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Doelstelling 
De landbouwsector, de basis voor de agrofoodsector in NW Europa, is vandaag sterk afhankelijk van 
externe inputs (meststoffen, pesticiden,…) en creëert daarbij een aantal negatieve effecten op de 
kwaliteit van de natuurlijke hulpbronnen (bodem, water, biodiversiteit). Functionele 
Agrobiodiversiteit (FAB) (gericht stimuleren van biodiversiteit om ecosysteemdiensten te leveren 
zoals plaag- en ziektebestrijding, bestuiving, bodem- en waterkwaliteit) biedt kansen om de 
afhankelijkheid van inputs drastisch te verminderen. De kennis hieromtrent is echter nog sterk 
versnipperd en onvoldoende ingebed in landbouwpraktijk, beleid en maatschappij. FABulous Farmers 
heeft tot doel de implementatie van FAB door boeren en andere grondbeheerders in NWE te 
versnellen, door kennis en praktische ervaringen over FAB te bundelen, te verdiepen en uit te 
wisselen tussen boeren, wetenschappers, burgers en beleidsmakers in 12 proefregio’s in NWE, 
verspreid over 5 landen (FR, NL, UK, BE en LUX). Tien FAB-oplossingen worden gebiedsgericht 
ontwikkeld, uitgetest en gedemonstreerd verspreid over 315 landbouwbedrijven en geëvalueerd op 
ecologisch functioneren en economische rentabiliteit, met als doel de afhankelijkheid van externe 
inputs met gemiddeld 30% te verlagen. De volgende 10 FAB-oplossingen worden onderscheiden: 

1. Niet-kerende grondbewerking, 
2. Toepassen mengteelt en gewasrotatie, 
3. Gebruik dekgewassen/groenbemesters, 
4. Inbrengen bodem-organische stof, 
5. Aanpassingen mestkwaliteit, 
6. Agroforestry, 
7. Versterken hagen en houtwallen, 
8. Versterken akkerranden, 
9. Minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, 
10. Beheer half-natuurlijke landschapselementen. 

In elke proefregio wordt een FAB-leernetwerk opgericht waarin landbouwers kennis en ervaringen 
uitwisselen en een FAB-actieplan opstellen. Daarnaast wordt samengewerkt met lokale actoren, 
burgers, beleidsmakers en ketenpartners om FAB breder in te bedden in de maatschappij, beleid en 
markt via opmaak en implementatie van FAB-landschapsintegratieplannen en uitrol van citizen 
science tools, ontwikkeling beleidspapers (op EU en nationaal/regionaal niveau), en 12 businesscases 
voor valorisatie van FAB via de markt. Tenslotte wordt een lange termijn ontwikkelingsplan 
opgemaakt voor de voortzetting en uitbreiding van de FAB-leernetwerken na afloop van het project.  
 

 
Startbijeenkomst INTERREG project FABulous Farmers in de Hoeksche Waard, juni 2019 
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Betrokken partijen 
Het project is een samenwerking tussen 12 primaire partners en 12 subpartners uit 5 landen in NW 
Europa: Verenigd Koninkrijk, Nederland, België, Luxemburg en Frankrijk. 
 

# Soort Organisatie Land 
1 Lead 

Partner 
Agrobeheercentrum Ecokwadraat vzw BE 

 Subp. 1 University College Ghent (HOGENT)  
 Subp. 2 Innovatiesteunpunt vzw  

2 PP Hooibeekhoeve APB BE 
3 PP Soil Association UK 
 Subp. 1 Farm Carbon Cutting Toolkit  

4 PP Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (zLTO) NL 
5 PP Association des Chambres d’agriculture de l’Arc Atlantique FR 
 Subp. 1 Chamber of Agriculture of Normandy (CRAN)  
 Subp. 2 Chamber of Agriculture of Brittany (CRAB)  
 Subp. 3 Chamber of Agriculture of Pays de la Loire (CAPL)  

6 PP Natural Environment Research Council (NERC) UK 
7 PP Biobestgroep BE 
8 PP Provincie Antwerpen BE 
 Subp. 1 Rurant  

9 PP Lycée Technique Agricole Ettelbruck LU 
 Subp. 1 IBLA Luxemburg a.s.b.l. – Institute for Organic Agriculture Luxembourg  
 Subp. 2 SEBES – Syndicat des Eaux du Barrage d’Esch-sur-Sûre  

10 PP Eigen Vermogen van het Instituut voor Landbouw-, Visserij- en 
Voedingsonderzoek (ILVO) 

BE 

11 PP National Trust for Places of Historic Interest or Natural Beauty UK 
12 PP Universiteit van Amsterdam (UvA) - Instituut voor Biodiversiteit en 

Ecosysteemdynamica (IBED)  
NL 

 Subp. 1 Stichting Collectief Hoeksche Waard (St CHW)  
 Subp. 2 Vereniging Hoekschewaards Landschap (HWL)  
 Subp. 3 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) - Centre for 

Sustainability, Environment and Health 
 

 
Het testen en implementeren van de FAB-oplossingen vindt plaats in 12 pilot-gebieden, verspreid 
over de vijf landen.  Deze rapportage heeft betrekking op de activiteiten van Partner 12 (IBED) en de 
betrokken subpartners (St. CHW, HWL, RIVM) dat gericht is op het pilotgebied de Hoeksche Waard.  
WUR Wageningen Plant Research (open teelten) is bovendien betrokken als externe partij. 

Looptijd en Financiering 
Het Interreg NWE project is 11 januari 2019 van start gegaan en zal eindigen op 10 januari 2023. 
Voor het hele project is 6.531 k€ begroot, waarvan 454 k€ voor dit deelproject. Van dit bedrag wordt 
60% direct vanuit Interreg NWE gefinancierd. De rest van het deelbudget plus de bijdrage aan het 
projectmanagement (samen 204 k€) wordt gedekt door cofinanciering vanuit de volgende 
organisaties: gemeente Hoeksche Waard, provincie Noord-Holland, LTO Noord, Ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, BASF Nederland B.V. en Rabobank Coöperatief Dividend. 
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Taken deelproject rondom pilotgebied Hoeksche Waard 
 
De taken van het IBED en zijn subpartners (Collectief Hoeksche Waard, Hoekschewaards Landschap 
en RIVM) binnen dit vierjarig project zijn o.a. 
• Kennis beschikbaar stellen (via diverse kanalen) ter ondersteuning van FAB-maatregelen rondom 
akkerranden en hun rol bij natuurlijke plaagbestrijding, bestuiving, biodiversiteit en waterkwaliteit. 
• Helpen bij het definiëren van indicatoren en monitoringsmethoden voor bovengenoemde 
ecosysteemdiensten. 
• Het monitoren van een brede selectie van akkerranden en aangrenzende akkers en sloten op 
bovengenoemde ecosysteemdiensten in het pilotgebied van de Hoeksche Waard, om zo de 
effectiviteit en de optimale samenstelling en beheer van akkerranden te kunnen vergroten. 
• De kosten en de baten van deze FAB-maatregelen vaststellen, voor de bedrijven en voor de 
Hoeksche Waard als geheel, inclusief effecten op gewasopbrengst en bijkomende 
ecosysteemdiensten (door RIVM). 
• Het gebruik van FAB door akkerbouwers in de Hoeksche Waard verder stimuleren door o.a. het 
opzetten van leernetwerken en het ontwikkelen van regionale FAB-actieplannen. 
• De waardering en ondersteuning van FAB door de maatschappij vergroten door in de Hoeksche 
Waard burgers bij de monitoring te betrekken, door bijeenkomsten met regionale belanghebbenden 
te organiseren, door het ontwikkelen van een landschaps-integratieplan, en door bij te dragen aan 
een beleidspaper t.b.v. de hervorming van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid en een 
landelijke informatiebijeenkomst hierover voor beleidsmakers. 
 
 
 

 

Eenjarige bloemenrand langs aardappelperceel  
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Werkpakketten: uitvoering in eerste jaar 
 
Het FABulous Farmers project kent de volgende werkpakketten: 

• WP-T1 Verzamel, verdiep en deel kennis over FAB 
• WP-T2 Verbreding van de opname van FAB-oplossingen door boeren via demonstratie 
• WP-T3 FAB inbedden in de lokale samenleving 
• WP-LT: Effecten op lange termijn 
• WP-C: Communicatie 
• WP-M: Projectmanagement. 

Hieronder wordt aangegeven welke activiteiten het afgelopen jaar in het deelproject rondom de pilot 
Hoeksche Waard heeft plaatsgevonden.  
 

WP-T1: Verzamel, verdiep en deel kennis over FAB 
Activiteit 1 Ontwikkeling van een catalogus voor Best-Practice FAB-oplossingen: 
We hebben gewerkt aan een lijst met relevante milieu- en sociaal-economische variabelen voor FAB 
(D.1.3). 
Er is een uitgebreide vragenlijst ingevuld over akkerrandbeheer voor de catalogus van Best-Practice 
FAB-oplossingen dat wordt gepubliceerd in de WOCAT database (D1.4) 
 
Activiteit 2 Ontwerp en test FAB Performance Monitoring Dashboard in pilot-gebieden: 
Diverse subpartners hebben meegedacht over de juiste variabelen en indicatoren voor het 
monitoren van de milieuprestaties van FAB-oplossingen (voor D2.1) 
Er zijn methoden voorgesteld voor de monitoring van de milieueffecten op bedrijfs- en 
landschapsniveau, met de nadruk op effecten van akkerrandbeheer en selectiever gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen (D2.3). 
Subpartner RIVM heeft een inventarisatie gemaakt van de ecosysteemdiensten die door FAB 
maatregelen beïnvloed kunnen worden (D2.4). 
De belangrijkste hiervan worden meegenomen in de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) 
voor FAB-maatregelen waarvoor de RIVM een methode ontwikkeld, met de Hoeksche Waard als 
pilot-gebied. (D2.5). 
Alle meetgegevens verzameld in de Hoeksche Waard (zie T2) zijn verzameld en geanalyseerd door 
IBED en de resultaten zijn aan alle subpartners gepresenteerd en gerapporteerd. Dit betreft: (1) de 
biodiversiteit van planten en insecten en de plaagbestrijding, (2) de bijdrage van insecten aan de 
bestuiving van bruine bonen en (3) de macrofauna en de gerelateerde waterkwaliteit in sloten 
(D2.6). 
 
Activiteit 3 Keuze en test van FAB Farm Decision Support Tool voor pilot-gebieden: 
We hebben meegedacht over de selectie (D3.1) en aanpassing (D3.2) van het FAB-
besluitondersteuningsinstrument voor boeren dat in de pilot gebieden gebruikt zal gaan worden, o.a. 
om de veranderingen op de bedrijven in kaart te brengen. 
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De monitoringslocaties in 2019 

 

WP-T2: Verbreding van de opname van FAB-oplossingen door boeren via 
demonstratie 
Activiteit 1 Ontwikkeling van een leernetwerk en regionaal FAB-actieplan voor boeren in elk pilot-
gebied: 
Een twintigtal geïnteresseerde boeren zijn geïnformeerd over het project en uitgenodigd om deel te 
nemen aan een FAB-leernetwerk. In juni 2019 is een eerste bijeenkomst georganiseerd over het 
gebruik en de waarde van akkerrandbeheer en het gebruik van leernetwerken van FAB-boeren.  
 
Activiteit 2 Implementatie van FAB-oplossingen op landbouwbedrijven: 
Op 18 deelnemende bedrijven zijn 35 velden geselecteerd met verschillende typen akkerranden, 
waar planten, nuttige insecten en plaaginsecten regelmatig zijn gemonitord.  
In juni, juli en augustus hebben we de planten, insecten en vogels in akkerranden en referentiesites 
gemonitord (door IBED en subpartner HWL en vrijwilligers). De betrokken vrijwilligers zijn vooraf o.a. 
via een bijeenkomst geïnstrueerd over de methode. De resultaten laten zien dat in de bloemrijke 
een- en tweejarige akkerranden veel meer bijen, zweefvliegen en andere natuurlijke vijanden 
aanwezig zijn dan in oudere, bloemarme akkerranden. 
Op 5 aardappelvelden heeft gedurende twee periodes van 10 dagen extra monitoring 
plaatsgevonden met panvallen om meer te leren over de soorten natuurlijke vijanden en hun invloed 
op de plaagbestrijding. De verzamelde insecten zijn in het lab op soort geïdentificeerd. Drie soorten 
zweefvliegen waren het talrijkst in de aardappelvelden. De (eileggende) vrouwtjes van deze soorten 
werden op 2 tot 60 meter van de akkerrand 5-10 keer vaker aangetroffen dan op 100 tot 150 meter 
van de akkerrand. 
Plaaginsecten en hun vijanden in akkers zijn in deze velden vier keer gecontroleerd (door IBED en 
WUR). Deze laatste informatie werd rechtstreeks aan de boeren verstrekt als input voor beslissingen 
over gewasbeschermingsmaatregelen. Op veruit de meeste velden bleken geen aanvullende 
gewasbeschermingsmaatregelen nodig, waardoor insecticiden zijn uitgespaard (FAB-oplossing 10).  
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In twee bonenvelden is de invloed van bestuivers onderzocht, door met gazen kooien bijen en 
andere bestuivers tijdens de bloei uit te sluiten. In september is de invloed hiervan bepaald op basis 
van verschillen in aantal en gewicht van de peulen. De voorlopige conclusie was dat zonder 
insectenbestuiving de opbrengst van de bonen ca 30% lager ligt. 
De macrofauna is gedurende het jaar tweemaal gemonitord in 8 sloten met en zonder akkerranden 
op hun oevers. De resultaten (samengenomen met die van eerdere jaren) wijzen op een positieve 
invloed van akkerranden op de biodiversiteit in de sloten.  
 
Activiteit 3 Implementatie-ondersteuning: 
We verzorgden in juli twee expert-lezingen en veldbezoeken over het herkennen van natuurlijke 
vijanden en FAB-maatregelen ter ondersteuning van natuurlijke plaagbestrijding voor akkerbouwers 
in de ZLTO-pilotregio’s in Zeeland en West-Brabant. 
 

 
Bloemrijke gras-kruidenrand langs aardappelperceel 
 
 

WP-T3: FAB inbedden in de lokale samenleving 
Activiteit 1 Integreer FAB-oplossingen in landschapsbeheer op regionaal niveau 
Op 6 juli 2019 is de pilot aan bestuursleden van diverse regionale partijen gepresenteerd (o.a. 
waterschap, LTO-Noord en gemeente Hoeksche Waard, in totaal 25 personen). 
Er is een FAB-stakeholderkaart gemaakt voor het pilot-gebied Hoeksche Waard en er zijn 
voorbereidingen getroffen voor een regionale stakeholder-bijeenkomst in 2020 gericht op de 
ondersteuning van akkerbouwers bij het verminderd gebruik van chemische 
gewasbeschermingsmiddelen (voor D.1.2). 
 
Activiteit 2 Organiseer burger-boer FAB-netwerken in de lokale samenleving  
Burgerwetenschap (citizen science) is deels geïmplementeerd door subpartner HWL die ca. 8 burgers 
bereid heeft gevonden kennis te verzamelen over de diversiteit van insecten op landbouwgrond 
(D.2.3). Een aantal akkerbouwers monitoren nachtvlinders met behulp van eenvoudige lichtvallen in 
het kader van het BIMAG project (‘Boeren InsectenMonitoring Agrarische Gebieden’). 
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Activiteit 3 Ontwikkelen van FAB-beleidsdocumenten 
We hebben meegeschreven aan een FAB-policy paper voor Europese beleidsmakers (D.3.1) en zijn 
bezig dit om te werken voor Nederlandse beleidsmakers (D.3.2). 
 

WP-C: Communicatie 
Activiteit 2 Publicaties 
Er zijn een aantal artikelen in de algemene pers verschenen (D.2.1) over de start van het project en 
over het gebruik van akkerranden in de Hoeksche Waard, o.a. in Nieuwe Oogst, Algemeen Dagblad, 
TV Rijnmond en Nature Today.  
 
Activiteit 3 Digitale activiteiten 
Er zijn inmiddels tientallen berichten op sociale media (Twitter, Facebook) gezet, alsook de websites 
van de (sub)partners. 
 

WP-M: Project Management 
Wij hebben in juni 2019 onderdak geboden aan de 1e projectpartnerbijeenkomst met o.a. een 
algemene vergadering en excursie bij een van de bedrijven en een bustour langs akkerranden in de 
Hoeksche Waard. Deze dag werd ook door diverse akkerbouwers en regionale partijen bezocht.  
De 2e projectpartnerbijeenkomst was in november in Cambridge, UK. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 


