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Voorwoord

De laatste woorden op papier en dan zit ons afstudeerproject er op. Het afgelopen 
halfjaar is anders verlopen dan dat we hadden verwacht. Tijdens de start van het 
project werd de eerste coronapatiënt in Nederland vastgesteld, waarna snel de 
corona maatregelen volgden. Dit betekende voor ons al snel dat het project vanuit 
thuis uitgevoerd moest worden. Het was een uitdaging, maar door onze motivatie 
en gedrevenheid hebben we het project voort kunnen zetten en is het tot een goed 
einde gekomen. 

Wij zijn een multidisciplinair team van drie studenten met elk een eigen achtergrond: 
Management van de Leefomgeving (Landschape Design), Tuin- en Akkerbouw en 
Toegepaste Biologie. Doordat we elk onze eigen expertise hebben en door deze 
met elkaar te combineren is het ons gelukt om natuur, landbouw en recreatie bij 
elkaar te brengen. Wij hopen dat de Natuurakker u intrigeert en de filosofie van 
de Natuurakker ook bij u vragen opwekt: Is het natuur, of is het landbouw? Waar 
trekken we de grens? Is het één systeem waarin verschillende aspecten elkaar 
ondersteunen?

Het afstudeerproject duurde 20 schoolweken vanaf de periode 10 februari tot en 
met 10 juli 2020. Het project is in opdracht van Erwin van Woudenberg van het 
lectoraat ‘Innovatief Ondernemen met Natuur’ en van Jacob van den Borne van 
Van den Borne Aardappelen. 

Wij bedanken Erwin en Jacob voor het aanbieden van dit interessant project en 
voor de tussentijdse feedback momenten. Wij hebben veel geleerd en veel nieuwe 
inzichten gekregen die wij meenemen naar ons toekomstige werkveld. Ook willen wij 
Erno en Janneke bedanken voor de waardevolle feedback en de fijne begeleiding. 
Daarnaast willen wij ook onze dank uiten naar Jan Rots, Maaike de Graaf, Annelies 
Buijtels en René Quinten voor hun inzichten en inhoudelijke expertise.

In het bijzonder willen wij Paul bedanken als projectleider. Wij hebben veel geleerd 
van de begeleiding en de kritische vragen die ons tot nadenken hebben gezet. 
Ondanks dat er weinig persoonlijk contact heeft plaatsgevonden, was het een 
fijne samenwerking. Mede door jouw inzichten hebben wij de Natuurakker kunnen 
ontwerpen zoals het nu is. 

Anne van Geel, Kelly Krauth en Koen in ‘t Zandt
‘s-Hertogenbosch, 26 juni 2020
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Samenvatting

Soms zien agrariërs en natuurliefhebbers elkaar als bedreiging, dit hoeft niet altijd 
zo te zijn. Natuur en landbouw kunnen elkaar juist ondersteunen. Een natuurakker 
is een mooie invulling hiervan. De Natuurakker is een gebied waar op een 
duurzame manier gewassen worden geteeld, waar ecosysteemdiensten verhoogd 
worden, met voldoende opbrengst voor de boer. Het gebied past in de omgeving, 
is dynamisch en heeft geen gefixeerd einddoel, verbeterpunten kunnen door de 
jaren heen toegepast worden, om zo een optimale balans te creëren tussen natuur 
en landbouw. De opgave is om een natuurakker te ontwerpen voor een gebied van 
60 hectare gelegen in het zuiden van Noord-Brabant. 

De hoofdvraag die hiervoor opgesteld is luidt als volgt: ”Hoe is het plangebied in 
te richten met een optimale combinatie van natuur en landbouw met productieve 
gewassen?”.

Om tot een antwoord te komen op de hoofdvraag is een duidelijke structuur in het 
proces van belang. Hiervoor is een processchema opgesteld waarin verschillende 
fases van het project weergegeven worden. De benodigde informatie is verkregen 
door zowel literatuuronderzoek, veldonderzoek en gesprekken met experts en 
actoren.

Het project is begonnen met het vastleggen van de definitie voor de Natuurakker. 
Daarnaast is ook een landschappelijke analyse uitgevoerd, waarbij bodem en 
landschapsomstandigheden en de flora en fauna in kaart zijn gebracht. Het 
plangebied bevindt zich in een droog naaldbos met productie en heeft over het 
algemeen een lage biodiversiteit. Ook in het plangebied ligt de biodiversiteitswaarde 
laag en komt weinig tot geen bodemleven voor. Omdat de bodem een belangrijke 
factor is voor de Natuurakker, is een bodemscan uitgevoerd. Uit deze bodemscan 
is gebleken dat de bodemstructuur en de bodemvruchtbaarheid op grote schaal 
gelijk is. Twee plaatsen lieten wel een andere structuur zien op de bodemscan, 
waardoor deze zijn aangewezen als natuurontwikkelingsplaatsen. Daarnaast ligt de 
grondwaterstand in het oosten van het gebied hoger, waardoor besloten is om hier 
gewassen te telen die een minder diepe wortelstructuur bevatten. Dit zijn de enige 
aanknopingspunten geweest vanuit de landschappelijke analyse om het ontwerp 
op af te stemmen. 

Een helder beeld scheppen van de Natuurakker is belangrijk om met betrokkenen 
eenzelfde visie te vormen. Tevens zijn vanuit de landschappelijke analyse en visie 
ook randvoorwaarden opgesteld voor landbouw en natuurontwikkeling. 

Door de vrijheid van vormgeving is de Natuurakker zo ingericht dat zowel 
landbouw en natuur in balans zijn met elkaar. De Natuurakker is naar de behoeften 
van de omgeving ingericht. Hier worden gewassen geteeld voor de veehouders 
en voor de bewoners in Reusel en voor de maakindustrie in de omgeving. Om 
de belevingswaarde in het gebied te verhogen is gekozen om deze gewassen in 
te delen in drie groepen. In het oosten de gewassen voor de humane voeding, in 
het westen voor de veevoeding en in het noorden voor de maakindustrie. Voor de 
gewassenteelt is gekozen voor strokenteelt. Strokenteelt leidt tot een verbeterde 
weerbaarheid (tegen ziekte en plagen) en een hogere biodiversiteit. 

Om de biodiversiteit verder te stimuleren komen verschillende landschapselementen, 
zoals struweel en solitaire bomen in de Natuurakker die tevens de doelsoorten 
aantrekken. Het noorden wordt ingericht voor de geelgors, het zuiden voor de 
grauwe vliegenvanger en het midden voor de patrijs.

Verder wordt het gebied ingericht om de belevingswaarde te verhogen voor 
recreanten. Zo worden wandel- en fietspaden aangelegd en staat midden in de 
Natuurakker een uitkijktoren, die een mooi uitzicht biedt over de kleurrijke stroken. 
Voor het educatieve aspect worden informatieborden geplaatst.

De Natuurakker zal boer, burger en natuurliefhebber samenbrengen. Men zal zich 
dan nog afvragen of het om landbouw of natuur gaat.

De Natuurakker is een uniek, nieuw concept, wat op landschapsniveau wordt 
gepersonaliseerd. Doordat elk landschap verschillende factoren heeft, zijn 
natuurakkers niet met elkaar te vergelijken. Hierdoor is geen referentie materiaal 
gebruikt en kan het voorkomen dat de Natuurakker zich anders ontwikkeld. Het 
advies is om teeltgewassen te monitoren en indien nodig maatregelen te nemen 
om de Natuurakker te optimaliseren.
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1Inleiding

De relatie tussen landbouw en natuur is in de afgelopen honderd jaar steeds verder 
afgezwakt sinds de introductie van kunstmest. Veel boeren zien de natuur in hun 
buurt als bedreiging in plaats van als kans. Ook niet alle natuurliefhebbers zijn 
voorstander van landbouw in de nabijheid van een natuurgebied. Natuurlijk hebben 
niet alle boeren en natuurliefhebbers dezelfde gedachtegang over dit onderwerp. 
Sommigen hebben de motivatie en durven het aan om te laten zien dat landbouw 
en natuur goed samengaan en dit voor beide partijen een positieve impact heeft 
(Natuurmonumenten, 2017).

Een natuurakker is een mooie invulling van het combineren van natuur en landbouw. 
De Natuurakker is een gebied waar op een duurzame manier gewassen worden 
geteeld, waar ecosysteemdiensten, zoals de bodemgesteldheid, biodiversiteit, 
natuurlijke plaagbestrijding, recreatie en educatie verhoogd worden, met voldoende 
opbrengst voor de boer. Het gebied past in de omgeving, is dynamisch en heeft 
geen gefixeerd einddoel, verbeterpunten kunnen door de jaren heen toegepast 
worden, om zo een optimale balans te creëren tussen natuur en landbouw.

In de afgelopen 20 schoolweken hebben drie studenten van de HAS Hogeschool 
gewerkt aan de inrichting van de Natuurakker. Initiatiefnemers Erwin van Woudenberg 
(lectoraat ‘Innovatief Ondernemen met Natuur’) en Jacob van den Borne (Van 
den Borne Aardappelen) riepen studenten met verschillende specialisaties op om 
gezamenlijk tot realiseerbare en innovatieve ideeën te komen waar natuur en 
landbouw goed samengaan.

De naam ‘Natuurakker’ staat voor een akker waarbij de combinatie tussen 
natuurontwikkeling en akkerbouwproductie centraal staan. Beide partijen hebben 
eigen wensen en eisen, die soms tegenstrijdig naar elkaar zijn. Landbouw 
kent belangen als een hoge opbrengst en zo min mogelijk kosten, terwijl 
natuurontwikkeling belangen kent als het behoud van een gezonde biodiversiteit 
en het leveren van een hoge belevingswaarden voor recreanten. De uitdaging voor 
dit project ligt bij het verbinden van twee, gedeeltelijk tegenstrijdige, belangen, 
namelijk: natuurontwikkeling en landbouwproductie.

Natuurakker
(Reusel)Figuur 1.1 Locatie plangebied (van Geel, 2020)

Voor het project is een plangebied toegewezen, gelegen in het zuiden van 
Noord-Brabant (figuur 1.1), deels in de gemeente Reusel-De Mierden en deels in 
de gemeente Bladel. Het plangebied bestaat uit verschillende landbouwpercelen, 
die samen 60 hectare omvatten. In dit project wordt gekeken naar een nieuwe 
aantrekkelijke manier voor het verbouwen van productieve gewassen. De opdracht 
is om een nieuwe inrichting te maken waarbij natuur en landbouw gecombineerd 
worden.

De hoofdvraag en deelvragen zijn geformuleerd op basis van de hiervoor geschetste 
aanleiding en doelstelling. 

Hoofdvraag
Hoe is het plangebied in te richten met een optimale combinatie van natuur en 
landbouw met productieve gewassen?

Deelvragen
1. Wat is onze definitie van een ‘Natuurakker’?
2. Hoe ziet het natuurlijk systeem in het plangebied en de omgeving eruit?
3. Hoe ziet het agrarisch systeem in het plangebied en de omgeving eruit?
4. Hoe wordt het plangebied vormgegeven?
5. Welke gewassen kunnen er geteeld worden?
6. Wat zijn de toekomst ontwikkelingen van de Natuurakker?
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Leeswijzer

Het adviesrapport bestaat uit 11 hoofdstukken en een literatuurlijst. In dit  
adviesrapport staan de belangrijkste bevindingen, waarbij voor verdere 
onderbouwing, afbeeldingen, tabellen en kaarten verwezen wordt naar het 
bijlagenrapport. 

Hoofdstuk 2: Proces en methode
In dit hoofdstuk wordt het proces en de gebruikte methode omschreven. Hierin 
wordt genoemd waarom bepaalde stappen en keuzes gemaakt zijn. Ook het 
processchema is hier weergegeven.

Hoofdstuk 3: Landschappelijke analyse
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste conclusies van de landschappelijke analyse 
beschreven. Een verdere uitwerking en onderbouwing hiervan, is terug te vinden in 
het bijlagenboek, bijlage 1, 2 en 3.

Hoofdstuk 4: Visie en randvoorwaarden
Hoofdstuk 4 omvat de visie en de randvoorwaarden voor de Natuurakker. De 
randvoorwaarden van landbouw en natuurontwikkeling worden puntsgewijs 
benoemd. De visie en randvoorwaarden leggen de basis voor de ontwikkeling van 
de Natuurakker. Voor de verdere onderbouwing van de randvoorwaarden wordt 
verwezen naar het bijlagenboek, bijlage 4.

Hoofdstuk 5: Ontwerp en inrichting
In hoofdstuk 5 wordt het conceptontwerp en het definitief ontwerp weergegeven. 
Daarnaast wordt beredeneert waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt.

Hoofdstuk 6: Teeltplan
In dit hoofdstuk wordt het teeltplan toegelicht. Hierin worden de gewassen 
omschreven die geteeld kunnen worden in de Natuurakker. Een verdere uitwerking 
en onderbouwing is te vinden in het bijlagenboek, bijlage 7.

Hoofdstuk 7: Natuurontwikkeling
In dit hoofdstuk worden verschillende landschapselementen uitgelegd, samen met 
de doelsoorten van de Natuurakker. Voor een verdere toelichting wordt verwezen 
naar het bijlagenboek, bijlage 5 en 6.

Hoofdstuk 8: Beleving en recreatie
In hoofdstuk 8 wordt de beleving en recreatie van de Natuurakker omschreven. Hier 
wordt omschreven hoe het gebied ingericht wordt voor recreanten.

Hoofdstuk 9: Toekomstvisie 
De toekomstvisie geeft een beeld van de Natuurakker over een tientallen jaren 
na de realisatie ervan. Hier worden de natuur-, teelt-, en recreatie ontwikkelingen 
omschreven.

Hoofdstuk 10: Discussie 
In dit hoofdstuk worden de invloeden op het proces en de inrichting omschreven. 

Hoofdstuk 11: Conclusie en advies
De belangrijkste conclusies worden in dit hoofdstuk weergegeven. Daarnaast wordt 
in dit hoofdstuk ook een advies uitgebracht naar de opdrachtgevers.

Literatuurlijst
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Proces en methode

In dit hoofdstuk wordt het proces besproken van het project. Bij de start van het 
project is een processchema opgesteld, zie figuur 2.1. Dit zorgt voor het hanteren van 
een duidelijke structuur en het uitvoeren van de benodigde activiteiten, om tot een 
goed onderbouwend eindproduct te komen. Aan de hand van het processchema 
worden de producten en keuzes in zeven fases beschreven. Daarnaast worden per 
fase de gehanteerde methodieken en materialen benoemd.

Fase 1: Landschappelijke analyse + definitie Natuurakker 
Als eerste wordt vastgesteld wat onze definitie van een ‘Natuurakker’ is. Dit wordt 
gedaan door eerst een eigen visie te creëren met behulp van literatuuronder-
zoek en gesprekken met experts. Een helder beeld scheppen van de definitie is 
belangrijk om met alle betrokkenen op één lijn te zitten en dat de verwachtingen 
van de Natuurakker hetzelfde zijn.

Om de Natuurakker te kunnen realiseren wordt als eerste de huidige situatie van 
het gebied in kaart gebracht. Dit wordt gedaan door een landschappelijke analyse 
uit te voeren. Hierbij wordt gekeken naar het ontstaan van het huidige gebied 
(historie) en de landschappelijke elementen. Ook zal een bodemscan worden 
uitgevoerd, waaruit zichtbaar zal worden wat de eigenschappen van de bodem in 
het plangebied zijn. Tevens wordt de aanwezige flora en fauna in en rondom het 
gebied geïnventariseerd, om een beeld te scheppen van de huidige biodiversiteit. 
Dit wordt onderzocht met behulp van beschikbare literatuur, maar ook door een 
rondleiding van Jan Rots, een oud boswachter van het gebied. Het uitvoeren van 
de landschappelijke analyse is belangrijk om later tijdens het ontwerp keuzes te 
maken wat betreft vormgeving, gewassen en eventuele aangeplante vegetatie.

Fase 2: Visie
In deze fase is het belangrijk om gesprekken aan te gaan met belanghebbenden 
van het gebied. Door de wensen en visies van verschillende actoren te vragen, 
wordt uiteindelijk een integrale visie voor het gehele gebied opgesteld. Vanuit 
de visie worden vervolgens doelstellingen en randvoorwaarden opgesteld. De 
doelstellingen en randvoorwaarden zijn net als de landschappelijke analyse leidend 
voor de inrichting van de Natuurakker. 

Fase 3: Teeltplan
Wanneer de huidige situatie, de wensen en visies van de actoren in beeld zijn 
gebracht, wordt onderzocht welke gewassen geschikt zijn voor de Natuurakker, 
hoe en waar op het perceel deze gewassen verbouwd kunnen worden (koppeling 
met bodemdata), welke ziekten en/of plagen deze gewassen kunnen krijgen en 
hoe deze met behulp van natuurlijke en eventueel chemische plaagbestrijding 
vermeden en bestreden kunnen worden. De keuze van het bouwplan in de 
Natuurakker zal gedaan worden aan de hand van welke gewassen goed groeien 
op het aanwezige bodemtype en aan de hand van onder andere aaltjesschema’s. 
Ook kan een inschatting gedaan worden naar welk effect strokenteelt heeft op de 
bodemkwaliteit en op de fauna rondom het gebied. Dit wordt onderzocht door 
theoretische kennis te vergaren, gesprekken met boeren (zowel vee- als akkerbouw) 
aan te gaan en door persoonlijke communicatie met experts. Daarnaast wordt 
rekening gehouden met natuurlijke barrières, om de natuurlijke vijanden van 
plagen te stimuleren.

Naast de gewassen wordt ook bestudeerd hoe de biodiversiteit van het gebied 
verhoogd kan worden. Door de inventarisatie tijdens de nulmeting, zal duidelijk 
worden welke soorten aanwezig zijn in de omgeving. Uit deze soorten worden 
drie doelsoorten uitgewerkt die de Natuurakker een aantrekkelijk leefgebied 
vinden en waar meerdere soorten baat bij hebben. Door te onderzoeken welke 
omstandigheden voor deze soorten als gunstig beschouwd worden en door dit 
toe te passen in de Natuurakker, kan de populatie van de soort(en) gestimuleerd 
worden.

Fase 4: Ontwerp en inrichting
Naast het teeltplan wordt tegelijkertijd naar de inrichting en vormgeving gekeken 
voor de Natuurakker. Vanuit de conclusies van de landschappelijke analyse en de 
wensen en eisen van belanghebbenden wordt het ontwerp gecreëerd. Hier zal 
ook nagedacht worden over de recreatieve en educatie waarden van het gebied. 
Door het spreken van actoren in deze fase wordt gekeken hoe de inrichting voor 
hen geoptimaliseerd kan worden. Dit wordt verder gerealiseerd door het concept 
ontwerp te bespreken met de opdrachtgevers en belanghebbenden. 

2
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Aan de hand van de verworven kennis en data wordt een definitief ontwerp van 
de Natuurakker ontwikkeld. Ook deze zal worden gevisualiseerd met behulp van 
AutoCAD en Adobe Photoshop. 

Fase 5: Kostenberekening
In het begin van het project is deze fase in twijfel genomen om dit wel of niet uit te 
voeren. Uiteindelijk is gekozen dat geen kostprijsberekening gemaakt zal worden. 
Deze keuze is gemaakt omdat onbekende factoren aanwezig zijn in de financiële 
kant van een natuurakker. 

Fase 6: Toekomstvisie
Als laatste wordt een inschatting gedaan van de ontwikkeling van het gebied. In de 
toekomstvisie wordt een voorstelling gedaan van hoe de Natuurakker enkele jaren 
na de start uit zal zien. Denk hierbij aan hoe vegetatie in het gebied zich ontwikkelt 
en welke fauna aangetrokken wordt. Ook kan een voorspelling gedaan worden 
over de bodemkwaliteit.

Fase 7: Eindproduct
Alle belangrijke conclusies worden opgenomen in het uiteindelijke adviesrapport. 
In het adviesrapport wordt alleen de nodige informatie weergegeven die voor de 
opdrachtgever en actoren van belang zijn. Verdere onderbouwing zoals tabellen 
worden opgenomen in een bijlagenboek. Het project wordt afgesloten met een 
eindpresentatie voor de opdrachtgevers en geïnteresseerden.  
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Figuur 2.1 Processchema (van Geel, 2020)

NATUURAKKER | 11



Fase 1: Landschappelijke analyse + definitie Natuurakker 
Onderzoeksmethoden
• Literatuuronderzoek: wetenschappelijke artikelen, kaarten, overige websites.
• Veldonderzoek: bodemscan (LoonwerkGPS), profielkuilen, observatie.
• Gesprekken met experts: Paul van den Donk (projectbegeleider), Jan Rots   
(bosbeheerder), Jacob van den Borne (Van den Borne Aardappelen), Janneke      
Grauls-van Wersch (inhoudelijk expert), Erno Bouma (inhoudelijk expert), Claudia  
Rieswijk (Strategisch Beleidsadviseur Ruimte gemeente Bladel).

Betrouwbaarheid 
In deze fase zijn drie verschillende onderzoeksmethoden gebruikt, waardoor het 
redelijk betrouwbaar is. De landschappelijke analyse is echter maar een onderdeel 
geweest van het project, waardoor deze niet zo uitgebreid is uitgevoerd. Wanneer 
dit wel een afzonderlijk project was, zou meer mogelijk zijn geweest om een 
volledige nulmeting met experts uit te voeren.

Fase 2.1: Visie
Onderzoeksmethoden
• Gesprekken met experts: Paul van den Donk (projectbegeleider), Jacob van 
den Borne (Van den Borne Aardappelen) en Erwin van Woudenberg (lectoraat 
Innovatief Ondernemen met Natuur).

Betrouwbaarheid
De visie is toegespitst op de eigenschappen van de Natuurakker, waardoor deze 
uniek is en geen verband heeft met andere natuurakkers.

Fase 2.2: Randvoorwaarden
Onderzoeksmethoden
• Literatuuronderzoek: wetenschappelijke artikelen, overige websites.
• Gesprekken met experts: Jacob van den Borne (Van den Borne Aardappelen), 
Erwin van Woudenberg (lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur), Erno 
Bouma (inhoudelijk expert).

Betrouwbaarheid
In deze fase zijn verschillende onderzoeksmethoden gebruikt en hierbij zijn 
betrouwbare bronnen gebruikt. Daarnaast zijn de randvoorwaarden besproken 
met de opdrachtgevers. 

Fase 3: Teeltplan
Onderzoeksmethoden
• Literatuuronderzoek: wetenschappelijke artikelen, overige websites.
• Gesprekken met experts: Jacob van den Borne (Van den Borne Aardappelen), 
Erno Bouma (inhoudelijk expert), Annelies Buijtels (docent dier- en veehouderij), 
Fred van de Velde (lectoraat Eiwittransitie in voeding).

Betrouwbaarheid
Het teeltplan is betrouwbaar, echter waren voor sommige gewassen de   
teelthandleidingen bijna 30 jaar oud. Het kan zijn dat informatie die hierin staat 
gedateerd is en dat inmiddels nieuwe ontwikkelingen plaats gevonden hebben in 
de teelt. 

Fase 4: Ontwerp en inrichting
Onderzoeksmethoden
• Literatuuronderzoek: wetenschappelijke artikelen, overige websites, kaarten.
• Veldonderzoek: observatie.
• Ontwerpend onderzoek: schetsen, concept ontwikkelen.
• Gesprekken met experts: Paul van den Donk (projectbegeleider), Janneke 
Grauls-van Wersch (inhoudelijk expert), Erno Bouma (inhoudelijk expert), Jan 
Rots (bosbeheerder), René Quinten (docent toegepaste biologie), Maaike de 
Graaf (ecoloog), Jacob van den Borne (Van den Borne Aardappelen), Erwin van 
Woudenberg (lectoraat Innovatief Ondernemen met Natuur), Wijnand Sukkel 
(Senior Onderzoeker AgroEcologie).

Betrouwbaarheid
Door de combinatie van de onderzoeksmethoden en het spreken van veel experts 
is het ontwerp en de inrichting zeer betrouwbaar. Deze experts zijn in het vroege 
stadium betrokken geweest bij de inrichting van de Natuurakker. Door deze vroege 
benadering zijn de wensen en eisen meegenomen en zijn andere aannames 
bevestigd.

Fase 5: Kostenberekening
Niet uitgevoerd.

Materialen en methoden
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Fase 6: Toekomstvisie
Onderzoeksmethoden
• Gesprekken met experts: Paul van den Donk (projectbegeleider).

Betrouwbaarheid
Aangezien het  een toekomstvisie is, is de betrouwbaarheid lastig in te schatten.

NATUURAKKER | 13



Landschappelijke analyse

(van Geel, 2020)

3
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In dit hoofdstuk worden de belangrijkste bevindingen uit de landschappelijke 
analyse besproken. De landschappelijke analyse is uitgevoerd zodat de uiteindelijke 
Natuurakker in de omgeving past. Daarnaast is het belangrijk om een stabiel 
systeem  te creëren, waarin de gekozen doelsoorten, vegetatie en gewassen 
de hoogste slagingskans hebben. De landschappelijke analyse wordt toegelicht 
volgens de lagenbenadering: Ondergrondlaag – Netwerklaag - Occupatielaag 
(Ruimtemettoekomst, 2014). Op deze manier wordt duidelijk waar kansen en 
bedreigingen liggen voor de Natuurakker.

Ondergrondlaag
De eerste laag bestaat uit de historie en het bodem- en het watersysteem. Deze 
systemen zijn belangrijk om te onderzoeken, omdat de ondergrond als basis 
fungeert bij het in stand houden van een stabiel leefmilieu voor mensen, dieren 
en planten. Ook geeft de historie en ondergrond veel informatie over de identiteit 
van een plek en hangen veel factoren in de bodem met elkaar samen. Voor de 
inrichting van de Natuurakker wordt in eerste instantie gericht op de eigenschappen 
en kwaliteiten van de ondergrond (Ruimtemettoekomst, 2015).

Historie
Het is belangrijk om in de start fase de historie van een gebied te bestuderen, 
zodat de inrichting van de Natuurakker past binnen het landschap. Uit historische 
kaarten is te bepalen wat de ruimtelijke indeling van een gebied is en welke karakter 
elementen in het landschap aanwezig zijn. 

Zoals op veel plekken in Nederland, is ook het landschap rondom Reusel 
getroffen door grootschalige ruilverkaveling. Dit heeft zichtbaar invloed gehad op 
de uitstraling van het huidige landschap. In figuur 3.1 is te zien dat het diverse 
cultuurlandschap ooit een heidelandschap was. Het plangebied ligt op een 
dekzandrug, een hoger gelegen gedeelte in het landschap dat ontstaan is door het 
opwaaien van dekzand  (Berendsen, 2005). Een dekzandrug kenmerkt zich door de 
droge, voedselarme en kalkarme zandbodems. Dankzij het gebruik van kunstmest 
rond het jaar 1900 ontstonden grootschalige heideontginningen in het gebied. Deze 
jonge heideontginning bestaat voornamelijk uit productiebossen met naaldhout, 
dit is te zien in figuur 3.2. Plaatselijk komen loofbos en landbouwgronden voor. De 
verkaveling in het plangebied en omgeving is grootschalig en overwegend 

blokvormig (Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, 2019). In de Natuurakker wordt 
dezelfde grootte van de percelen toegepast, zodat deze in het omliggende 
landschap past. In figuur 3.3 zijn de grootte van de percelen te zien. 

Het huidige landschap heeft zijn betekenis voor de omgeving verloren. Het 
omliggende naaldbos dient niet meer voor de houtproductie. Wat ooit een 
dynamisch, woest landschap was is in een rap tempo omgevormd naar een 
statisch landschap (Topotijdreis, 2020). De Natuurakker zal de natuurlijke vormen 
weer terug brengen. Dit zal zorgen voor hogere belevingswaarden in en rondom 
het gebied. Door het toevoegen van natuurlijke lijnen zal een interessant contrast 
ontstaan in het landschap.

Figuur 3.1 Plangebied in 1850 (Topotijdreis, 2020)

Figuur 3.2 Plangebied in 1950 (Topotijdreis, 2020)
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Het plangebied bestaat uit zandgronden die voedselarm en vochtig tot droog zijn. 
Uit figuur 3.4 blijkt dat het gebied voornamelijk bestaat uit leemarme veldpodzol-
gronden. Het zuidoostelijke puntje van het plangebied is een leemarme haarpod-
zolgrond (Kaartbank Noord-Brabant, 2020).

Van het plangebied is een bodemscan gemaakt door het bedrijf LoonwerkGPS. 
Dit is gedaan met behulp van de Dualem 21H. Deze sensor meet, door een 
elektromagnetisch veld op te wekken, de geleidbaarheid in de bodem. De 
geleidbaarheid van de bodem is voornamelijk gerelateerd aan de volgende 
parameters:
• Grondsoort: zand heeft een lagere geleidbaarheid dan klei;
• Vochtgehalte: een droge bodem heeft een lagere geleidbaarheid dan een natte  
   bodem;
• Organische stofgehalte: hoger organische stof gehalte heeft een hogere   
   geleidbaarheid;
• Zoutgehalte: een hoger zoutgehalte geeft een hogere geleidbaarheid;
• Verdichting: een verdichte bodem bevat minder lucht en bevat daardoor relatief  
   meer vocht, wat leidt tot een hogere geleidbaarheid (LoonwerkGPS, 2020).

Hieruit kan gesteld worden dat de geleidbaarheid een maat is voor de accucapaciteit 
van de bodem.  

Met behulp van de bodemscan is een zonekaart opgesteld, deze is weergegeven 
in figuur 3.5. Hierop zijn vier zones zichtbaar. De lichtgroene zone geeft gebieden 
aan met een geleidbaarheid tussen de 0,77 en 1,7 mS/m, de minder lichtgroene 
zone geeft gebieden aan met een geleidbaarheid tussen de 1,7 en 1,97 mS/m, 
de op een na donkerste groene zone geeft een geleidbaarheid tussen 1,97 en 
2,23 mS/m aan en de donkergroene zone geeft een geleidbaarheid tussen de 
2,23 en 6,48 mS/m aan. Op basis van deze zones zijn tevens vier profielkuilen 
gegraven, in elke zone één profielkuil. Bij de uitvoering was het opvallend dat geen 
bodemleven waargenomen werd. Dit kan komen door het gebruik van kunstmest 
en het uitvoeren van diepere grondbewerking. Tevens zijn geen storende lagen 
gevonden in de bodem.

Aan de hand van de bodemscan en de profielkuilen kan gesteld worden dat geen 
rekening gehouden hoeft te worden met de geleidbaarheid van de bodem tijdens 
de plaatsing van de gewassen. De waarden liggen namelijk dichtbij elkaar en uit de 
literatuur blijkt dat de optimale bodem geleidbaarheid hoger ligt dan gevonden op 
het perceel, namelijk 110-570 mS/m (Fourie, z.d.).

Bodem

Profielkuil 3
51°32’65.902 - 5°19’97.088

Profielkuil 2
51°32’88.327 - 5°20’38.829

Profielkuil 1
51°32’98.027 - 5°19’90.348

Profielkuil 4
51°32’73.516 - 5°19’99.611

2,23 - 6,48 mS/m

1,97 - 2,23 mS/m

1,7 - 1,97 mS/m

0,77 - 1,7 mS/m

Figuur 3.5 Geleidbaarheden in het gebied (van Geel, 2020)

Figuur 3.4 Bodemtypen 
plangebied (van Geel, 2020)

leemarme veldpodzolgrond

leemarme haarpodzolgrond
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Het gevarieerde landschap in Reusel en omstreken schikt over een groot 
areaal aan agrarisch grondgebruik, maar ook aan naald- en loofbossen en 
enkele heidegebieden. 

De gemeente Reusel-De Mierden staat bekend als de meest agrarische 
gemeente van Brabant (Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant, 2019). In het 
buitengebied van de gemeente Reusel-De Mierden zitten veel agrarische 
bedrijven en het grootste deel van de grond is in agrarisch gebruik. De 
agrarische sector in dit gebied is vooral gericht op de intensieve veehouderij, 
melk- en rundveehouderij en combinatiebedrijven. Daarnaast zijn enkele 
akkerbouwbedrijven, waaronder Van den Borne Aardappelen aan de 
Postelsedijk, aanwezig. In figuur 3.6 is het huidige grondgebruik te zien, die 
voornamelijk uit grasland en maïs bestaat. Dit dient als veevoeding voor de 
veehouderij. Verder worden op de percelen akkergewassen geteeld zoals 
bieten, aardappelen, gerst en uien. In het teeltplan van de Natuurakker 
wordt gekeken naar teelt- en teeltcombinaties die interessant zijn voor de 
omgeving.

Een groot oppervlakte van het buitengebied van Reusel en Bladel bestaat 
uit verschillende bos- en natuurgebieden, met als dienst recreatiegebied. 
De Natuurakker zal rekening houden met de aansluiting op bestaande 
recreatieroutes om de belevingswaarden te verhogen.  

Grondgebruik

NL
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Figuur 3.6 Grondgebruik 2019 (van Geel, 2020)
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Watersysteem

Naast grondgebruik, is het watersysteem ook belangrijk voor de Natuurakker.  
Daarnaast is de ambitie van de overheid om de verdroging aan te pakken (Rieswijk, 
C., pers. meded., 2020). De afgelopen jaren heeft Nederland namelijk te maken 
met extreme warme en droge zomers, waardoor beregening van gewassen 
onmisbaar is geworden. Het plangebied ligt in het meest droogtegevoelige gebied 
van de provincie. Het maaiveld ligt op 34 meter boven het NAP, waardoor het 
water snel wegtrekt naar de lagen delen in het landschap (AHN, 2020). Daarnaast 
houden de veld- en haarpodzolgronden, waaruit het plangebied bestaat, weinig 
water vast. Uit de hoogtekaarten van het gebied blijkt dat het westelijke deel hoger 
ligt dan het oostelijke deel. Het hoogteverschil bedraagt bijna drie meter tussen 
het hoogste punt en het laagste punt. Het verval valt echter mee, omdat hier een 
afstand van 950 meter tussen zit. Door het hoogteverschil komen verschillende 
grondwaterstanden in het gebied voor. De hoogste grondwaterstanden variëren 
van 40-60 cm in het oostelijk gedeelte tot 180-200 cm in het zuidwestelijk 
gedeelte. Deze verdeling is ook te zien in de laagste grondwaterstanden en 
de voorjaarsgrondwaterstanden. Wat geconcludeerd kan worden is dat het 
plangebied een natuurlijke grondwaterstandfluctuatie heeft en dat de laagste 
grondwaterstanden voor vrijwel alle gewassen te laag zijn om deze nog te kunnen 
bereiken (Kaartbank Noord-Brabant, 2020). Voor de kaarten en verdere uitleg zie 
bijlagenboek bijlage 2.

Het plangebied en de omgeving heeft een lage dichtheid aan watergangen, 
waardoor het merendeel van het regenwater zal infiltreren naar het grondwater 
(Arcadis, 2018). In het plangebied stroomt het regenwater grotendeels naar een 
sloot, deze is te zien in figuur 3.7. Alleen bij extreme weersomstandigheden staat 
de sloot vol met regenwater (Rots, J., pers. meded., 2020). Deze sloot is een factor in 
de verdroging van het gebied. De gewassen die in de Natuurakker komen hebben 
voldoende water nodig, waardoor de sloot mogelijk gedempt wordt en niet al het 
regenwater in een keer afgevoerd wordt door deze sloot.

Ook komen een aantal belangrijke vennen voor in het gebied rondom de 
Natuurakker. Deze hebben zowel een hoge ecologisch waarde als een hoge 
belevingswaarde. In het noorden naast het plangebied is de Kroonven te vinden, 
deze staat in figuur 3.8. De bovengenoemde sloot onttrekt naast het water van 
het plangebied ook het water uit de Kroonven (Rots, J., pers. meded., 2020). Wat 
tevens ook een argument is om de sloot mogelijk te dempen.

Figuur 3.7 Sloot in het plangebied (van Geel, 2020)

Figuur 3.8 Kroonven (van Geel, 2020)
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Figuur 3.9 Groenstructuur (van Geel, 2020)

Netwerklaag
De tweede laag van de lagenbenadering bestaat uit netwerken die pas in lange 
aanlooptijden veranderen, circa 20 tot 80 jaar. De eigenschappen en functies van 
deze netwerken vormen daarom een belangrijke voorwaarde voor de ruimtelijke 
planvorming. Voor de Natuurakker zijn de groen- en verkeernetwerken belangrijk. 
Ook wordt een korte analyse beschreven over het energienetwerk in de Natuurakker 
(Ruimtemettoekomst, 2015).

Groennetwerk
Het plangebied is omringd door natuurgebieden die toebehoren tot het 
Natuurnetwerk Brabant. Deze natuurgebieden bestaan uit een afwisseling van 
bos, heide en vennen. Het plangebied grenst zowel aan het natuurgebied de 
Peelse Heide als aan de Kroonvense Heide in het noorden. In figuur 3.9 wordt de 
groenstructuur afgebeeld. 

Rondom het plangebied is een inventarisatie gedaan naar de aanwezige flora 
en fauna van het gebied. Het is belangrijk om te weten welke soorten reeds 
voorkomen, gezien deze meegenomen kunnen worden naar het ontwerp. Denk 
hierbij aan bepaalde plantsoorten die specifiek zijn voor het gebied, of aan de 
stimulatie van doelsoorten.

Zoals geconcludeerd uit de landschappelijke analyse betreft het een droge, 
voedselarme zandgrond. Daarnaast komt ook droge heide voor in het gebied (De 
Grote Cirkel), waar successie naar naaldbos zichtbaar is. Het plangebied wordt 
omringd door naaldbos, met weinig ondergroei. Tevens komen loofbomen voor 
rondom het gebied, maar het overheersende biotoop is naaldbos (N16.03. Droog 
bos met productie). Over het algemeen is de biodiversiteit van dit beheertype 
laag (BIJ12, z.d.). Uit de inventarisatie van de aanwezige flora en fauna zullen drie 
doelsoorten gekozen worden, waar de Natuurakker voor wordt ingericht.
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Figuur 3.13 Lindeboom (van Geel, 2020)

Figuur 3.11 Reigersbek (Krauth, 2020)

Figuur 3.10 Lijsterbes (van Geel, 2020) Figuur 3.12 Hondsdraf (Krauth, 2020)

Bij bezoek aan het gebied zijn diverse plantensoorten waargenomen, zoals gewone 
vlier, koningskaars, lijsterbes (figuur 3.10), reigersbek (figuur 3.11), hondsdraf (figuur 
3.12), lindeboom (figuur 3.13), sporkehout en stekelbrem. Er komen soorten voor die 
typerend zijn voor droge heide, zoals grondster, klokjesgentiaan en zandblauwtje. 
Daarnaast komen typerende soorten voor dennen-, eiken- en beukenbos (N15.02) 
voor, zoals dalkruid, echte guldenroede en lelietje-van-dalen. Ook komen typerende 
akkerkruiden voor, zoals leeuwenklauw en korenbloem (BIJ12, z.d.; waarneming.nl).

Plantsoorten, zoals sporkehout, vormen een belangrijke ecologische functie voor 
het gebied. Ze trekken natuurlijke bestuiving aan en dragen na de bloei bessen, 
die als voedselbron dienen voor vogels en zoogdieren in het gebied, zoals de 
goudvink, geelgors, bosmuis en aardmuis. Daarnaast komen grazers voor in het 
gebied, zoals konijn en ree (visuele waarneming Jacob van den Borne). Predatoren 
die voorkomen in Reusel zijn onder andere de beschermde steenmarter, wezel, 
bunzing, kerkuil en de vos. Ook de gladde slang komt voor in dit gebied, waar een 
ecoduct voor is aangelegd (Lambrechts et al., 2013).  

Daarnaast is in 2013 een ecologische studie door Natuurpunt (Lambrechts et al., 
2013) uitgevoerd naar de bestaande natuurwaarden rondom het gebied. In dit 
onderzoek zijn verschillende zoogdieren (waaronder vleermuissoorten), (broed)
vogels, reptielen, amfibieën, sprinkhanen, ongewervelden, zoals loopkevers, 
spinnen en mieren, vlinders en libellen aangetroffen. Voor de volledige inventarisatie 
en manier van onderzoek wordt verwezen naar deze studie. 
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Figuur 3.14 Verkeersnetwerk (van Geel, 2020)

Figuur 3.15 Locatie windmolens (Cradle Media, 2019)
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Zoals eerder genoemd, is het plangebied omsloten door naaldbos wat behoord tot 
het natuurgebied de Peelse Heide. In dit gebied komen zandpaden voor, waardoor 
het plangebied lastig te bereiken is met de auto. Desondanks ligt het plangebied 
hemelsbreed op minder dan één kilometer afstand van de autosnelweg A67/E34. 
Om naar het gebied te komen vanaf de richting Eindhoven, kan afslag 29-Hapert in 
de richting Kempisch Bedrijven Park genomen worden. Vervolgens wordt de N284 
gevolgd tot Bladel of Reusel om verder in de buurt van het plangebied te komen. 
In figuur 3.14 is overigens te zien dat de verharde wegen niet tot het plangebied 
gaan. Vanaf de gele cirkels gaat de weg over in brede zandpaden. Vervolgens kan 
de bezoeker binnen 15 minuten wandelen naar de Natuurakker. 

Een goede bereikbaarheid, parkeergelegenheid en het zichtbaar maken van de 
Natuurakker is cruciaal om bezoekers aan te trekken en recreatie en educatie te 
stimuleren.

Een groep ondernemers en bewoners uit Reusel-Zuid hebben in 2016 de Vereniging 
High Tech Agro Campus opgericht. In deze groep zitten actieve grote en klein 
agrarische bedrijven, boeren die gestopt zijn en particulieren. Deze groep zijn de 
oprichters van het zelf opwekken van groene energie door het aanleggen van een 
windmolenpark in Reusel-Zuid. In het plangebied komen drie windmolens te staan. 
In figuur 3.15 zijn twee windmolens te zien in het plangebied van de Natuurakker. 
Tijdens het plaatsen van de windmolens komt veel zand vrij, wat eventueel gebruikt 
kan worden in de Natuurakker.

De windmolens hebben een hoogte van minimaal 130 meter en maximaal 166 
meter. In het noordelijke deel van het plangebied komt één van de windmolens. 
Dit noordelijke gebied is onderdeel van het Natuurnetwerk Brabant. Daarnaast 
staan enkele turbines op zodanig korte afstand van het NNB, dat verstoring kan 
optreden. Uit provinciaal beleid moet dit verlies aan areaal in het NNB elders 
gecompenseerd worden. De totale compensatie oppervlakte bedraagt iets meer 
dan zes hectare. Het huidige compensatie voorstel is de inrichting van zes hectare 
dennen-, eiken- en beukenbos (Bureau Waardenburg, 2019). In het ontwerp van de 
Natuurakker is geen rekening gehouden met deze wettelijke compensatie, omdat 
de verwachting is dat ruim voldaan wordt aan zes hectare natuurrealisatie in de 
Natuurakker.

Verkeersnetwerken

Energienetwerken
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Figuur 3.16 Recreatienetwerk (van Geel, 2020)

Figuur 3.17 Ruimte verdeling (van Geel, 2020)

Occupatielaag
De occupatielaag kent een hoge veranderingssnelheid. Veranderingen voltrekken 
zich veelal binnen één generatie (10 tot 40 jaar). Feitelijk bestaat de occupatielaag 
uit de gebruikspatronen die voortkomen uit het menselijk gebruik van de 
ondergrond en de netwerken. Bij de planning van de occupatielaag moet rekening 
worden gehouden met de eigenschappen en functies van de ondergrond en de 
netwerken en eisen die deze lagen stellen aan het ruimtegebruik. Gebieden met 
een vergelijkbaar gebruikspatroon vormen een gebiedstype (Ruimtemettoekomst, 
2015). De occupatielaag wordt onderzocht om de relaties tussen het huidige 
gebied met de burgers en ondernemers in kaart te brengen. Voor een overzicht 
van de agrarische bedrijven zie figuur 3.19. De huidige situatie wordt meegenomen 
in de Natuurakker om deze relaties te versterken.

Beleving en recreatie
In de gemeente Reusel-De Mierden wordt actief gerecreëerd. Diverse recreatieroutes 
voor fietsers, wandelaars en ruiters liggen in dit gebied. De Natuurakker wordt 
aan diverse kanten meegenomen in het recreatiefnetwerk, zie figuur 3.16. Deze 
routes gaan langs natuurgebieden in de omgeving, waaronder de Peelse Heide 
en de Kroonvense Heide. Maar ook langs recreatiepunten, zoals campings, 
parken en outdoor parken. Binnen deze natuurgebieden zijn verschillende 
bezienswaardigheden, zoals De Groote en Kleine Cirkel, de Reuselse Kei en de 
Acht Zaligheden. 

Het plangebied vormt een open ruimte van 60 hectare in het dichte naaldbos van 
de Peelse Heide en de Kroonvense Heide. De aanwezige bomen in het plangebied 
vormen natuurlijke afscheidingen, waardoor het gebied in te delen is in verschillende 
ruimtes (figuur 3.17). Het oosten van het plangebied vormt een eigen ruimte door 
een lichte massa van bomen aan beide kanten van een zandpad. Deze ‘kamers’ 
zorgen voor een diversiteit en hierdoor worden bezoekers getriggerd om door het 
gehele gebied te wandelen.

In figuur 3.18 zijn verschillende recreatiepaden weergegeven. Het plangebied wordt 
goed betrokken in het recreatiefnetwerk. In het zuiden van het plangebied ligt een 
fietspad, die deel uit maakt van het regionaal fietsnetwerk. Verder komen in het 
plangebied brede zandpaden voor waar ruiters, voetgangers en mountainbikers 
gebruik van maken. 
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Figuur 3.18 Recreatiepaden plangebied (van Geel, 2020)
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Agrarische ondernemers in de omgeving

Figuur 3.19 Agrarische ondernemers in de omgeving van de Natuurakker (van Geel, 2020)



Ruime vruchtwisseling;

Geïntegreerde gewasbescherming;

Geen gebruik van kunstmest;

Probeer de bodem zoveel mogelijk bedekt te houden;

Voer zo min mogelijk grondbewerking uit en voer de grondbewerking 
die nodig is zo ondiep als mogelijk uit;

Voorkom bodemverdichting;

Het teeltplan bevat gewassen voor menselijke consumptie, 
veevoeding en gewassen voor de maakindustrie;

Het teeltplan moet voor zover mogelijk gangbare gewassen 
bevatten;

Beregening moet mogelijk zijn.

4 Visie en randvoorwaarden
Visie
Voordat gestart werd met het ontwerp is als eerste een visie van de Natuurakker 
opgesteld. Deze is gebaseerd op de landschappelijke analyse en gesprekken 
met opdrachtgevers, belanghebbenden en specialisten. Dit is gedaan om een 
gelijk gestemd beeld te verkrijgen. De volgende visie is met de opdrachtgevers 
besproken.

De Natuurakker wordt een plek waar duurzame gewassen geteeld worden op 
een dynamische en diverse manier. Het is een unieke en vernieuwende vorm van 
landbouw wat ecosysteemdiensten verhoogt met een positieve meerwaarde voor 
zowel de boer, recreant als de natuur. Men kan op de fiets of te voet in deze plek 
recreëren tussen de kleurrijke stroken van gewassen en natuur. Recreanten zullen 
zich afvragen of het natuur of landbouw is.

Randvoorwaarden
Vanuit de visie en de landschappelijke analyse zijn enkele randvoorwaarden 
voor landbouw en natuur opgesteld. Deze randvoorwaarden zijn net als de 
landschappelijke analyse en de visie leidend voor de inrichting van de Natuurakker. 

Met behulp van de randvoorwaarden kan de Natuurakker een systeem worden 
waarin de huidige omstandigheden verbeterd worden. Denk hierbij aan verbetering 
van het bodemleven en de bodemstructuur, omdat deze een belangrijke basis 
vormen bij het creëren van een evenwichtig systeem. Daarnaast dragen de 
randvoorwaarden bij aan het tegen gaan van ver-thema’s, zoals verdroging, 
verdichting, verzuring en vermesting. Ook de biodiversiteit wordt verhoogd, omdat 
biodiversiteit vele voordelen met zich meebrengt, waaronder het ondersteunen 
van verschillende ecosysteemdiensten.
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LANDBOUW                                          

NATUURONTWIKKELING                                         

Verhoging en stimulatie van de biodiversiteit van het gebied;

Het aantrekken van bestuivers en natuurlijke plaagbestrijding;

Verbetering van de bodemstructuur;

Regulatie van het bodemvocht.





De landschappelijke analyse, visie en randvoorwaarden zijn bepalende aspecten 
geweest om uiteindelijk het ontwerp te laten voldoen aan de definitie van de 
Natuurakker, die in hoofdstuk 1 beschreven staat. Uit de landschappelijke analyse 
is geconcludeerd dat het huidige landschap weinig aanknooppunten heeft voor 
het ontwerp. Het omliggende landschap valt onder droog naaldbos met productie 
(N.16.03). Dit beheerstype heeft in het algemeen een lage biodiversiteit. Momenteel 
heeft het naaldbos als einddoel, recreatiewaarde, waarbij geconstateerd is dat de 
recreatiewaarde niet hoog ligt.

Naast het omliggende landschap is ook gebleken dat de bodemstructuur voor een 
groot deel gelijk is, waardoor de bodem niet bepalend is geweest voor de inrichting 
van de Natuurakker. In figuur 5.1 is een eerste globale indeling gemaakt van de 
Natuurakker. Twee plaatsen lieten een andere structuur zien op de bodemscan, 
waardoor deze zijn aangewezen als natuurontwikkelingsplaatsen. Daarnaast ligt 
in het oosten van het gebied de grondwaterstand hoger, waardoor hier gewassen 
geteeld gaan worden die een minder diepe wortelstructuur bevatten. Ook de 
uitgekozen doelsoorten hebben bepaalde habitatseisen waar rekening mee wordt 
gehouden. Dit zijn aanknopingspunten geweest om het ontwerp op af te stemmen. 

Indeling
Door de vrijheid van vormgeving is de Natuurakker zo ingericht dat zowel 
landbouw en natuur in balans zijn met elkaar. In figuur 5.2 is de verdeling van 
landbouw en natuur weergegeven. Om aan de wens van de opdrachtgever te 
voldoen en om zoveel mogelijk actoren te betrekken bij de Natuurakker, is 
gekozen om de Natuurakker in te richten naar de behoeften van de omgeving. 
Er worden gewassen geteeld voor de veehouders en voor de bewoners in Reusel 
en voor de maakindustrie in de omgeving. Om de belevingswaarde in het gebied 
te verhogen is gekozen om deze gewassen in te delen in drie groepen. Deze 
drie gewasgroepen zijn vervolgens ingedeeld in drie ‘kamers’ (figuur 5.1). In het 
oosten komen gewassen voor humane voeding, omdat deze de minst diepe 
wortelsystemen hebben en de grondwaterstand hier het hoogst is. In het westen 
van het gebied komen gewassen voor veevoeding, omdat dit het grootste gebied 
is en deze gewassen dieper wortelen. In Reusel liggen gemiddeld veel agrarische 
bedrijven, die baat kunnen hebben bij de teelt van veevoeding. Als laatste komen 
de gewassen voor de maakindustrie in het noorden, omdat dit gebied het kleinste 
is. De toepassing voor de gewassen van de maakindustrie is experimenteel, 
waardoor het beter is om hier kleiner mee te starten.

Maakindustrie

Veevoeding 

Recreatie / natuurontwikkeling

Natuurontwikkeling

Humane voeding

Ontwerp en inrichting5
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Figuur 5.1 Globale indeling Natuurakker (van Geel, 2020)



In figuur 5.3 is het definitieve ontwerp van de Natuurakker afgebeeld en in figuren 
5.4, 5.5, 5.6 wordt het definitieve ontwerp overzichtelijk gemaakt door middel van 
themakaarten. De gewassen worden geteeld met behulp van strokenteelt. De 
gewasstroken verschillen in lengte met daaromheen natuurontwikkeling, waardoor 
het woeste karakter van vroeger wordt terug gebracht in de Natuurakker. Tussen de 
stroken komen struweelranden, behalve bij de veevoeding gewassen. De stroken 
met struweel komen vanwege de zonstand in noord-zuid richting te liggen. De 
stroken met gewassen voor veevoeding komen in de oost-west richting te liggen, 
omdat hier keverbanken tussen de stroken komen. Deze keverbanken trekken 
loopkevers en insecten aan, wat natuurlijke vijanden zijn van plaagdieren. Ook 
worden natuurlijke vijanden aangetrokken door kruidenrijk grasland en struweel. 
Dit biedt tevens het voordeel dat de natuurlijke bestuiving in het gebied verhoogd 
wordt. 

Doelsoorten en natuurontwikkeling
Daarnaast zijn drie doelsoorten voor de Natuurakker uitgekozen: geelgors, 
grauwe vliegenvanger en patrijs (zie hoofdstuk 7). In het bijlagenboek in bijlage 6 
staat tevens omschreven hoe deze drie soorten zijn geselecteerd. Het noordelijk 
gedeelte van de Natuurakker is ingericht voor de geelgors, maar ook het humane 
gedeelte heeft elementen in zich waar de geelgors gebruik van kan maken. Het 
struweel wordt aangelegd om nest- en schuilgelegenheid te bieden voor de 
vogels. Dit struweel wordt tevens omgeven door kruidenrijk grasland, zodat er 
voldoende voedsel (insecten) aanwezig is voor de jonge vogels. De solitaire bomen 
en de lagere struiken in het noorden van het gebied dienen als zangpost voor de 
geelgors. 

Het zuidelijke gedeelde van de Natuurakker wordt geschikt gemaakt voor de 
grauwe vliegenvanger. De hoofdreden hiervan is dat de grauwe vliegenvanger 
een voorkeur heeft om vanuit het nest een vrije uitvliegroute richting het noorden 
te hebben. Omdat in het zuiden momenteel naaldbomen aanwezig zijn, die 
aangevuld kunnen worden met bomen en lagere vegetatie, is dit een geschikte 
nestplaats. De vrijstaande bomen en struiken in het zuiden dienen als zitpost, waar 
de grauwe vliegenvanger vanaf foerageert. Daarnaast komt ook hier kruidenrijk 
grasland, omdat dit insecten aantrekt, waar de grauwe vliegenvanger zich mee 
voedt. De noord-zuid verbinding in het gebied dient als verbindingsroute, niet 
alleen voor de grauwe vliegenvanger, maar ook vleermuizen die voorkomen in 
Reusel kunnen hier gebruik van maken om richting het Kroonven te vliegen.

De patrijs profiteert van keverbanken, die in de kamer komen waar veevoeding 
geteeld wordt. Deze keverbanken komen met het braakliggend stuk in het zuiden 
te liggen, omdat hier de zon het langst op schijnt. De keverbanken hebben aan 
elk uiteinde een struikgewas staan, waardoor predatoren, zoals vossen, niet snel 
gebruik zullen maken van de braakliggende stroken. Ook deze plaats wordt 
omgeven door grasland, waar de patrijzen kunnen foerageren.

Recreatie en beleving
Door het gebied komt een recreatieroute die de recreant door de drie ‘kamers’ 
leidt. Om een natuurlijk gevoel bij de recreant te creëren zullen de paden slingerend 
in het landschap liggen. De mantel- en zoomvegetatie creëert daarnaast ook een 
natuurlijke overgang van bos naar Natuurakker. De natuurlijke uitstraling zal de 
belevingswaarde in het gebied verhogen. In het zuiden van de Natuurakker ligt 
een verhard fietspad, die aangesloten is aan het regionale fietsnetwerk. Hierdoor 
worden fietsers ook uitgenodigd om het gebied te verkennen. 

Om de windmolens in het gebied te laten passen, wordt de onderste drie meter 
van de windmolens groen gemaakt. Daarnaast wordt een cirkel van zonnebloemen 
aangeplant, dit trekt zowel bestuivers aan en creëert een aantrekkelijk beeld voor 
de recreant.
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Figuur 5.2 Verdeling landbouw en natuurontwikkeling (van Geel, 2020)
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Figuur 5.3 Definitieve ontwerp van de 
Natuurakker (van Geel, 2020)
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Figuur 5.4 Themakaart landbouw (van Geel, 2020)
Figuur 5.5 Themakaart natuur (van Geel, 2020)

Figuur 5.6 Themakaart recreatie (van Geel, 2020)
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Teeltplan6
In dit hoofdstuk wordt het teeltplan dat voor de Natuurakker opgesteld is 
toegelicht. Bij de inrichting van de landbouw zijn met de randvoorwaarden, de 
landschappelijke analyse en de gewasbehoeften rekening gehouden. 

Terugkoppeling landschappelijke analyse
Vanuit de landschappelijke analyse kwam naar voren dat de geleidbaarheden 
in het gebied dicht bij elkaar liggen. De plaatsen waar de bodem eventueel wel 
verdicht is wordt ingericht als natuur. Daarom is besloten om aan de hand van 
de bodemscan geen rekening te houden met de plaatsing van de verschillende 
gewassen. Op de grondwaterkaarten (zie bijlagenboek, bijlage 2) is zichtbaar 
dat in het oosten van het gebied de grondwaterstanden hoger zijn dan in het 
westen van het gebied. Daarom wordt rekening gehouden met de worteldiepte 
van verschillende gewassen. Omdat in het algemeen de bewortelingsdieptes van 
granen, die veel gebruikt worden in de veevoeding, dieper zijn dan gewassen voor 
de humane voeding, komen gewassen voor veevoeding in het westen van het 
gebied en de humane voeding in het oosten. 

Een belangrijk aandachtspunt is dat het gebied bestaat uit hoge dekzandgronden 
en dat de laagste grondwaterstanden te laag zijn voor welk gewas dan ook om hier 
nog water van te kunnen benutten. Dit heeft tot gevolg dat als men gewassen wilt 
blijven telen in het plangebied, beregening mogelijk moet blijven zijn. 

Een doelstelling van de overheid is dat de landbouw minder water zal gaan 
gebruiken bij de teelt van gewassen. Mede hierom wordt door middel van een 
slimme inrichting van het teeltplan geprobeerd het organische stofgehalte in het 
gebied te verhogen. Meer organische stof in de bodem betekent een hogere 
water vasthoudende capaciteit. Daarnaast is organische stof ook voeding voor het 
bodemleven en uit de analyse en de bodemprofielen kwam naar voren dat weinig 
bodemleven aanwezig is. Meer bodemleven leidt tot een weerbaarder systeem. 
Verhoging van het organische stofgehalte is echter wel een proces van tientallen 
jaren en zal waarschijnlijk gaan over hoogstens enkele procenten verhoging.

Strokenteelt
Voor de gewassenteelt is gekozen voor strokenteelt. Strokenteelt leidt tot een sterk 
verhoogde binnenveldse diversiteit, terwijl toch efficiënt gewerkt kan worden met 
de huidige mechanisatie. Een strook wordt dus niet als smal perceel gezien, maar 
als een werkgang waarbij de volgende strook van hetzelfde gewas gebruikt kan 
worden om terug te rijden. Hierbij kan gevarieerd worden met de breedte van 
de stroken, maar meestal zijn dit veelvouden van 1,5 of 3 meter, in verband met 
veelvoorkomende breedtes van machines (Apeldoorn et al., 2017). 

Ziekten en plagen
Een ander voordeel van strokenteelt is dat de weerbaarheid tegen ziekten vergroot 
wordt. Een voorbeeld hiervan is de weerbaarheid tegen Phytophthora in de teelt 
van aardappelen. In monoculturen van aardappelen, die veelal grootschalig zijn, 
kan Phytophthora zich via haarden explosief verspreiden. Het effect van stroken 
ten opzichte van monoculturen is dat stroken een remmend effect geven op de 

Figuur 6.1 Ziekte- en natuurlijke plaagverspreiding bij monocultuur vs strokenteelt (Apeldoorn, 2019)
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Figuur 6.1 Ziekte- en natuurlijke plaagverspreiding bij monocultuur vs strokenteelt (Apeldoorn, 2019)

verspreiding naar de zijkant, hier staan namelijk andere gewassen die niet vatbaar 
zijn voor Phytophthora, zie figuur 6.1. De ziekte verspreidt zich dus niet meer 
in lengte- en breedterichting, maar alleen in de lengterichting van de strook 
(Apeldoorn et al., 2017). 

Daarnaast levert strokenteelt een bijdrage aan de bestrijding van plagen. Dit is mooi 
te zien bij de bestrijding van bladluizen. Hierbij zijn verschillende soorten natuurlijke 
vijanden te onderscheiden. Het eerste en bekendste type zijn de specialisten, zoals 
lieveheersbeestjes en sluipwespen, die bij hoge bladluisdichtheden veel bladluizen 
kunnen opruimen. Het tweede type zijn generalisten, zoals spinnen en loopkevers, 
deze zijn minder kieskeurig. De generalisten eten naast bladluizen ook andere 
voedselbronnen die al in het gewas aanwezig zijn. Dit betekent dat ze al in het 
gewas actief zijn voordat er hoge dichtheden van luizen in het gewas aanwezig 
zijn. Een voordeel van strokenteelt ten opzichte van monocultuur is dat bij het 
binnendringen van een monocultuur veld de aantallen van deze generalisten 
verdunnen en hierdoor minder concurrentie is om voedsel. Dit leidt ertoe dat 
de noodzaak tot verplaatsing afneemt en de generalisten zich minder goed 
verspreiden over het perceel en het midden van het perceel niet of nauwelijks 
bereiken. Bij strokenteelt treedt de genoemde verdunning veel minder op en zijn 
de afstanden om de stroken te koloniseren kleiner. Dit alles heeft als effect dat 
de natuurlijke vijanden sneller ter plaatse zullen zijn om de eerste bladluizen te 
bestrijden. De specialisten zorgen kortgezegd ervoor dat de toename van de 
plaagpopulatie gestopt wordt en de generalisten vertragen de beginontwikkeling 
van de plaag (Apeldoorn et al., 2017). 

In de gedeeltes voor de maakindustrie en de humane voeding zal gewerkt 
worden met struweelranden, voor meer informatie hierover zie hoofdstuk 7 
Natuurontwikkeling. Naast de voordelen genoemd in hoofdstuk 7 zorgen de 
struwelen voor windbreking. Gewassen die minder last hebben van wind geven 
meer opbrengst. Dit effect is aangetoond in meerdere studies in het buitenland, die 
uitgevoerd zijn in verschillende gewassen zoals suikerbieten, bonen, peen, granen, 
luzerne en gras (Selin-Norén et al., 2019). Bij het gedeelte waarin veevoeding

geteeld zal worden, komen in plaats van struweelranden keverbanken te liggen. 
In hoofdstuk 7 staat meer informatie over keverbanken. Vanuit de struweelranden 
en keverbanken kunnen de natuurlijke bestrijders ook de stroken betreden. Dit 
kunnen tevens toevluchtsoorden zijn voor de generalisten, omdat de bodem hier 
niet verstoord zal worden. 

Strookbreedte
De stroken met gewassen worden zes meter breed. Bij Wageningen University 
is navraag gedaan over de breedte van de stroken. Een strokenbreedte van zes 
meter heeft een positief effect op de weerbaarheid tegen ziekten en plagen en een 
positief effect op de biodiversiteit. Daarnaast zijn gebruikte landbouwmachines vaak 
1,5 meter of 3 meter breed, waardoor dit goed uitkomt met deze strokenbreedte.  
Een ander bijkomend voordeel is dat deze strokenbreedte een positief effect heeft 
op de resource efficiency ten opzichte van de opbrengst. Dit betekend dat ten 
opzichte van de huidige opbrengsten, meer geproduceerd kan worden met minder 
input (Sukkel, W., pers. meded., 2020). Voor dit rapport is dit echter minder van 
belang, omdat het financiële aspect van de Natuurakker niet verder uitgewerkt is.

NATUURAKKER | 33



Strookindeling
De stroken worden in groepen van vier ingedeeld, met in het midden een 
ecologisch rijpad van drie meter breed. Eén groep wordt dus (4x6)+3=27 meter 
breed. Naast de natuurlijke plaagbestrijding is de breedte van het rijpad drie meter, 
omdat deze breedte ingepast zou kunnen worden in een Control Traffic Farming 
systeem. Dit systeem wordt niet verder uitgelegd, maar kan een overweging waard 
zijn voor toekomstige telers in het gebied. Het ecologische rijpad wordt ingezaaid 
met een bloemenmengsel, zodat deze rijpaden de nuttige bestrijders het perceel 
in zullen trekken. Hiermee zijn al positieve ervaringen opgedaan in de regio, zoals 
Frietje Precies (Van den Borne, J., pers. meded., 2020). De bloemen zullen insecten, 
zoals lieveheersbeestjes en sluipwespen aantrekken, terwijl op de grond spinnen 
en loopkevers kunnen leven. De ecologische rijpaden worden alleen gebruikt 
om incidenteel overheen te rijden voor gewasverzorging of tijdens het oogsten, 
dus de grond zal hier minimaal verstoord worden. Dit is volgens Apeldoorn et 
al., (2017) belangrijk voor de generalisten, omdat deze zeer gevoelig zijn voor 
verstoringen van de bodem, zoals grondbewerkingen. Normaal gesproken komen 
de generalisten in het voorjaar vanuit de zijkant het perceel binnen, maar in het 
geval van de Natuurakker kunnen ze ook via de ecologische rijpaden de stroken in. 

De struwelen en keverbanken zullen om de twaalf stroken gelegd worden. In 
figuur 6.2 is een illustratie weergegeven van stroken in combinatie met struweel en 
rijpaden. Dit betekent dat drie volledige groepen van elk vier gewasstroken, plus 
één ecologisch rijpad tussen de struweelranden en keverbanken komen, dit komt 
neer op maximaal 81 meter gewas en rijpad. Dit is gedaan zodat de loopkevers 
binnen afzienbare tijd vanuit de struweelranden alle stroken kunnen koloniseren en 
de natuurlijke plaagbestrijding op gang kan komen. Loopkevers kunnen namelijk 
10 meter per dag afleggen en 100 tot 170 meter per jaar (Apeldoorn et al., 2017).

Bij de gewaskeuze is rekening gehouden met de plantenfamilies waarin de 
gewassen vallen. Dit om ziekten en plagen die binnen plantenfamilies voorkomen 
zoveel mogelijk te voorkomen. Daarnaast zijn drie groepen met gewassen 
gemaakt; degene die geschikt zijn voor de teelt voor humane voeding, de 
gewassen voor de maakindustrie en de gewassen voor de veevoeding. Zoals in 
vorig hoofdstuk benoemd is, is dat de humane voeding in het oostelijk gedeelte 
komt, maakindustrie in het noorden en veevoeding in het westen. In figuur 6.3 
is de verdeling van het oppervlakte in de Natuurakker te zien. Bij de keuze voor 
de gewassen is rekening gehouden met randvoorwaarde 8; het moeten zoveel 
mogelijk gangbare gewassen zijn. 

Het is van groot belang dat rekening gehouden wordt met de vruchtwisselingseisen 
van het teeltplan in het geheel en de individuele gewassen. Hiervoor is gekeken naar 
de individuele teelthandleidingen van elk gewas en naar het vruchtwisselingsschema 
van Proefstation Lelystad (Bosch & De Jonge, 1989). De vruchtwisselingseisen zijn 
gebaseerd op verschillende factoren, zoals bodemziekten, aaltjes, structuurbederf, 
onkruid en oogst- en zaaimoment. Ook is gekeken naar het aaltjesschema 
van de WUR (zie bijlagenboek, bijlage 7), het bodemschimmelschema en 
bodemplagenschema van de WUR (Lamers et al., 2016; Qiu et al., 2013). Daarnaast 
is bij het samenstellen van de teeltplannen nauw samengewerkt met Erno Bouma.

Figuur 6.2 Detail van de indeling van stroken, rijpaden en struweel (van Geel, 2020)

Figuur 6.3 Verdeling van het oppervlakte 
van de drie ‘kamers’ (van Geel, 2020)
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Voorbeeld van strokenteelt (Van den Borne Aardappelen, 2019)
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Teeltplannen

Maakindustrie

Bij de teeltplannen voor zowel maakindustrie, veevoeding en humane voeding 
is gekozen om de rotaties in negen jaar rond te laten gaan over de stroken, 
hier zijn dus acht verschillende stroken die ieder jaar van boven naar onder 
rouleren.  In de tabellen voor de teeltplannen  komen vier kleuren voor: oranje 
staat voor de zaaitijd, licht groen voor het groeiseizoen, donker groen voor het 
oogsten van het gewas en de gele kleur is de tarwestoppel die blijft staan. Voor 
alle teeltplannen zijn de aaltjesschema’s en de uitgebreide toelichtingen in het 
bijlagenboek bijlage 7 te zien.

Str. Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.
1 Tarwestoppel Tarwestoppel Vezelhennep Vezelhennep Vezelhennep Vezelhennep Vezelhennep Japanse haver Japanse haver Japanse haver Japanse haver
2 Vlas Vlas Vlas Vlas Vlas W.koolzaad W.koolzaad W.koolzaad W.koolzaad W.koolzaad
3 W.koolzaad W.koolzaad W.koolzaad W.koolzaad W.koolzaad W.koolzaad W.koolzaad Rogge Rogge Rogge Rogge Rogge
4 Rogge Rogge Rogge Tagetes Tagetes Tagetes Tagetes Tagetes Tagetes Tagetes Tagetes
5 Vezelhennep Vezelhennep Vezelhennep Vezelhennep Vezelhennep Japanse haver Japanse haver Japanse haver Japanse haver
6 B.maanzaad B.maanzaad B.maanzaad B.maanzaad B.maanzaad B.maanzaad Bl.rammenas Bl.rammenas Bl.drammenas Bl.rammenas
7 Lupine Lupine Lupine Lupine Lupine Lupine Wintertarwe Wintertarwe Wintertarwe
8 Wintertarwe Wintertarwe Wintertarwe Wintertarwe Wintertarwe Wintertarwe Wintertarwe Tarwestoppel Tarwestoppel Tarwestoppel Tarwestoppel Tarwestoppel

Het teeltplan voor de maakindustrie is te zien in tabel 1. Hieronder wordt het 
teeltplan kort toegelicht: 

Vezelhennep is een gewas dat interessant is voor de maakindustrie, omdat het voor 
veel soorten bouwmateriaal gebruikt kan worden. Daarnaast kan het bovenste 
gedeelte ook gebruikt worden in het melkvee rantsoen, dit is weerstand verhogend 
(Buijtels, A., pers. meded., 2020). Vezelhennep komt om de vier jaar terug omdat 
het gewas geen ziektes kent, het een zelfredzaam gewas is en veel natuurlijke 
vezels opbrengt voor de maakindustrie (HempFlax, z.d.).

Japanse haver wordt na de vezelhennep geteeld. Het onderdrukt wortellesieaaltjes 
(Pratylenchus penetrans), die op de hennep kan vermeerderen. Daarnaast heeft 
het een goede effectieve organische stofopbrengst en een onkruid onderdrukkend 
effect door een snelle ontwikkeling (Wageningen University & Research, 2019-c).

Vlas, hier kan gekozen worden voor vezelvlas en olievlas. Beide gewassen zijn 
interessant voor de maakindustrie. Vezelvlas levert voornamelijk natuurlijke vezels 
op en olievlas levert lijnzaadolie of lijnolie op. Deze olie kan gebruikt worden in 
levensmiddelen, geneesmiddelen, veevoeders en in de industrie. Ook kan het stro 
van de olievlas gebruikt worden in de vezelindustrie (Bakker et al., 2014). Daarnaast 
kan vlas gebruikt worden als bodembedekker in stallen omdat het veel vocht op 
kan nemen (Buijtels, A., pers. meded., 2020). 

Tabel 1 Teeltplan maakindustrie (in ’t Zandt, 2020)
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Maakindustrie

Winterkoolzaad levert koolzaadolie op dat onder andere gebruikt kan worden voor 
biodiesels. De koolzaadresten kunnen na het persen van de olie ook als veevoer 
gebruikt worden (Colzaco, 2020). Daarnaast is een bloeiend winterkoolzaad gewas 
zeer aantrekkelijk voor bestuivende insecten en geeft het een bijna jaarronde 
bedekking van de strook.  

Rogge heeft een vrij snelle grondbedekking en is daardoor onkruid onderdrukkend. 
Daarnaast geeft het een goede doorworteling van de bouwvoor. Omdat het vroeg 
gezaaid wordt, zou eventueel nog een snede afgehaald kunnen worden voor de 
veevoeding. Rogge vriest niet dood en houdt de bodem dus voor een lange tijd 
bedekt (PPO, 2003). 

Tagetes patula is opgenomen in het bouwplan om de wortellesieaaltjes te bestrijden 
en omdat het een goede effectieve organische stofopbrengst heeft. Daarnaast levert 
het een waardevolle bijdrage aan de biodiversiteit, omdat het bloeiende gewas 
voedsel heeft voor bestuivers, natuurlijke vijanden en andere vliegende insecten. 
Het gewas biedt ook schuilgelegenheden aan kruipende insecten (Wageningen 
University & Research, 2019-a). Daarnaast dragen de bloeiende planten bij aan de 
belevingswaarde van de recreant.

Blauwmaanzaad bestaat voor de helft uit olie en kan geperst worden om een 
heldere spijsolie te verkrijgen. Deze kan gebruikt worden voor direct gebruikt of 
voor de bereiding van margarine. Een van de residuen kan gebruikt worden bij 
de fabricage van zeep en vernis. Daarnaast kan de perskoek gebruikt worden 
als veevoer, het bevat een hoog eiwit- (30-35%) en vet- (10-12%)gehalte. Het ras 
Marianne kan gebruikt worden bij de bereiding van broden en gebak (Limagrain 
Nederland, 2020). 

Bladrammenas vermindert het tabaksratelvirus. Wel moeten resistente rassen 
tegen bietencysteaaltjes gebruikt worden, hierdoor worden ook bietencysteaaltjes 
bestreden. Bladrammenas heeft een hoge effectieve organische stofopbrengst 
en een snelle grondbedekking waardoor onkruid onderdrukt wordt. Wanneer 
bladrammenas in bloei komt is het ook een aantrekkelijk gewas voor insecten, met 
name de honingbij (Wageningen University & Research, 2019-b).  

Lupine is onder andere opgenomen omdat het een vlinderbloemige is en daarom 
stikstof vastlegt in de bodem. Daarnaast kunnen de bonen voor menselijke 
consumptie gebruikt worden en bevordert lupine de biodiversiteit. Lupine wortelt 
zeer diep en kan uitgespoelde nutriënten opnemen. De lupine die geteeld zal 
worden is de blauwe, smalbladige lupine omdat deze aangepast is aan zandgronden 
(Prins, 2015). 

Wintertarwe kan geteeld worden als voedingsbron voor zowel mens als dier. De 
korrel wordt gebruikt als grondstof voor de winning van zetmeel. De gehele korrel 
kan ook als veevoer gebruikt worden. De wintertarwe is ook zeer belangrijk om de 
bodemvruchtbaarheid te verhogen en bodemstructuur te verbeteren. Het stro kan 
na het dorsen ook nog gebruikt worden of achterblijven op het land als bemesting 
(Darwinkel, 1997). De tarwestoppels worden niet ondergewerkt, maar blijven de 
gehele winter staan, om beschutting te bieden aan verschillende akkervogels. 
Daarnaast kan achtergebleven zaad als voedsel dienen in de winter voor deze 
vogels. 
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Veevoeding

Str. Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.
1 Soja Soja Soja Soja Soja Soja Wintertarwe Wintertarwe Wintertarwe
2 Wintertarwe Wintertarwe Wintertarwe Wintertarwe Wintertarwe Wintertarwe Wintertarwe Tarwestoppel Tarwestoppel Tarwestoppel Tarwestoppel Tarwestoppel
3 Engels raaigr. Engels raaigr. Engels raaigr. Engels raaigr. Engels raaigr. Engels raaigr. Engels raaigr. Engels raaigr. Engels raaigr. Engels raaigr.
4 Engels raaigr. Engels raaigr. Engels raaigr. Engels raaigr. Engels raaigr. Engels raaigr. Engels raaigr. Bl. rammenas Bl. rammenas Bl. rammenas Bl. rammenas Bl. rammenas
5 Soja Soja Soja Soja Soja Soja Wintertarwe Wintertarwe Wintertarwe
6 Wintertarwe Wintertarwe Wintertarwe Wintertarwe Wintertarwe Wintertarwe Wintertarwe W. koolzaad W. koolzaad W. koolzaad W. koolzaad W. koolzaad
7 W. koolzaad W. koolzaad W. koolzaad W. koolzaad W. koolzaad W. koolzaad W. koolzaad Engels raaigr. Engels raaigr. Engels raaigr. Engels raaigr. Engels raaigr.
8 Engels raaigr. Engels raaigr. Engels raaigr. Engels raaigr. Tagetes Tagetes Tagetes Tagetes Tagetes Tagetes Tagetes Tagetes

Het teeltplan voor de veevoeding is te zien in tabel 2. Hieronder wordt het teeltplan 
kort toegelicht: 

Soja is een gewas dat bij veel vee in het dieet zit. Het is een hoogwaardig eiwit 
(Buijtels, A., pers. meded., 2020). Daarnaast is soja een vlinderbloemige en legt 
dus stikstof vast in de bodem (Wageningen University & Research, z.d.). Normaal 
gesproken wordt soja geïmporteerd uit Noord/Zuid-Amerika of China. Vooral de 
soja uit China bevat nogal wat bestrijdingsmiddelen (van de Velde, F., pers. meded., 
2020). Daarnaast is het vervoer naar Nederland een bron van CO2 uitstoot die met 
de teelt van soja in Nederland weggehaald zou kunnen worden.

Wintertarwe is een belangrijk component van veevoeder, soms tot wel 50% van 
het dieet (Buijtels, A., pers. meded., 2020). Voor de overige voordelen zie teeltplan 
maakindustrie. Ook blijft hier bij één van de twee teelten de stoppel staan voor 
akkervogels. 

Engels raaigras kan gebruikt worden als veevoeding voor koeien. Engels raaigras 
is het minst ongunstige gras wanneer gekeken wordt naar de aaltjes. Daarnaast 
vormt het wat ziekten betreft geen probleem in de vruchtwisseling (PPO, 2003).

Bladrammenas, zie teeltplan maakindustrie. 
Winterkoolzaad, zie teeltplan maakindustrie. 
Tagetes, zie teeltplan maakindustrie. 

Tabel 2 Teeltplan veevoeding (in ’t Zandt, 2020)
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Humane voeding

Str. Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Jun. Jul. Aug. Sep. Okt. Nov. Dec.
1 Grasklaver Grasklaver Grasklaver Aardappelen Aardappelen Aardappelen Aardappelen Aardappelen Aardappelen Bl. rammenas Bl. rammenas Bl. rammenas
2 Erwt./Eng. raa Erwt./Eng. raa Erwt./Eng. raa Erwt./Eng. raa Engels raaigr. Engels raaigr. Engels raaigr. Engels raaigr. Engels raaigr. Engels raaigr.
3 Engels raaigr. Engels raaigr. Engels raaigr. Prei Prei Prei Prei Prei Prei Japanse haver Japanse haver Japanse haver
4 Pompoen Pompoen Pompoen Pompoen Pompoen Pompoen Wintertarwe Wintertarwe
5 Wintertarwe Wintertarwe Wintertarwe Wintertarwe Wintertarwe Wintertarwe Wintertarwe Tarwestoppel Tarwestoppel Tarwestoppel Tarwestoppel Tarwestoppel
6 Tagetes Tagetes Tagetes Tagetes Tagetes Tagetes Tagetes Tagetes
7 Prei Prei Prei Prei Prei Prei Japanse haver Japanse haver Japanse haver
8 Suikermaïs Suikermaïs Suikermaïs Suikermaïs Suikermaïs Grasklaver Grasklaver Grasklaver Grasklaver

Het teeltplan voor de humane voeding is te zien in tabel 3. Hieronder wordt het 
teeltplan kort toegelicht: 

Grasklaver zorgt voor een stikstofvastlegging in de grond en is geschikt na een 
teelt, zoals vroeg geoogste maïs (Broeck, 2017). Bij deze grasklaver wordt witte 
klaver gemengd met Engels raaigras. Witte klaver is namelijk de beste stikstofbinder 
onder de klavers (PPO, 2003). Wel moeten rassen gebruikt worden die resistent zijn 
tegen wortelknobbelaaltjes.

Aardappelen zijn een van de weinige rooigewassen in dit teeltplan en is een 
algemeen voorkomend gewas in de regio. De keuze om aardappelen te telen is 
gemaakt omdat na de aardappelteelt een groenbemester gezaaid kan worden. 
Ook is de kans op structuurbederf tijdens de oogst minder groot bij een vroege 
oost. 

Bladrammenas, zie teeltplan maakindustrie. 

Erwten met een onderzaai van Engels raaigras. Erwten zijn ook vlinderbloemigen, 
waardoor de bodem voorzien wordt van stikstof. Tevens verbeteren erwtenplanten 
de bodemstructuur. In combinatie met een hogere stikstofwaarde zijn erwten 
een geschikte voorteelt voor andere gewassen (PCBT, 2005). Het gras en de 
prei na de erwt kunnen profiteren van deze voordelen. Prei is namelijk een zeer 
stikstofbehoeftig gewas. Engels raaigras komt als onderzaai, omdat het een goed 
gewas kan vormen na het dorsen van de erwten. Ook kan eventueel een snede 
gras eraf gehaald worden voor de veevoeding.

Prei wordt veel op de zuidoostelijke zandgronden geteeld. Hier is gekozen 
voor plantprei, omdat deze een snellere ontwikkeling heeft en daardoor minder 
onkruidbestrijding nodig is. Ook hoeft deze minder vroeg in het jaar gezaaid te 
worden, waardoor de kans op structuurschade door te natte plekken verkleind 
wordt. De teeltperiode is van de late zomerprei/vroege herfstprei, zodoende is de 
prei tijdig van het land af, waardoor de kans op structuurschade bij de oogst kleiner 
gemaakt wordt (Kraker, 1993). Prei wordt om de vier jaar geteeld, omdat dit ruim 
voldoende is om bodem gebonden ziekten te voorkomen. In de zuidoostelijke 
teeltgebieden wordt prei vaak jaren achter elkaar op hetzelfde perceel geteeld. 

Japanse haver, zie teeltplan maakindustrie. 

Pompoen is naast een gewas voor de humane voeding ook interessant voor 
natuurlijke bestuivers. Pompoen kan uiterlijk in begin oktober geoogst worden 
wanneer de zaai rond half mei plaatsvindt. Hierdoor is het gewas vroeg het land af.

Wintertarwe wordt voornamelijk gezaaid als rustgewas. Dit betekent dat de 
bodem tot rust kan komen bij deze teelt. Daarnaast is wintertarwe goed voor de 
bodemstructuur. De tarwestoppel die achterblijft, blijft de gehele winter staan als 
beschutting en wintervoeding voor akkervogels.

Tagetes, zie teeltplan maakindustrie. 

Suikermaïs is een interessant gewas om te telen in de Natuurakker. Het plangebied 
is omringd door bossen en is daardoor afgeschermd van andere akkers. Dit is 
belangrijk, omdat de suikermaïs niet in aanraking mag komen met pollen van 
‘normale’ snijmaïs. 

Tabel 3 Teeltplan humane voeding (in ’t Zandt, 2020)
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Natuurontwikkeling7

(van Geel, 2020)
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Om een evenwichtig systeem te creëren is het belangrijk 
dat natuurelementen in de Natuurakker komen. Deze 
natuurelementen hebben verschillende functies voor 
het goed kunnen functioneren van het systeem. Deze 
functies kunnen vertaald worden naar ecosysteemdiensten. 
Tevens worden landschapselementen toegevoegd voor 
de doelsoorten, waardoor de biodiversiteit gestimuleerd 
wordt.



Ecosysteemdiensten

Ecosysteemdiensten zijn de diensten die de natuur levert en zijn onder te verdelen 
in vier categorieën:  de regulerende-, culturele- en producerende diensten, met 
de ondersteunende diensten als laatste categorie. De regulerende diensten 
reguleren de processen in een systeem, zoals plaagdierbeheersing, waterregulatie 
en koolstofvastlegging. Voorbeelden van culturele diensten zijn recreatie, 
cultuurhistorie en educatie. Productiediensten leveren producten uit ecosystemen, 
zoals hout- en voedselproductie. De ondersteunende diensten zijn onder andere 
de nutriëntenkringloop, bodemvorming en biodiversiteit. Deze ondersteunende 
diensten zijn noodzakelijk voor de andere ecosysteemdiensten te behouden 
(Melman et al., 2010; Veeneklaas, 2012). 

In dit project worden naar de volgende ecosysteemdiensten gekeken:  
natuurlijke bestuiving, het aanbod voor natuurlijke bestuiving, de bovengrondse 
koolstofvastlegging, de potentiële invang van fijnstof door vegetatie, de recreatieve 
belevingswaarde, voedselproductie, de bodemvruchtbaarheid, het herstelvermogen 
van de bodem en het vochtleverend vermogen van de bodem. Geconcludeerd 
kan worden dat elke bekeken ecosysteemdienst verbeterd kan worden, behalve 
de voedselproductie. Deze zal door de implementatie van natuurontwikkeling 
juist lager komen dan wat momenteel aanwezig is. Voor de volledige uitwerking 
en onderbouwing van deze ecosysteemdiensten wordt verwezen naar het 
bijlagenboek, bijlage 3.
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Doelsoorten 
Tijdens het ontwerp van de Natuurakker zijn doelsoorten uitgekozen 
om een habitat voor te creëren in de Natuurakker. In figuur 7.1 staan 
in het rood de landschapselementen die de Natuurakker voor de 
doelsoorten aantrekkelijk maakt. Naast dat de landschapselementen 
de doelsoorten aantrekken, profiteren ook andere diersoorten van 
deze maatregelen. Hierdoor wordt de biodiversiteit bevorderd.
In dit hoofdstuk worden de doelsoorten besproken, samen met de 
maatregelen die getroffen worden. Voor een uitgebreide uitleg over 
de doelsoorten wordt verwezen naar het bijlagenboek bijlage 6.

Solitaire bomen

Struweel

Keverbank

Houtwal 

Struiken

Kruiden- en bloemrijkgrasland

Bosrand: zoom- mantelvegetatie

Figuur 7.1 Landschapselementen 
voor de doelsoorten (van Geel, 
2020)
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De geelgors (figuur 7.2) is een kleine vogel met een deels geelgekleurd verenkleed. 
Het is een stand- en zwerfvogel en komt voor in diverse halfopen landschappen. 
Denk hierbij aan bosranden, agrarisch gebied met heggen, houtwallen en grazige 
wegbermen. De geelgors is slachtoffer van de verdwijning van kleinschalige 
landschapselementen, zoals heggen en houtwallen. Het behoud van deze 
kleinschalige landschapselementen in een agrarisch gebied heeft voor deze soort 
een positieve bijdrage, waardoor verwacht wordt dat de Natuurakker positief is 
voor deze soort.

De toepassing van kleine landschapselementen, zoals struweel en houtwallen, 
zie figuur 7.1 (BIJ12, z.d.);

De aangelegde heggen een keer per twee – drie jaar gefaseerd snoeien, 
zodat hoogte- en breedte variatie ontstaat, waarbij de haag altijd breder dan 1 
meter moet zijn voor nestgelegenheid. Dit gefaseerd maaien alleen uitvoeren 
wanneer alle bessen op zijn (eind december – februari);

Maatregelen

Beheersmaatregelen

De toepassing van keverbanken (figuur 7.1), met naastgelegen braakliggende 
stroken, in het gebied, waardoor het voedselaanbod verhoogd wordt en waar 
jonge vogels na nat weer kunnen opwarmen;

Geen werkzaamheden aan struwelen, houtwallen, heggen e.d. uitvoeren 
tijdens het broedseizoen (begin april tot en met eind augustus);

Aanleg van hogere struiken of bomen, zoals de eenstijlige meidoorn, om als 
zangpost te gebruiken, maar ook ter voedselvoorziening (Dochy, 2018);

Gefaseerd maaien of beweiden, bijvoorbeeld 20 – 30% minimaal een jaar lang 
met rust laten;
Na het oogsten van de wintertarwe, de grond onbewerkt laten (Dochy, 2018).

Het telen van wintertarwe, waarbij de grond na oogsten onbewerkt blijft als 
winterstoppel, waardoor deze als voedselbron dient (BIJ12, z.d.);
De kopakkers blijven braakliggend, waardoor deze tevens een functie krijgen 
als landingsbaan voor vogels, om zo de akker te betreden;
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen beperken, alleen toepassen wanneer dit 
nodig is, met soort specifieke gewasbeschermingsmiddelen.

De toepassing van kruiden – bloemrijk grasland (figuur 7.1), met nabij gelegen 
struweel als eventuele broedplaats, bijvoorbeeld hondsroos met braamstruweel 
aan de basis (Dochy, 2018);

Braamstruweel cyclisch terugzetten om overwoekering te voorkomen (elk jaar 
één struik);

Geelgors (Emberiza citrinella)

Figuur 7.2 Geelgors (Waarneming, 2011)
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De grauwe vliegenvanger (figuur 7.3) is een kleine vogel die voornamelijk insecten 
eet. Het optimale habitat bestaat uit een mix van verhoogde zitplaatsen, open 
plaatsen om insecten te vangen, langs bosranden (Stevens, 2007). De soort 
prefereert met name de overgang van bos naar open landschap en bouwt zijn nest 
met een uitzicht op dit open land (Cramp & Perrins, 1994; Vogelbescherming, z.d.). 
Klinken et al., (2016) stellen dat 60% van de broedparen van grauwe vliegenvangers 
in de directe omgeving van agrarisch gebied broedt. Daarnaast komt de grauwe 
vliegenvanger ook voor in parkachtige gebieden, dorpen met veel bladerdekken, 
en op kleinschalig boerenland met houtwallen (Vogelbescherming, z.d.; Sovon, 
z.d.; Hofhuis, 2020).

Vermoedelijk gaat de populatie achteruit door een afname in agrarisch 
cultuurlandschap en daarmee het verlies aan nesthabitat, zoals houtwallen, en 
voedselaanbod (afname van insecten) (Sovon, z.d.; Hofhuis, 2020). De Nederlandse 
populatie is sinds 1990 elk jaar met meer dan 5% afgenomen. De laatste tien jaar 
lijkt de populatie weer stabiel te zijn. De grauwe vliegenvanger staat op de rode lijst 
met de status ‘gevoelig’ (Sovon, z.d.;  Vogelbescherming, z.d.). Er wordt verwacht 
dat de Natuurakker een geschikt habitat biedt voor de grauwe vliegenvanger.

Delen van de Natuurakker open houden, zonder boomaanplant (figuur 7.1);

Het nestmateriaal in het najaar schoonmaken door al het nestmateriaal te 
verwijderen (Brabants Landschap, 2017-a)

Maatregelen

Beheersmaatregelen

De aanplant van groepjes bomen verspreid door de Natuurakker, zie figuur 7.1;
Het voedselaanbod vergroten door maatregelen voor insecten te treffen;
Het voedselaanbod aanvullen door vegetatie met bessen te planten;
Het ophangen van halfopen nestkasten voor de grauwe vliegenvanger (figuur 
7.4), met de uitkijk op een open plaats en een ruime, vrije aanvliegroute, 
richting het noorden. De halfopen nestkasten worden ook gebruikt door 
onder andere de gekraagde roodstaart, die voorkomt in Reusel, de roodborst 
en winterkoning.

Het realiseren van meerdere uitkijkposten;

De grauwe vliegenvanger (Muscicapa striata)

Figuur 7.3 De grauwe vliegenvanger (Waarneming, 2014) Figuur 7.4 Half open nestkast (Vogelberscherming, z.d.)
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De patrijs (figuur 7.5) is een typerende broedvogel voor akkers die sterk te lijden 
heeft onder de intensivering van de landbouw (BIJ12, z.d.; Kuijper, 2007; Dochy 
& Hens, 2005). Een belangrijke factor in de afname van patrijzen is een tekort 
aan nestgelegenheden en voedseltekort, met name een gebrek aan insecten voor 
jonge vogels (Kuijper, 2007; Stockmann, 2015). Het tekort aan kruiden en insecten 
staat in verband met het gebruik van herbiciden en insecticiden (Wiersma, 2013; 
Stockmann, 2015; Kuijper, 2007). Sinds 1975 neemt de patrijs sterk in aantallen af. 
Het aantal broedpaden werd tussen 2013 en 2015 geschat op 4500 – 5500 in 
heel Nederland. Doordat de aantallen per vierkante meter laag zijn, is de patrijs in 
bepaalde delen van Nederland een bijzondere vogel geworden (Vogelbescherming, 
z.d.). 

Door de toepassing van het kruiden- en bloemrijkgrasland en de keverbanken 
wordt een geschikt habitat gerealiseerd voor de patrijs. De verwachting is dat de 
Natuurakker een rol kan spelen in het in stand houden van deze vogel.

Het aanbod aan insecten vergroten (Kuijper 2007) door de aanleg van 
kruidenrijke stroken;

Maatregelen

Meer schuilplaatsen en geschikte broedplaatsen creëren, zowel voor het voor- 
als najaar, door de aanleg van keverbanken en struweelhagen, zie figuur 7.1;
Geen gebruik van bestrijdingsmiddelen.

Het aanbod van wintervoeding (zaden) vergroten (Kuijper, 2007), door het 
laten staan van winterstoppels en het inzaaien van kruidenrijke gewasmengsels;

Patrijs (Perdix perdix)

Van maart tot en met augustus niet maaien;
Beheersmaatregelen

Geen gebruik van bestrijdingsmiddelen.
Gefaseerd en roulerend maaien, bijvoorbeeld 15% van de vegetatie laten staan;

Figuur 7.5 Patrijs (waarneming, 2015)
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Overige soorten
Naast de doelsoorten, zijn ook nog andere kleine maatregelen die getroffen 
kunnen worden, die een toegevoegde waarde brengen voor diverse soorten. Zo 
worden lijnvormige boomstructuren aangebracht in de Natuurakker. Deze komen 
in noord-zuid richting te staan, omdat het Kroonven aan het noorden van de 
Natuurakker grenst. De vleermuizen die in het gebied voorkomen foerageren het 
meest boven water, dus een verbinding die naar het Kroonven leidt, kan hierbij 
van toegevoegde waarde zijn. Daarnaast geeft dit de vleermuizen de kans om 
vanuit deze bomenlanen de Natuurakker zelf op te vliegen, om daar eventueel 
te foerageren. Daarnaast komt de kerkuil al reeds voor in de omgeving en de 
inrichting van de Natuurakker sluit aan op de habitatseisen van de kerkuil. Door 
nestkasten te hangen, kan de soort zich vestigen in of rondom de Natuurakker en 
daarmee een positieve bijdrage leveren aan de muizenpopulaties. 

Door te kiezen voor besdragende struiken is voldoende voedsel aanwezig in 
het gebied. Om de vogels tevens in de winter voeding aan te bieden, blijft een 
winterstoppel staan van de wintertarwe die geteeld wordt in alle drie de ‘kamers’. 

Een maatregel voor de egel zou kunnen zijn om dood plantmateriaal te verspreiden 
langs de bosranden. Deze plaatsen worden gebruikt als winterverblijf of voor

nestgelegenheid. Daarnaast zou een overweging gemaakt kunnen worden om een 
composthoop te maken van maaisel of ander groen materiaal wat na onderhoud 
overblijft. Deze composthoop wordt ook door de egel gebruikt en biedt tevens 
het voordeel dat het humusmateriaal gebruikt kan worden om het organisch 
stofgehalte van de bodem te verhogen.

Om bestuiving te stimuleren kan een overeenkomst tot stand gebracht worden met 
de imkervereniging in Reusel. In het noorden van het gebied, boven de veevoeder 
stroken en rechts van de maakindustrie stroken, komt een stuk kruidenrijk grasland. 
Imkers kunnen gebruik maken van dit gebied om bijenkasten neer te plaatsen. De 
bijen leveren daarbij een positieve bijdrage aan de bestuiving van de vegetatie en 
de gewassen in de Natuurakker.

In tabel 4 zijn de aanbevolen vegetatie met de bloeimaand weergegeven. Deze 
vegetatie dient als voedsel voor vogels en andere kleine dieren in het gebied. De 
oranje gekleurde plantnamen zijn gewassen die in de strokenteelt komen te staan. 
Zoals zichtbaar, is het jaarrond voedsel aanwezig, wanneer deze vegetatie ook 
daadwerkelijk wordt aangeplant.

Maand Bladramme-
nas

Eenstijlige 
meidoorn

Gewone 
esdoorn

Gewone 
braam

Hazelaar Hondsroos Japanse haver Lindeboom Ruwe berk Sporkehout Wintertarwe
(stoppel)

Zoete kers

Jan.
Feb.
Mrt.
Apr.
Mei
Jun.
Jul.
Aug.
Sept.
Okt.
Nov.
Dec.

Tabel 4 Voedingsaanbod door planten en gewassen (Krauth, 2020)
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Struweel

Naald- en loofbos

Zoom- mantelvegetatie

Struiken

Keverbanken Houtwal

Kruiden- en bloemrijkgrasland

Groepjes bomen

Bloemencirkel

Solitaire bomen

Strokenteelt

Ecologische rijpaden

Figuur 7.6 Verdeling van de natuurvegetatie 
(van Geel, 2020)

Kruiden- en bloemrijkgrasland (66%)

Ecologische rijpaden (12%)

Struweel (5%)

Keverbanken (6%)

Zoom-mantelvegetatie (9%)

Bloemencirkel (2%)

Figuur 7.7 Vegetatie en landschapselementen (van Geel, 2020)
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Landschapselementen 
Voor voldoende heterogeniteit in het gebied is een diversiteit 
aan landschapselementen van belang.  In figuur 7.6 is 
de verdeling te zien van de vegetatie in de Natuurakker. 
Diverse landschapselementen (figuur 7.7) trekken 
verschillende diersoorten aan, denk aan schuilgelegenheid, 
nestgelegenheid, voortplantingsplaatsen en zangposten 
voor vogels.



Mantel-zoomvegetatie

Een mantel- en zoomvegetatie zorgt voor een natuurlijkere overgang van bosrand 
naar bijvoorbeeld grasland. Hieronder is een impressie afgebeeld van een mantel-
zoomvegetatie in de Natuurakker. Door de overgang ontstaat een gradiënt in 
hoogte. De mantelstrook is acht meter of breder (Ecopedia, z.d.; Scheper & Reemer, 
2018). De zoomvegetatie grenst aan de mantelvegetatie en bestaat uit lagere 
kruiden en grassen en is altijd smaller dan acht meter (Ecopedia, z.d.; Scheper & 
Reemer, 2018). Verschillende soorten profiteren van een mantel- en zoomvegetatie: 
bijen, vlinders, libellen, slakken, kevers en bosmieren (Staatsbosbeheer & Veling, 
2014). De verhoging van insecten zullen ook insecteneters aantrekken, zoals 
insectenetende vogels (bijvoorbeeld de reeds voorkomende boomleeuwerik en 
de bonte vliegenvanger en verschillende vleermuizen. Wanneer gekozen wordt 
voor besdragende struiken, zoals wilde kamperfoelie en gewone vlier, zullen ook 
meer soorten aangetrokken worden, zoals vogels en kleine zoogdieren. Daarnaast 
creëert deze overgang meer schuilplaatsen voor andere kleine diersoorten, zoals 
de voorkomende bosmuis, bunzing en de egel.

Voorbeeldsoorten
Mantelvegetatie: gewone vlier (Sambucus nigra), wilde kamperfoelie (Lonicera 
periclymenum), wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia), hondsroos (Rosa canina), hulst 
(Ilex aquifolium), sporkehout (Rhamnus frangula), stekelbrem (Genista anglica). 

Zoomvegetatie: gewone braam (Rubus fruticosus), lelietje-van-dalen (Convallaria 
majalis).

Beheer
De gelaagdheid dient behouden te blijven. Dit is namelijk van belang voor het 
creëren van microklimaten binnen de mantel- en zoomvegetatie.

Ecosysteemdiensten
Biodiversiteit, bodemstructuur, recreatie, natuurlijke plaagbeheersing.

Overig advies
Dood hout in het bos laten liggen of neerliggen nabij de bosranden. Veel insecten 
maken gebruik van dit dood hout. In het stuk naaldbos kernbeplanting toepassen. 
Dit bestaat voornamelijk uit jonge bomen en schaduw verdragende struiken. Denk 
hierbij aan zoete kers (Prunus avium) of de gewone esdoorn (Acer pseudoplatanus). 
Deze kunnen worden toegepast als kleine boom of als struweel. Zowel zoete kers 
als de gewone esdoorn zijn vroegbloeiend, waardoor deze het voedselaanbod 
vroeg in het seizoen verhogen (Scheper & Reemer, 2018).



Houtwallen en lanen

Houtwallen zijn lijnvormige vegetatiestructuren, vaak gebruikt als afscheiding 
van agrarische percelen of begrenzing van wegen en paden. Deze worden in 
de Natuurakker toegepast langs wandel/fietspaden om schaduw te creëren 
voor de recreant (CLO, 2019). Naast houtwallen kunnen ook lanen toegevoegd 
worden in de Natuurakker. Dit zijn wegen of paden met aan beide zijden één of 
meerdere bomenrijen (BIJ12, z.d.). De houtwallen hebben een minimale lengte van 
25 meter en een maximale breedte van 20 meter. Bomenlanen zijn minimaal 50 
meter lang (BIJ12, z.d.). Naast dat een bomenlaan en een houtwal een geschikt 
landschapselement is voor de recreant, kunnen ook vleermuizen gebruik maken 
van deze structuren.

Door het kiezen van boomsoorten zoals berk, lijsterbes en hazelaar wordt de 
bodemvruchtbaarheid positief beïnvloed door een goed verteerbare strooisellaag 
(Emmer, 1995; Jong et al., 2015). Lindebomen kunnen een toegevoegde waarde 
hebben voor het aantrekken van roofmijten, om de natuurlijke plaagbeheersing te 
stimuleren (Maurits, z.d.).

Voorbeeldsoorten
Gewone vlier (Sambucus nigra), wilde lijsterbes (Sorbus aucuparia), hazelaar 
(Corylus avellana), lindeboom (Tilia spec.), ruwe berk (Betula pendula), zoete kers 
(Prunus avium).

Beheer
Een dicht bladerdek is van belang wanneer de noord-zuid verbinding als vliegroute 
dient. Hierbij is het belangrijk dat een dichte kroonlaag verkregen wordt.

Ecosysteemdiensten
Bodemstructuur, bodemvruchtbaarheid, natuurlijke plaagbeheersing, verkoeling, 
biodiversiteit, recreatie.

Overig advies
Soorten zoals zoete kers (Prunus avium) en de gewone vlier (Sambucus nigra) 
kunnen voor de recreant een extra waarde bieden: de vruchten zijn namelijk 
eetbaar. Daarnaast wordt het aanbevolen om deze houtwallen te combineren met 
struweelhagen, zoals eenstijlige meidoorn (Crataegus monogyna) of hondsroos 
(Rosa canina).
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Struweel en struikhagen

Struweel bestaat uit verschillende lagere struikvegetatie. Struweel biedt 
schuilgelegenheid voor kleine dieren, kan een voedselbron zijn voor diverse 
vogels en vlinders kunnen hun eitjes erop afzetten. De struweelhagen hebben 
een minimale lengte van 25 meter en vormen lijnvormige structuren (BIJ12, z.d.). 
Een struweelhaag kan toegepast worden langs de wandelpaden, maar ook langs 
de strokenteelt. Door ook hier te kiezen voor besdragende struiken wordt het 
voedselaanbod voor dieren in het gebied vergroot. Wanneer gekozen wordt voor 
dichter struweel heeft dit als voordeel dat vogels, zoals de geelgors, hier gebruik 
van kan maken als schuilplaats. Minder dicht struweel kan door vogels gebruikt 
worden als zangpost.

Struiklagen bestaan uit lagere vegetatie en zijn minder dichtbegroeid. Ook 
deze kunnen toegepast worden langs paden, maar ook als onder begroeiing bij 
houtwallen en lanen.

Voorbeeldsoorten
Voorbeelden van struiklagen zijn kornoelje (Cornus), wilde liguster (Ligustrum 
vulgare), gewone vlier (Sambucus nigra), taxus (Taxus baccata) en hulst (Ilex 
aquifolium) (Delarue & Foré, 2015; Brabants Landschap, 2016-b).

Dichte struweelvormers zijn bijvoorbeeld eenstijlige meidoorn (Crataegus 
monogyna), rode kornoelje (Cornus sanguinea), sleedoorn (Prunus spinosa) en wilde 
liguster (Ligustrum vulgare). Minder dichte struweelvormers kunnen bijvoorbeeld 
dienen als zangpost voor vogels, bijvoorbeeld bosroos (Rosa arvensis), sporkehout 
(Frangula alnus) en wilde kardinaalsmuts (Euonymus europaeus) (Delarue & Foré, 
2015; Brabants Landschap, 2016-b).

Ecosysteemdiensten
Biodiversiteit, bodemstructuur, natuurlijke bestuiving, natuurlijke plaagbestrijding, 
recreatie.

Beheer
Boomvorming tegen gaan, zodat de hoogte behouden blijft. Werkzaamheden 
uitvoeren buiten het broedseizoen van de geelgors. Bepaalde struiken aanwijzen 
als zit- en zangpost voor vogels en deze aantrekkelijke structuur behouden.

Overig advies
Plant meerdere plantsoorten aan in het struweel, dit geeft een grotere diversiteit, 
trekt meer diverse insecten aan en geeft de bodem meer structuur. Daarnaast 
wordt het aanbevolen om bijvoorbeeld een mengsel van klaver te planten onder 
de struweelhaag, om een goede bodembedekking te verkrijgen.



In kruiden- en bloemrijkgrasland kan verschillende vegetatie voorkomen, zoals 
kamgrasvegetatie of witbolgrasland, maar ook struweel en ruigte. De graslanden 
hebben een variatie in structuur en is daardoor belangrijk voor onder andere vlinders 
en andere insecten, vogels en kleine zoogdieren (BIJ12, z.d.). Door de verhoging 
van het aantal insecten, zullen ook insectenetende soorten, zoals de genoemde 
bonte vliegenvanger, boomleeuwerik en vleermuizen hiervan profiteren. Daarnaast 
biedt het ook meer dekking en voortplant gelegenheden voor diersoorten, zoals 
voor de patrijs.

Voorbeeldsoorten
Glanshaver (Arrhenatherum elatius), glad walstro (Galium mollugo), groot streepzaad 
(Crepis biennis), gele morgenster (Tragopogon pratensis), beemdkroon (Knautia 
arvensis), grote bevernel (Pimpinella major), karwijvarkenskervel (Peucedanum 
carvifolia), rapunzelklokje (Campanula rapunculus) en beemdooievaarsbek 
(Geranium pratense) (Eichhorn & Ketelaar, 2016). 

Ecosysteemdiensten
Biodiversiteit, natuurlijke bestuiving, natuurlijke plaagbestrijding, recreatie. 

Beheer
Gefaseerd maaien (10 – 20% van de vegetatie laten staan) is belangrijk voor de 
fauna in het grasland. Dit maaisel vervolgens laten liggen, zodat de aanwezige 
fauna de kans krijgt om terug het grasland in te gaan. Vervolgens het maaisel 
afvoeren. Het grasland tevens monitoren en ingrijpen wanneer ongewenste 
soorten, bijvoorbeeld vegetaties die weinig kruidenrijk zijn, of struikvormers gaan 
domineren. Het grasland niet bemesten. 

Overig advies
Wanneer rekening wordt gehouden met soorten zoals geelgors (Emberiza citrinella) 
en roodborsttapuit (Saxicola rubicola), is het aan te bevelen om gebruik te maken 
van struweel en solitaire bomen in het grasland (Eichhorn & Ketelaar, 2016). Tevens 
zijn kruiden- en bloemenmengsels kant en klaar te bestellen, soms worden deze 
op maat samen gesteld. Deze zijn beschikbaar bij specialisten in bloemen- en 
kruidenmengsels.

Kruiden- en bloemrijkgrasland
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Keverbank

Keverbanken zijn verhoogde ruggen van 40 – 50 cm hoog en minstens drie meter 
breed, ingezaaid met een gras- en kruidenmengsel, om een habitat te creëren 
voor loopkevers (Vogelbescherming, z.d.). Deze loopkevers vormen natuurlijke 
bestrijders voor plaaginsecten op de gewassen en kan daarom ingezet worden 
in de Natuurakker (Brabants landschap, 2017-b). Het aantal insecten op akkers 
met keverbanken stijgt aanzienlijk in vergelijking met reguliere landbouwgrond 
(Brabants landschap, 2019). Dit is positief voor natuurlijke bestrijding, maar ook voor 
het voedselweb. Insecteneters, zoals vleermuizen, zullen een groter voedselaanbod 
hebben. Ook akkervogels profiteren van deze maatregel.

Op figuur 7.8 is een schematische weergave van een keverbank weergegeven. 
Hierin is te zien dat de keverbank bestaat uit drie meter bloemenmengsel, drie 
meter grassen en in het zuidelijk gedeelde een braakliggend stuk van drie meter. 
Deze braakliggende strook is belangrijk voor grondbroeders, zoals de patrijs. De 
kuikens gebruiken deze strook om op te warmen in de zon.

Voorbeeldsoorten
De keverbank in de Natuurakker wordt ingezaaid met een grasmengsel (Rood 
zwenkgras (Festuca rubra), kropaar (Dactylis glomerata) en timoteegras (Phleum 
pratense s. pratense)), aangevuld met kruiden. Naast dat deze grassen een biotoop 
creëren voor insecten, spinnen en akkervogels, zijn deze grassen ook waardplanten 
voor diverse vlinders die voorkomen in de omgeving van de Natuurakker, zoals 
zwartsprietdikkopje (Thymelicus lineola), oranje zandoogje (Pyronia tithonus) (rode 
lijst: gevoelig), koevinkje (Aphantopus hyperantus), bruin zandoogje (Maniola 
jurtina) en bont zandoogje (Pararge aegeria) (Vlinderstichting, z.d.).

Ecosysteemdiensten
Biodiversiteit, natuurlijke bestuiving, natuurlijke plaagbestrijding.

Beheer
Alleen maaien buiten het broedseizoen (broedseizoen is vanaf maart tot en met 
augustus). Gefaseerd en roulerend maaien, bijvoorbeeld 15% van de vegetatie laten 
staan. Ook is het belangrijk om de aanwezige fauna een kans te geven om zich 
terug te verplaatsen richting de staande vegetatie. Hierbij geldt dat ongewenste 
soorten, zoals struikvormers, niet mogen domineren en ingegrepen moet worden 
indien dit het geval is.

Overig advies
De toepassing van struiken aan het uiteinde van de keverbanken om te voorkomen 
dat predatoren, zoals de vos, het braakliggende gedeelde als looppad gaan 
gebruiken.  

Figuur 7.8 Schematische indeling 
keverbank (van Geel, 2020)
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Naast het realiseren van strokenteelt met productieve gewassen in combinatie 
met natuurontwikkeling, wordt ook de belevingswaarde voor bezoekers van de 
Natuurakker en omgeving versterkt. Bovendien wordt de bereikbaarheid verbeterd 
door het aanleggen van een verharde weg en een parkeerplaats bij de meest 
noordelijke windmolen, net buiten het plangebied (zie figuur 5.6). Door dit te 
realiseren zal het aantal bezoekers in de Natuurakker verhoogd worden.
 
De Natuurakker ligt midden in het recreatienetwerk van zowel wandelaars als fietsers 
en ruiters. In het omliggende naaldbos komen rechte zandpaden voor, wat weinig 
diversiteit oplevert. Dit is de reden om in de Natuurakker slingerende wandelpaden 
te creëren. Op deze manier ervaren recreanten meer variatie in het gebied. Naast 
het bestaande recreatienetwerk wordt in de Natuurakker een wandelroute uitgezet 
die langs de drie ‘kamers’ komen, met informatieborden die recreanten verteld wat 
in deze ‘kamer’ geteeld wordt en wat hier uiteindelijk mee gedaan wordt. Deze 
paden bestaan uit zowel zandpaden langs de bosranden als struinpaden door 
het kruiden- en bloemrijkgrasland. Verder worden meerdere zitgelegenheden in 
het gebied geplaatst, zodat recreanten kunnen pauzeren en tegelijkertijd kunnen 
genieten van de kleurrijke stroken en de variatie aan natuurontwikkeling. De 
natuurontwikkeling is niet alleen voor de biodiversiteit en de gewassen van belang, 
maar vormt op deze manier ook een natuurlijk element in de akker.
 
Naast dat de Natuurakker een gebied is om te recreëren en ontspannen, wordt het 
plangebied ook ingericht om te kunnen leren en ontdekken. De recreanten kunnen 
op eigen wijze meer te weten komen over de Natuurakker aan de hand van de 
eerder genoemde informatieborden. Verder staat midden in het plangebied, langs 
de oostwest verbinding een uitkijktoren, waarbij de recreanten een weids uitzicht 
hebben en de Natuurakker van bovenaf kunnen bezichtigen. Vanaf dit punt kunnen 
ook de doelsoorten, zoals de patrijs en andere diersoorten gespot worden. Verder 
zullen in het gebied workshops en excursies georganiseerd worden met ecologen 
en boeren uit de omgeving. De verharde kraanopstelplaatsen die aangelegd 
worden voor de aanleg en onderhoud van de windmolens, kunnen eventueel ook 
hierbij gebruikt worden voor het plaatsen van zitgelegenheid, informatieborden en 
dergelijke.

Door het ontwikkelen van een divers en aantrekkelijk gebied en het toevoegen 
van educatieve mogelijkheden worden de boer, de burger en de natuurliefhebber 
samen gebracht en zullen deze partijen elkaar beter begrijpen en ondersteunen. 
Daarnaast komen de burgers meer te weten over het ontwikkelen van streekeigen 
producten en wordt hierdoor de scheiding tussen stad en platteland verminderd.

8 Recreatie en beleving
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Het is nu het jaar 2035, de Natuurakker is een plek waar duurzame gewassen geteeld worden op een dynamische 
en diverse manier. Het is een unieke en vernieuwende manier van landbouw wat ecosysteemdiensten verhoogd met 
een positieve meerwaarde voor zowel de boer, recreant als de natuur. Door de verhoogde ecosysteemdiensten, die 
allemaal met elkaar verbonden zijn, is de Natuurakker een robuust systeem met een hogere weerbaarheid. Door de 
natuurontwikkeling is het aantal insecten, en daarmee de insecteneters en de natuurlijke vijanden toegenomen. Dit 
betekent dat ziekten en plagen voorkomen of onderdrukt worden en geen of minder bestrijdingsmiddelen gebruikt 
worden. Daarnaast is het aantal bestuivers toegenomen waardoor de geteelde gewassen op een natuurlijke wijze 
bestoven worden en hierdoor beter presteren.

Door de diversiteit aan vegetatie, maar ook de diversiteit van gewassen in de stroken is een betere bodemstructuur 
ontstaan. Daardoor is het bodemleven hersteld en houdt de bodem meer vocht vast. Nu hoeft minder beregend te 
worden dan voorheen. Bovendien zorgt de betere bodemstructuur en de verhoging van het bodemleven ervoor dat 
bodemverdichting voorkomen wordt. Doordat gewerkt wordt met drones worden deze bodemomstandigheden tevens 
bevorderd. Daarnaast bieden drones het voordeel dat werkzaamheden efficiënter en preciezer uitgevoerd worden. Dit 
betekend dat landbouwmechanisatie verminderd en zich de mogelijkheid voordoet om naar smallere stroken te gaan.

Doordat meer natuurelementen aanwezig zijn in de Natuurakker, worden verschillende diersoorten aangetrokken. 
Deze bevorderen de verspreiding van zaden, waardoor spontane vegetatieontwikkeling plaatsvindt in de natuur van de 
Natuurakker, maar ook worden zaden vanuit de Natuurakker naar het omliggend landschap gebracht. De Natuurakker 
wordt ondersteund doordat het omliggend landschap is aangepast, zowel door de natuurlijke ontwikkelingen, als door 
aanpassingen van de mens. Dit bevorderd de biodiversiteit, de opbrengst, de weerbaarheid en de beleving van de 
recreant.

Verder wordt te voet en op de fiets gerecreëerd tussen de kleurrijke stroken van gewassen en natuur. Met behulp van 
educatieve informatieborden, excursies en workshops worden boer, burger en natuur samen gebracht. Hierdoor wordt 
de Natuurakker vanuit verschillende perspectieven bekeken en besproken. Men zal zich dan nog afvragen of het om 
landbouw of natuur gaat.

9 Toekomstvisie
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Innovatief concept
De Natuurakker is een uniek, nieuw concept, wat op landschapsniveau wordt 
gepersonaliseerd. Doordat elk landschap verschillende factoren heeft, zijn 
natuurakkers niet met elkaar te vergelijken. Hierdoor is geen referentiemateriaal 
beschikbaar voor het ontwerpen van een natuurakker. Tijdens het project zijn 
diverse aannames gedaan, die bediscussieerd zijn met experts. Deze aannames 
zijn zo veel mogelijk onderbouwd, maar het kan zijn dat deze in de praktijk anders 
verlopen dan in theorie. Dit zorgt tevens ervoor dat de Natuurakker dynamisch is 
en ruimte aanwezig is voor verandering en aanpassing. De mogelijkheid bestaat 
dat bodemgebonden ziekten aanwezig zijn in het gebied, die zich momenteel 
niet kunnen uiten. Wanneer de Natuurakker aangelegd is en deze ziekten zich wel 
uiten, dient hiernaar gehandeld te worden. Dit betekent dat de teelten gemonitord 
moeten worden en indien nodig, afgeweken wordt van het teeltplan.

Volgens het processchema zou een kostenberekening uitgevoerd worden. Doordat 
de omstandigheden plots veranderden zijn de prioriteiten verschoven, waardoor 
de kostenberekening niet is uitgevoerd. Tevens kan de vraag gesteld worden hoe 
betrouwbaar de berekeningen zouden zijn, gezien natuurakkers zich nog in een 
experimentele fase bevinden. Het uitvoeren van een betrouwbare berekening kost 
daarnaast teveel tijd om dit binnen de tijdspanne te realiseren.

Natuurontwikkeling
Daarnaast worden bepaalde keuzes van natuurontwikkeling, zoals welk mengsel 
voor het kruidenrijkgrasland of welke struik waar komt, overgelaten aan de 
opdrachtgevers / uitvoerders van de Natuurakker. Het is daarbij wel belangrijk om 
te vermelden dat de maatregelen voor de doelsoorten wel nagestreefd worden 
om de doelsoorten aan te trekken en de biodiversiteit in het gebied te stimuleren. 
Doordat in de Natuurakker geen naaldbomen worden aangeplant, wordt een 
overgang zichtbaar in type vegetatie. Dit kan de vraag opwekken of de Natuurakker 
wel in het gebied past. Echter is rekening gehouden met vegetatie aanplant die in 
Reusel voorkomt. Ook de doelsoorten komen al in de omgeving voor, waardoor 
de fauna in de omgeving aangetrokken wordt tot de Natuurakker. Daarnaast zal 
deze aanwezige fauna zaden in, en uit het gebied verspreiden, waardoor in een 
later stadium van de Natuurakker een mengeling van vegetatie plaatsvindt, met als 
gevolg dat het verschil in vegetatie typen afvlakt.

Daarnaast heeft de aanwezige sloot in het plangebied geen toegevoegde waarde, 
waardoor de keuze is gemaakt om deze in de Natuurakker te dempen. Dit zal
een effect hebben op het gedrag van het grondwater. Wat precies het effect hiervan 
is, is nog onduidelijk, hoewel verwacht wordt dat het gebied door het dempen van 
deze sloot, in combinatie met vegetatieontwikkeling, meer water vasthoudt.

Zandverhogingen
Bij het plaatsen van de windmolens in het gebied komt veel zand vrij. Vanuit de 
opdrachtgever werd het idee opgedaan om hiervan zandverhogingen te maken in 
de Natuurakker, met het oog op recreatiepaden. Tijdens de analyse bleek echter dat 
het gebied droge zandgrond heeft en het grondwaterpeil laag ligt (zie hoofdstuk 
3). Een randvoorwaarde van de Natuurakker is om het bodemvocht beter te 
reguleren, zodat meer vegetatie de kans krijgt om te groeien en gewassen meer 
beschikking krijgen tot het vocht. Door verhogingen in het gebied te maken, zal de 
Natuurakker nog droger worden, wat tegen de randvoorwaarde in gaat. Daarnaast 
is Reusel een redelijk vlak gebied met natuurlijke glooiingen in het landschap, waar 
plaatselijke verhogingen niet voorkomen. Het past daarom niet in de omgeving 
van de Natuurakker om verhogingen aan te leggen. Om deze redenen is de keuze 
gemaakt om hier niet mee verder te gaan. 

Realisatie
Ondanks dat het teeltplan wel uitgewerkt is, is geen beplantingsplan opgesteld 
voor de natuurontwikkeling. Ook is geen technisch ontwerp opgesteld, waardoor 
verdere details nog moeten worden uitgezocht om de Natuurakker definitief te 
kunnen realiseren.

10 Discussie
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Corona pandemie
Tijdens de start van het project werd de eerste coronapatiënt in Nederland 
vastgesteld, waarna snel de corona maatregelen volgden. Dit heeft invloed gehad 
op het proces en de aanpak van het project. Het was een uitdaging om tot een 
goed ontwerp te komen zonder persoonlijk contact tussen de projectleden. Een 
ander gevolg van de corona maatregelingen is dat het gebied minder vaak bezocht 
is, zowel door de projectleden zelf als met docenten en actoren. Hierdoor ontstaat 
de mogelijkheid dat het ontwerp op bepaalde vlakken anders zou zijn geweest 
wanneer dit persoonlijk contact wel mogelijk was geweest. De corona maatregelen 
hebben ook invloed gehad op fysieke gesprekken met actoren. De belangrijkste 
actoren zijn echter wel online benaderd. Het gevolg van de beperkte contacten 
is dat de projectleden minder zijn beïnvloed door externe personen, waardoor de 
uitdaging lag bij out-of-the-box denken en tot eigen ideeën komen. Bovendien 
werden de studenten uitgelokt om een eigen mening te vormen en deze sterk te 
kunnen onderbouwen.

Terugkoppeling randvoorwaarden
Landbouw
Het teeltplan bestaat uit gewassen voor drie verschillende doeleinden: veevoeding, 
maakindustrie en humane voeding. Dit zijn voornamelijk gangbare gewassen die al 
in de regio geteeld worden, echter worden ook enkele gewassen opgenomen in het 
teeltplan die in Nederland weinig worden geteeld. De indeling van de drie ‘kamers’ 
en strokenteelt zorgt voor een ruime vruchtwisseling in het gebied. De meeste 
gewassen worden één keer in de acht jaar op dezelfde strook geteeld. Enkele 
gewassen die minder vatbaar zijn voor ziektes en zeer bevordelijk zijn voor de 
bodemvruchtbaarheid worden vaker geteeld. Door verhoging van de biodiversiteit en 
een verruiming van de vruchtwisseling zullen minder gewasbeschermingsmiddelen 
gebruikt worden. In de Natuurakker wordt enkel gebruik gemaakt van dierlijke 
mest. Dankzij het vele gebruik van groenbemesters en enkele langedurende 
teelten zal de bodem bijna het gehele jaar bedekt zijn. Door de implementatie 
van de ecologische rijpaden en de teelt van gewassen die niet in het late najaar 
geoogst worden, wordt het risico op bodemverdichting geminimaliseerd. Hierdoor 
is geen diepe grondbewerking nodig om storende lagen te doorbreken. Uit de 
landschappelijke analyse is gebleken dat beregening noodzakelijk voor het gebied 
is.

Natuurontwikkeling
De verhoging en stimulatie van de biodiversiteit van het gebied wordt gerealiseerd 
door habitats te creëren voor doelsoorten. Andere diersoorten hebben ook profijt 
van deze habitats. Inventarisering van de biodiversiteit enkele jaren na de realisatie 
al aantonen of dit effect daadwerkelijk heeft plaatsgevonden. De vegetatie en 
gewassen die aangeplant worden dragen bij aan het aantrekken van bestuivers 
en natuurlijke plaagbestrijding. Deze planten bieden voedsel en beschutting voor 
insecten en andere diersoorten. Door een diversiteit aan vegetatie en gewassen 
wordt de bodemstructuur verbeterd. Daarnaast is gekozen voor boomsoorten 
met een goed verteerbare strooisellaag, wat een positief effect heeft op de 
humuslaag in de bodem. Dit stimuleert, samen met andere randvoorwaarden 
voor de landbouw, tevens het bodemleven. Dit bodemleven zorgt uiteindelijk 
ook voor het verbeteren en behouden van de structuur. Het bodemvocht wordt 
gereguleerd door de verschillende wortelsystemen van de diversiteit aan gewassen 
en vegetatie. Daarnaast zorgt een verhoging van het organisch stofgehalte voor 
een groter watervasthoudend vermogen en resulteert het dempen van de sloot 
in een verminderde afvoer van regenwater, waardoor deze de kans krijgt om de 
bodem in te trekken.
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11 Conclusie en advies

Vaak wordt de impressie gewekt dat landbouw en natuur niet samen kunnen 
gaan. Veel boeren zien de natuur als een bedreiging voor de landbouw, en 
natuurliefhebbers zien de landbouw als risico voor de natuur, terwijl deze twee 
juist elkaar kunnen ondersteunen. Een Natuurakker is hierbij een mooie invulling bij 
het combineren van natuur en landbouw. Door opzoek te gaan naar verschillende 
meningen, visies en standpunten en deze te combineren, is een definitie voor de 
Natuurakker opgesteld. Deze luidt als volgt:

“De Natuurakker is een gebied waar op een duurzame manier gewassen worden 
geteeld, waar ecosysteemdiensten, zoals de bodemgesteldheid, biodiversiteit, 
natuurlijke plaagbestrijding, recreatie en educatie verhoogd worden, met voldoende 
opbrengst voor de boer. Het gebied past in de omgeving, is dynamisch en heeft 
geen gefixeerd einddoel, verbeterpunten kunnen door de jaren heen toegepast 
worden, om zo een optimale balans te creëren tussen natuur en landbouw.”  

Om het uiteindelijke ontwerp te laten voldoen aan de definitie van de Natuurakker 
en om te voldoen aan de hoofdvraag, zijn verschillende aspecten onderzocht. De 
hoofdvraag van dit project is: Hoe is het plangebied in te richten met een optimale 
combinatie van natuur en landbouw met productieve gewassen? De belangrijkste 
antwoorden en conclusies worden in dit hoofdstuk besproken.

Landschappelijke analyse en indeling Natuurakker
Het huidige landschap heeft de betekenis voor de omgeving verloren. Origineel 
valt het onder droog bos met productie (N16.03). Dit beheerstype heeft over het 
algemeen een lage biodiversiteit. Momenteel heeft het als einddoel recreatiewaarde, 
waarbij ook geconstateerd is dat de recreatieve waarde niet hoog ligt. Uit de 
bodemscan is gebleken dat de bodemstructuur en de bodemvruchtbaarheid 
op grote schaal gelijk is, waardoor de bodem niet bepalend is geweest voor het 
uiteindelijke ontwerp. Twee plaatsen lieten wel een andere structuur zien op de 
bodemscan, waardoor deze zijn aangewezen als natuurontwikkelingsplaatsen. 
Daarnaast ligt de grondwaterstand in het oosten van het gebied hoger, waardoor 
besloten is om hier gewassen te telen die een minder diepe wortelstructuur 
bevatten. Dit zijn de enige aanknopingspunten geweest om het ontwerp op af te 
stemmen. 

Door de vrijheid van vormgeving is de Natuurakker zo ingericht dat zowel landbouw 
en natuur in balans zijn met elkaar. Om aan de wens van de opdrachtgever te 
voldoen en om zoveel mogelijk actoren te betrekken bij de Natuurakker, is gekozen 
om de Natuurakker in te richten naar de behoeften van de omgeving. In de 
Natuurakker worden gewassen geteeld voor de veehouders en voor de bewoners 
in Reusel en voor de maakindustrie in de omgeving. Om de belevingswaarde 
in het gebied te verhogen is gekozen om deze gewassen in te delen in drie 
types. Deze drie gewastypen zijn vervolgens ingedeeld in drie ‘kamers’. In het 
oosten komen gewassen voor humane consumptie, omdat deze de minst diepe 
wortelsystemen hebben en de grondwaterstand hier het hoogst is. In het westen 
van het gebied komen gewassen voor veevoeding, omdat dit het grootste gebied 
is en deze gewassen dieper wortelen. In Reusel liggen gemiddeld veel agrarische 
bedrijven, die baat kunnen hebben bij de teelt van veevoeding. Als laatste komen 
de gewassen voor de maakindustrie in het noorden, omdat dit gebied het kleinste 
is. De toepassing voor de gewassen van de maakindustrie is experimenteel en 
daarom is het beter om kleiner te beginnen.

De gewassen worden geteeld met behulp van strokenteelt. Tussen de stroken 
komen struweelranden en deze komen vanwege de zonstand in noord-zuid 
richting te liggen, behalve bij de veevoeding gewassen. Deze gewassen komen in 
de oost-west richting te liggen omdat hier keverbanken tussen de stroken komen. 
Deze keverbanken trekken loopkevers en insecten aan, wat natuurlijke vijanden zijn 
van plaagdieren. Ook worden natuurlijke vijanden aangetrokken door kruidenrijk 
grasland en struweel. Dit biedt tevens het voordeel dat de natuurlijke bestuiving 
in het gebied verhoogd wordt. In de Natuurakker wordt geen kunstmest gebruikt, 
omdat dit het bodemleven verstoord en is daarnaast een vereiste vanuit de 
opdrachtgever. Daarom zal alleen dierlijke mest gebruikt worden voor de voeding 
van de gewassen en om het organische stofgehalte in de bodem te verhogen. 
De bodemvruchtbaarheid en de bodemstructuur zullen in de Natuurakker dus 
verbeteren en beter tegen verstoringen kunnen. Een ander bijkomend voordeel is 
dat het vocht leverend vermogen ook verbeterd wordt.

Conclusie
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Beregening
Het vocht leverend vermogen zal niet zo hoog worden dat niet meer beregent 
hoeft te worden. Om de milieu impact van beregenen te verminderen kan gekeken 
worden naar innovatieve manieren van beregenen. Een van deze manieren kan het 
plaatsen van GPS op de beregeningskanonnen zijn, wat leidt tot zo min mogelijk 
overlap, dit doet bijvoorbeeld Van den Borne al. 

Ook kan druppelirrigatie in sommige gewassen interessant zijn. Dit zal verder niet 
uitgewerkt worden, dit kan een interessante studie zijn voor de toekomst. Naast 
innovatieve manieren van beregenen kunnen de windmolens in het gebied ook 
een steentje bijdragen aan een verminderde milieu impact van het beregenen. 
De windmolens wekken duurzame energie op en dit kan gebruikt worden om het 
grondwater omhoog te pompen, in plaats van de dieselmotoren die tegenwoordig 
nog veelal gebruikt worden. 

Doelsoorten
Het gebied is verder ingericht aan de hand van uitgekozen doelsoorten: de geelgors, 
de grauwe vliegenvanger en de patrijs. Het noordelijk gebied wordt voor de 
geelgors ingericht. Solitaire bomen, struweel en kruidenrijk grasland zijn voor deze 
soort essentieel. Het zuidelijk gebied is ingericht voor de grauwe vliegenvanger, 
omdat deze vogelsoort een vrije uitvliegroute naar het noorden prefereert. 
Tevens worden lage struiken voor deze soort aangeplant, die gebruikt worden 
om te foerageren. Het gebied van de veevoeding wordt ingericht voor de patrijs. 
Ook hier komt kruidenrijk grasland naast te liggen, waar de patrijs voedsel zoekt. 
Tussen de stroken in komen keverbanken met een braakliggend stuk in het zuiden, 
waar de patrijs broedt en waar jonge vogels kunnen opwarmen. Om te zorgen 
dat jaarrond voedsel aanwezig is voor de vogels, wordt besdragende vegetatie 
toegepast als struweel en als struiklaag in mantel-zoom randen. Daarnaast blijft 
in de strokenteelt eens per jaar een winterstoppel van wintertarwe staan, waar de 
vogels zaden kunnen vinden.

Recreatie
De belevingswaarde van de recreant wordt verhoogd door het educatieve aspect 
van de drie ‘kamers’ uit te leggen met behulp van een uitzichttoren. Daarnaast 
liggen recreatiepaden door het gebied, zodat de recreant meegenomen wordt 
door de verschillende kamers. Door informatie te bieden en de belevingswaarde 
te verhogen worden bezoekerstevens gestimuleerd om zowel landbouw als natuur 
vanuit een ander perspectief te bekijken. 

Tot slot...
Kan de vraag worden gesteld of de natuurontwikkeling ondersteunend onderdeel 
is van de landbouw, of dat de landbouw juist de natuur stimuleert. Vanuit een 
landbouwkundig oogpunt zal de Natuurakker lijken op een natuurgebied, terwijl 
voor een natuurliefhebber de Natuurakker op een landbouwgebied zal lijken.
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Mest
Voor de strokenteelt is het belangrijk om na te denken over de mestgift in de 
Natuurakker. Het is nodig om alleen dierlijke mest toe te dienen, om de gewassen 
te laten groeien, het organische stof gehalte te verhogen en om het bodemleven 
te stimuleren. In het rapport is geen rekening gehouden met de wettelijke normen 
over de hoeveelheid stikstof en fosfaat wat per hectare gegeven mag worden. 
Echter speelt dit wel een rol in de Natuurakker. Het plangebied heeft een grootte 
van 60 hectare, waarvan 30 hectare strokenteelt wordt, de overige 30 hectare 
wordt natuurontwikkeling. De vraag is hoe dit geïnterpreteerd moet worden: Staat 
de natuur in deze 60 hectare ten dienste van de landbouw, of staat de landbouw 
ten dienste van de natuur? In dit eerste geval zou men kunnen beargumenteren 
dat de mestnormen voor de 60 hectare intact blijven en dus voor 60 hectare mest 
uitgereden mag worden op de 30 hectare strokenteelt. In het tweede geval wordt 
er vanuit een andere hoek naar gekeken: de natuurontwikkeling moet intact blijven 
en mag niet verstoort worden door een te hoge mestgift. Daarbij komt dat de 
landbouw in de Natuurakker niet langer als losse percelen bekeken moeten worden, 
maar als verschillende stroken met verschillende gewassen, die elk een aparte 
nutriëntbehoefte hebben. In dit geval moet per gewasstrook gekeken worden 
wat de mestbehoefte is. Deze hoeveelheid zou in werkelijkheid ook toegediend 
moeten worden. Het gevolg hiervan is dat sommige stroken meer mest krijgen dan 
toegestaan is. Andere stroken krijgen daarentegen minder mest, zoals de stroken 
met soja. Wanneer de gewassen naar behoefte mest krijgen, worden tevens alle 
nutriënten opgenomen, spoelt niks uit en heeft dit geen negatief effect op de 
natuurontwikkeling.

De experimenten die Van den Borne uitvoert met gedeelde dierlijke mestgift zijn 
hierbij zeer interessant. Dierlijke mestgiften worden alleen tijdens het seizoen 
naar gewasbehoefte uitgereden, dus niet alle mest in het begin, zoals nu vaak 
gebeurt. Door deze gedeelde mestgift wordt het risico op uitspoeling richting de 
omgeving verkleint en kan de plant efficiënter met de mest omgaan (Van den 
Borne, J., pers. meded., 2020). De uitkomsten hiervan zijn voor de studenten 
onbekend, maar mogelijk betekent dit dat meer mest gegeven kan worden, met 
minder milieuschade, of dat minder mest gegeven hoeft te worden met een gelijke 
opbrengst.

Door deze discussie is een duidelijk advies geven over de mestgift lastig. Dit advies 
is tevens afhankelijk van ontwikkelingen die nu plaatsvinden op het gebied van 
gedeelde mestgift, maar ook hoe men tegen natuurakkers gaat aankijken. De 
mogelijkheid bestaat dat drones over 15 jaar voor alle gewasverzorgingstaken 
zorgen en de nutriëntbehoefte per plant wordt aangepast. In dat geval is het van 
belang dat op een andere manier naar de mestgift gekeken moet worden. Voor 
nu wordt geadviseerd om per gewasstrook te bepalen hoeveel en wanneer mest 
nodig is en deze mest dan te geven. Zoals eerder gezegd betekend dit dat de ene 
strook meer mest krijgt dan de andere stroken. Zaak is wel dat de milieu impact van 
de mestgiften op de natuur zo klein als mogelijk is.

Vervolg stappen
Het omliggende landschap van de Natuurakker is niet meegenomen bij het 
ontwerp. Het is echter wel mogelijk om in een andere studie te onderzoeken wat 
de invloeden van het omliggend naaldbos is op de Natuurakker en het omliggend 
gebied zo aan te passen, dat de twee gebieden elkaar stimuleren. Ook zijn de 
kraanopstelplaatsen niet ingericht. Deze kunnen echter wel gebruikt worden 
voor educatiedoeleinden, denk aan workshops, excursies en dergelijke. Op deze 
verharde plaatsen kan eventueel zitgelegenheid komen waar men kan pauzeren 
tijdens het recreëren in het gebied. De recreatieroutes kunnen daarbij in overleg met 
de gemeente officiële recreatieroutes worden, waarbij deze worden opgenomen 
in het wegennetwerk. Hierbij kan een parkeerplaats gerealiseerd worden bij de 
noordelijke windmolen (buiten het plangebied), waarbij de weg in het plangebied 
alleen toegankelijk is voor bestemmingsverkeer.

Zoals eerder gezegd zijn ecosysteemdiensten aanwezig in de Natuurakker. Deze 
ecosysteemdiensten kunnen een waarde bevatten, die om te zetten is naar een 
geldwaarde. Om een voorbeeld te geven: het is mogelijk om de waarde van een 
bos om te zetten naar een daling van gezondheidskosten, doordat er meer CO2 
en fijnstof uit de lucht gefilterd wordt en de luchtkwaliteit daardoor verbeterd. 
Wanneer de opdrachtgevers hierin geïnteresseerd zijn, wordt geadviseerd om na 
het bekijken van dit plan een monetarisering uit te voeren naar de betreffende 
ecosysteemdiensten. 

Advies
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Omdat de Natuurakker een relatief nieuw concept is, is geen vergelijkbaar materiaal 
beschikbaar. Daarom wordt geadviseerd om tijdens het gebruik van de Natuurakker 
te blijven monitoren naar verschillende factoren, zoals bodemvruchtbaarheid, 
bodemstructuur, bodemleven en biodiversiteit. Maar ook de gewassen dienen 
gemonitord te worden om bodemziekten tijdig te detecteren en indien mogelijk 
maatregelen te nemen. Dit heeft als voordeel dat de Natuurakker geoptimaliseerd 
kan worden en dat geïnteresseerden dit als referentie kunnen gebruiken. 

Daarnaast is het interessant om de opbrengsten van de Natuurakker te monitoren 
en aan de hand daarvan een studie uit te voeren naar de financiële haalbaarheid.
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