
  

Landbouw en openbaar groen: samen 

sterker! 

Akkerranden en openbaar groen versterken elkaar. 

Zo versterken ze samen de natuurlijke 

plaagregulatie in de landbouw, verhogen de 

natuurwaarde, fungeren als bufferzone en zorgen 

o.a. voor een aantrekkelijk recreatief landschap. 

Samenwerking tussen boeren 

en beheerders van openbaar 

groen is belangrijk. Tijdens 

deze middag(en) wordt samen met de verschillende betrokken partijen in het 

veld gekeken naar de kansen en knelpunten in het beheer van akkerranden en 

openbaar groen. Op de demonstratie locatie zijn verschillende mengsels van 

akkerranden en openbaar groen ingezaaid. Wil je meer weten over het beheer 

van akkerranden en openbaar groen en hoe ze samenhangen, kom dan langs op 

een van de dagen!. 

Datum/Data en tijden:  

• Donderdagmiddag 26 augustus 2021 13:00-15:00 

• Vrijdagochtend 27 augustus 2021 9:00- 11:30 

• Donderdagmiddag 2 september 2021 13:00- 15:30 

Locatie:   

• 26 augustus :.Willemsens Landbouw, Dordrechtseweg 100 3329 KW, Dordrecht 

• 27 augustus: Mts. Noordermeer, Grondweg 8, 3238 LJ, Zwartewaal 

• 2 september: Hofstede Lust en Last, Kokseweg 6, 3245LA Sommelsdijk  

Programma: 

• Welkom met koffie en taart 

• Korte inleiding op thema van de dag door 2 sprekers 

▪ Rondgang in 3 groepen langs de ingezaaide randen waar drie thema’s      

           aanbod komen 

▪ Technisch beheer (opkomst, onkruidbeheer, zaaizaadkeuze) 

• Functies van akkerranden in relatie met samenstelling: 

           plaagregulatie, waterzuivering, natuur en recreatie 

▪ Plannen op landschap niveau en in beleid 

• Afsluiting 

 

Ivm Corona pandemie is de hele dag buiten gepland en is het 

noodzakelijk om u van te voren op te geven. Dit kan via WhatsApp ( tel nr  

0622977184 of via email irene.bouwma@wur.nl) 

 

 

Demonstratie dag(en) akkerranden en openbaar groen beheer. 

Deze dagen wordt georganiseerd in het kader van het IBP Zuidwestelijke Delta ‘Netwerkvorming, kennisuitwisseling en samenwerking 

rondom landbouw en openbaar groen’ (2021-2023). Het deelproject in Zuid-Holland wordt uitgevoerd door Collectief Zuid-Hollandse 

Eilanden, Hoeksche Waard, WUR, Farm Frites en de provincie Zuid-Holland. 

 


