
Onkruiden. Vrĳwel nergens geliefd, maar toch overal aanwezig. Ze kunnen afschrikken om een
akkerrand aan te leggen. Begrĳpelĳk, want onkruiden kunnen een hardnekkig probleem vormen.
Toch kan goed akkerrandbeheer onkruiden terug dringen. Door te kĳken naar de akkerrand, de
voorkomende soorten en de onkruiden kan er op geanticipeerd worden. De akkerrand vertelt je
hoe de rand wordt beheert en wat er gedaan moet worden om het gewenste resultaat te krĳgen.

Als je de informatie links weet, dan kan je die gebruiken om de onkruiden te
bestrĳden door de groeiomstandigheden te veranderen.

Neem bĳvoorbeeld bĳvoet; een meerjarige stikstof minnende plant die
bloeit in het tweede jaar. Ze komt veel voor op ruigte (zandgronden). Door
een paar keer per jaar te maaien en maaisel af te voeren verschraal je de
grond. Hierdoor raak je bĳvoet kwĳt.

Heb je onkruid dat zich vermeerdert door zaad,
wees er op tĳd bĳ en maai voor de zaadzetting.
Vermeerdert een onkruid via wortelstokken, laat de
grond dan zo veel mogelĳk met rust om scheuren
(en dus vermeerderen) van de wortelstok te
voorkomen.

Maaien is in veel gevallen een nuttige maatregel als het gaat om onkruidbeheersing.

Laat bĳ voorkeur een rustperiode van ten minste 8 weken tussen twee maaibeurten.
Hierdoor bieden we vogels een kans om een cyclus te voltooien; van het broeden tot aan de
kuikens die kunnen vluchten voor de maaibalk. Wees extra voorzichtig met het maaien op het
hoogtepunt van het broedseizoen. Dit loopt voor veel vogels van april tot begin augustus.

Najaarsinzaai
Het inzaaien van een akkerrand in het najaar zorgt voor minder onkruiddruk. Het gezaaide
mengsel krĳgt zo een voorsprong op de onkruiden en hierdoor hebben onkruiden minder kans.

Minimale grondbewerking
Pas zo min mogelĳk bodembewerking toe. Sommige zaden hebben licht nodig om te kiemen.
Door bodembewerking worden ze naar de oppervlakte gebracht waardoor ze kunnen kiemen.
Onder andere melde is een lichtkiemer. Start daarom juist wel met een vals zaaibed, maar laat de
grond na inzaai zoveel mogelĳk met rust. Met een meerjarige
akkerrand heb je dit probleem veel minder.

Bokashi
Komt er veel maaisel van je rand? Maak er bokashi van! ANOG
voert een regiodeal project uit waarbĳ het maaien en afvoeren van
een akkerrand wordt gecombineerd met bokashi maken. Hierbĳ
wordt gekeken naar een zo praktisch mogelĳke invulling en
samenwerking tussen meerdere akkerbouwers. Meer weten? Kĳk
op https://anog.nl/projecten/regiodeal-natuurinclusieve-landbouw

Bĳvoet

Meerjarig
Stikstof minnend
Bloeit in 2de jaar
Komt voor op

ruigtes (zandgrond)

Onkruid-
gebruiksaanwĳzing:

Eenjarig, 2-jarig of
meerjarig

Voorjaar- najaarskiemer
of jaarrond

Verspreiding via zaad
of via wortelstokken

Vroeg- of laatbloeiers
Winterhard

Andere leefgebieden
van het onkruid.

FACTSHEET
Onkruidbeheersing

Let op!

Fauna volgt flora

Een goed ontwikkelde bufferstrook
biedt habitat voor vele soorten

insecten en vogels. Dit is te bereiken
door doordacht beheer!
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