Concept

Inventarisatie
Locatie Natuurakker

Natuurontwikkeling + Strokenteelt = Natuurakker
Adres:
Boscheweg 6, te Schijndel
Oppervlakte:
circa 6 hectare
Huidig teeltplan:
1,7 ha Wintervoedselakker
circa 2 ha aardappelen
circa 4 ha snijmaïs

Opgave
1. Zorg voor cultuurlandschap en een gezonde leefomgeving
• herstel van de aanwezigheid van natuurlijke bestuivers door investeringen in natuur,
• ontwikkeling van een gezonde bodem door andere teelttechnieken en bedrijfsvoering,
waardoor deze de komende decennia productief blijft en de milieudruk op de omgeving
verdwijnt,
• verbetering van de lokale luchtkwaliteit door aanleg van opgaande beplanting en
tegelijkertijd herstel van cultuurhistorische elementen en patronen (b.v. heggen/hagen,
erfbeplantingen, lanen, bomen, houtwallen).

Historie

Beginfase

2. Duurzame voedselketen met kansen die zich richten op:
• uitdenken, uitwerken van duurzame toekomstbestendige bedrijfsmodellen voor de
productie van voedsel (bijvoorbeeld nieuwe gemengde bedrijfsvormen),
• ontwikkelen van nieuwe (regionale) afzetmogelijkheden,
• verbreden van de bedrijfsvoering met diverse activiteiten/teelten,
• doorontwikkelen en uitproberen van nieuwe teelten.

Visie
Verweven van natuurontwikkeling en akkerbouw

Topografische kaart 1850

Topografische kaart 1900

Topografische kaart 2000

Bodem
Organisch stofgehalte bodem

Bodem profiel

Inrichtingsplan
Beginfase
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Maatregelen

Weinig bodemleven

De bodemecosysteemdiensten spelen een belangrijke rol in het ontwerp van de
natuurakker. Wat opvalt in de bovenstaande tabel is dat er veel te halen valt met
betrekking tot het verbeteren van de volgende diensten.

Waar vroeger een goede balans bestond tussen landbouw en natuur,
is nu veelal sprake van een situatie waarbij landbouw een negatieve
impact heeft op natuur.

Eindfase

-

Koolstofvoorraad in de bodem verhogen

-

Natuurlijke levering van nutriënten verbeteren

-

Waterbergend vermogen verbeteren

-

Regenwormen introduceren en stikstof leverende gewassen telen

