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‘Je ziet van alles vliegen’
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„Loop een paar meter in de akkerrand en je ziet van
alles vliegen”, vertelt akkerbouwer Hans Thur uit
Genderen, als hij naast zijn akkerrand staat die hij
voor Bloeiend Bedrijf heeft aangelegd.
Thur loopt in het perceel samen met vogelaar Ad de Fijter
en zijn collega Kobus Kolf, die dezelfde randen heeft. „Het
is een beetje liefhebberij”, zegt Thur. „Zo’n rand verhoogt
de biodiversiteit, zeker in de herfst en winter als de oogst
van het land is. Dan zijn de akkers net een woestijn, zonder
dekking voor wild en vogels.”
In Nederland doen 500 boeren mee aan Bloeiend Bedrijf.
Doel ervan is het bestrijden van schadelijke insecten met
natuurlijke vijanden. Die laatste huizen vooral in de
aangelegde randen, die 3 tot 9 meter breed zijn. Thur heeft
ruim 0,6 hectare randen liggen rond een tarweperceel.
De randen trokken al snel de aandacht van vogelaar Ad de
Fijter, die ’s ochtends vroeg en in zijn vrije tijd met
verrekijker en camera de polder in trekt op zoek naar
vogels.
Hij zag al snel dat in de randen veel akkervogels zaten,
zoals gele kwikstaart, patrijzen, veldleeuwerikken,
scholeksters en fazanten. Ook heel zeldzame, zoals de
wilde kwartel. In de randen van Thur zijn twee broedparen
van deze vogel; in heel Nederland zijn slechts 22
geregistreerde broedparen.
De Fijter vond in de randen ook tal van insecten, wormen
en vlinders, zoals de distelvlinder, de dagpauwoog, de
kolibrievlinder en het koevinkje.
Bovendien huizen in de randen sluipwespen en andere
natuurlijke bestrijders van bladluizen en graanhaantjes, die
schade in de tarwe veroorzaken, vertelt Thur.
Hij constateert dat de randen ook een functie hebben als
schuilplaats voor wild, zoals hazen en reeën. De
akkerbouwer is content met de randen van Bloeiend Bedrijf.
Het is ook een verfraaiing van het landschap. Hij zocht ook
contact met imker Albert Bin uit Wijk en Aalburg, die er nu
drie bijenkasten in heeft staan.Akkerbouwer Hans Thur
(rechts) en zijn collega Kobus Kolf bekijken welke planten
in de rand staan. Vogelaar Ad de Fijter zoekt vogels.Foto:
Nieuwe Oogst
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