
Samenvatting 

Veel dier- en plantsoorten hebben het moeilijk door de achteruitgang in landschapselementen. Ook de 

biodiversiteit in het agrarisch landschap van Nederland staat onder grote druk. Landbouw is één van de oorzaken 

van het verlies van biodiversiteit, maar het speelt ook een essentiële rol in het herstel en vergroten ervan. Door 

middel van natuurinclusieve landbouw kan landbouw en natuur in Nederland weer bij elkaar komen. 

Natuurinclusieve landbouw is een landbouwsysteem die natuurlijke hulpbronnen integreert in bedrijfsvoering. 

Functionele agrobiodiversiteit, één van de belangrijke aspecten van natuurinclusieve landbouw, wordt 

gestimuleerd zodat deze bij kan dragen aan het teeltproces door middel van bestuiving, plaagdierbestrijding en 

de afbraak van organisch materiaal. Natuurinclusieve landbouw is nog een relatief nieuw begrip, waardoor 

weinig kennis beschikbaar is over dit onderwerp. Er bestaan steeds meer organisaties die 

monitoringsprogramma’s opstellen naar de functionele agrobiodiversiteit, maar onduidelijk is naar welk doel kan 

worden toegewerkt. Een coöperatie die recentelijk is gestart met natuurinclusieve landbouw is Herenboerderij 

Hof van Rhee. Herenboerderij Hof van Rhee heeft als doel om kleinschalig, biologisch en natuurinclusief te 

boeren. Dit onderzoek is opgesteld om de eerste stap te vormen naar een ecologische potentiebepaling waarin 

de lokale functionele agrobiodiversiteit beter benut wordt in het natuurinclusieve terrein van Herenboerderij 

Hof van Rhee. De onderzoeksvragen die geformuleerd zijn bij dit onderzoek luiden als volgt: Wat is het 

uitgangspunt van de lokale, functionele agrobiodiversiteit van het terrein van Herenboerderij Hof van Rhee en 

wat is de beoogde ecologische potentie? 

Het gebied van Herenboerderij Hof van Rhee is opgesplitst in beheereenheden: de laagstamboomgaard, de 

varkensweide, akkerland, het grasland en de sloot. Zeven functionele soortgroepen zijn geïnventariseerd op 

aantal soorten en individuen; dit waren bijen, zweefvliegen, lieveheersbeestjes, nachtvlinders, loopkevers, 

vogels en regenwormen. Binnen elke beheereenheid werd middels lijntransecten pot- en plakvallen uitgezet 

waar bijen, zweefvliegen, lieveheersbeestjes en loopkevers werden geïnventariseerd. LED-emmers werden in 

elke beheereenheid geplaatst om nachtvlinders te inventariseren, vogels werden direct in het veld geobserveerd 

aan de hand van vogelroutes en regenwormen werden bij drie punten in elke beheereenheid opgegraven. 

De gemeten data zijn vergeleken met referentiegebieden. Nabijgelegen referentiegebieden zijn toegewezen die 

een natuurlijke of intensieve versie laten zien van de beheereenheden. Hier zijn dezelfde metingen uitgevoerd. 

De soortenrijkdom is hier vergeleken en gemiddelde aantallen zijn statistisch vergeleken. De referentiegebieden 

gaven ook een potentie aan waar Herenboerderij Hof van Rhee naar toe kan streven. Deze zijn bepaald door de 

gevonden soorten in te delen in hoofdecotopen, die verder in het verslag zijn toegelicht, en die procentueel te 

vergelijken. Hiermee werd gekeken hoeveel procent vertegenwoordiging Herenboerderij Hof van Rhee in elke 

hoofdecotoop heeft in vergelijking met de referentiegebieden.  

In totaal zijn er 139 functionele soorten geobserveerd bij Herenboerderij Hof van Rhee, verdeeld over 2190 

individuen. In de referentiegebieden waren dit 156 soorten verdeeld over 1289 individuen. Geobserveerde en 

geschatte soortenrijkdom van de bestuivers tonen een significant verschil tussen Herenboerderij Hof van Rhee 

en het referentiegebied, dit geldt overigens niet voor de soortenrijkdom van de nachtvlinders, vogels en 

regenwormen. Wel waren er significante verschillen te zien als er werd gekeken tussen de beheereenheden en 

referenties. Er was een gemiddelde overeenkomst van 75% in bestuivende soorten tussen Herenboerderij Hof 

van Rhee en het referentiegebied, voor loopkevers ligt dit vrijwel gelijk met 79%. Nachtvlinders (34%) en vogels 

(26%) hadden beiden een lagere gemiddelde overeenkomst in soorten.  

Vogels hebben de laagste soortenrijkdom bij Herenboerderij Hof van Rhee en loopkevers hebben de hoogste. 

Daartussenin zijn de soortenrijkdommen van de bestuivers, regenwormen en nachtvlinders gelegen. De meeste 

ecologische potentie zal te behalen zijn met Boomgroepen, Bos, Struiken en Bebouwing en overig. Om de soorten 

binnen deze hoofdecotopen te stimuleren wordt er geadviseerd om meer gevarieerde vegetatie in het gebied te 

creëren middels bijvoorbeeld kruidenmengsels en gefaseerd maaibeheer. Ook word toekomstige monitoring 

geadviseerd om ontwikkelingen in soortenrijkdom bij te houden en het beheer van het gebied hier op aan te 

passen.  


