á 2 overhoekjes op de kopakkers



Locaties strokenteelt in Zeeland waar wij monitoren

• Schouwen-Duiveland, 2 percelen

• Noord-Beveland, Rusthoeve

• Zuid-Beveland, 2 perceel

• Walcheren, 1 bedrijf

• Zeeuws-Vlaanderen, 1 perceel 



Monitoring akkervogels
• 6 ochtendbezoeken 

• Periode april-half juni

• Zowel strokenteelt perceel als referentie 
percelen

• Alle akkervogels genoteerd in Avimap App

Data-analyse van 3 strokenteelt percelen 
worden meegenomen in landelijke data-analyse 
over strokenteelt WUR

De vogeldichtheid op een strokenteeltperceel is
vergeleken met:

• De gemiddelde vogeldichtheid op 
monoculturen van dezelfde gewassen als in de 
desbetreffende strokenteelt. 

• De gemiddelde vogeldichtheid op 
monoculturen van gewassen uit het standaard 
bouwplan in die regio, gecorrigeerd voor 
hoeveel een gewas in die regio wordt verbouwd. 
In strokenteelten worden meestal andere 
gewassen verbouwd dan gebruikelijk is in de 
omgeving. Daarom is deze vergelijking met 
gewassen uit de gangbare praktijk interessant.

• De vogeldichtheid op de meestvoorkomende
gewassen afzonderlijk: wintergraan, 
zomergraan, suikerbiet en aardappel. 
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Strokenteelt

Referentie: gewassen strokenteelt

Referentie: gewassen standaard bouwplan

Analyse door WUR, Rik Waenink en student Arieke de Vos

Territoria

• Een leefgebied om voedsel te zoeken 
en de jongen groot te brengen

• Tijdens tellingen wordt een territoria 
geconstateerd wanneer een soort 
minimaal 2 tellingen bepaald gedrag 
vertoondStrokenteelt in Zeeland
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2021

Soortenrijkdom

• Variatie aan hoeveelheid 
aanwezige soorten binnen een 
gebied

Strokenteelt in Zeeland

Analyse door WUR, Rik Waenink en student Arieke de Vos
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Resultaten
Rusthoeve – 2020 Rusthoeve – 2021
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Resultaten 2021

Belangrijkste resultaten van het onderzoek in 2021
• Over alle strokenteelten gemiddeld gezien heeft strokenteelt significant hogere aantallen

akkervogels ten opzichte van dezelfde gewassen in monoculturen.

• De andere akkervogels (dus zonder gele kwikstaart) komen samengenomen wél meer voor op
strokenteelt ten opzichte van het standaard bouwplan. Ook het aantal verschillende soorten
akkervogels (=soortenrijkdom) is hoger op strokenteelt ten opzichte van het standaard
bouwplan.

• Al met al geven de resultaten van 2021 een positief beeld over strokenteelt en akkervogels. Toch
is enige voorzichtigheid in de interpretatie geboden. Het betreft hier namelijk resultaten van
slechts één onderzoeksjaar. Het onderzoek in startjaar 2020 liet geen duidelijk effect van
strokenteelt zien, waarschijnlijk omdat de proefopzet nog niet optimaal was. De resultaten uit
2022 zijn daarom belangrijk om de gevonden patronen kracht bij te zetten.



Kanttekening

• Omgeving speelt een rol in de resultaten van strokenteelt

• Strokenteelt percelen binnen het onderzoek verschillen van elkaar
• Andere gewassen binnen de strokenteelt percelen
• Aantal jaren dat strokenteelt aanwezig is op het perceel
• Aanwezige akkervogels in de omgeving
• Heggen langs percelen
• Strookbreedtes
• Andere maatregelen t.b.v. akkervogels

Analyses monitoring 2022 vinden momenteel plaats, resultaten worden verwacht in november. 
Door Rik Waenink en student Thijs Glastra



Versterkingsmaatregelen binnen een gebied naast strokenteelt

• Winterstoppels laten staan (tot 15 maart)

• Akkerranden

• Bloemenblokken

• Overhoeken

• Beperking chemie

• Inheemse hagen



Vragen?

Suzanne van de Straat s.van.de.straat@hetzeeuwselandschap.nl

mailto:s.van.de.straat@hetzeeuwselandschap.nl


door Anneleen Riemens (Rusthoeve)

Ervaringen uit de akkerbouwpraktijk 
met strokenteelt : veldexcursie


