Toolkaart Bloeiende windkeringen

Windkeringen of –singels zijn vaak groenblijvend resp.
niet-bloeiend, zoals coniferen en elzen. Voor bijen en
andere bestuivers zijn (lang) bloeiende planten en
bomen in de windkeringen langs het perceel gunstig.
De bloemen bieden hun extra en vooral ook langduriger
voedsel, vooral in de maanden mei/juni en ná de bloei
van de linde (zie de bloeiboog in de figuur).
Biodiversiteit is belangrijk voor de geïntegreerde
bestrijding van schadelijke insecten. Door een goede
samenstelling en beheer van de windkeringen kan
een gevarieerde populatie aan natuurlijke vijanden,
zoals roofmijten, sluipwespen, lieveheersbeestjes en
oorwurmen worden opgebouwd.

Deze natuurlijke vijanden eten plaaginsecten
(bijvoorbeeld luizen, mijten en perenbladvlo) in het gewas
op, wat soms een bespuiting kan uitsparen.
Om bestuivers en bestrijders een goede kans te geven is
het natuurlijk wel belangrijk om drift naar de windsingels
zoveel mogelijk te beperken en bewust te kiezen voor
vriendelijke middelen.
Er is keuze uit de volgende bloeiende bomen en
planten in windsingels voor fruit-, aardbeien- of
boomteelt: vuilboom (Rhamnus), wilg (Salix), sneeuwbes
(Symphoricarpos), vuurdoorn (Pyracantha), gele
kornoelje, liguster, herfstaster.

BIJVRIENDELIJKE WINDKERINGEN
Voordelen

Meer bestuivers en natuurlijke plaagvijanden.
Levert maatschappelijke waardering op. Geen
opbrengstderving, want windsingel toch al verplicht.

Nadelen

Mogelijk: vuilboom in de buurt van kersen kan
plaagproblemen geven

Meerkosten voor teler

Afhankelijk van de soorten die worden gekozen. Rekening
houden met onderhoudskosten: is bijvoorbeeld machinale
snoei mogelijk?

Schatting baten voor teler

Betere vruchtzetting.
Soms verlaging van het aantal bespuitingen met
gewasbeschermingsmiddelen.

De vuilboom, die
maandenlang bloeit,
ook na de vruchtzetting, wordt veel
bezocht door bijen.
Hier bij aardbeienteler
Peter van de Ven

Wintersnoei van de
windsingel

Vlierbloesem

Kerria bij fruitteler
Anton van Wijk

Voor de selectie van bomen en planten kan de volgende bloeiboog worden gebruikt.
BLOEIBOOG:
Gr.
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Bron: Tom Belien, Proefcentrum Fruitteelt, België

Een voorbeeldhaag in appel van 10 meter lengte: 2 hazelaar, 1 haagbeuk, 2 vuilboom, 2 gelderse roos,
2 rode kornoelje, 2 zwarte vlier, 2 trosvlier, 1 beuk, 2 boswilg, 2 klimop, 2 liguster.

In het project Bee Deals werkt een groot aantal ketenpartijen aan de verbetering van de leefomgeving van de bijen. Bijen zijn als bestuivers van voedselgewassen
immers cruciaal in onze voedselvoorziening. Onder begeleiding van CLM en Food4Bees nemen de volgende partijen bijvriendelijke maatregelen: Jumbo, The
Greenery, Jansen-Dongen, de gemeenten Oss, Deventer, Alphen aan den Rijn, de Stuurgroep Kromme Rijnlandschap, de waterschappen De Dommel, Brabantse
Delta, Aa en Maas, Rijnland, Stichtse Rijnlanden, Rivierenland, Drents Overijsselse Delta en Scheldestromen, Brabant Water, Dunea, Provincie Brabant, Provincie
Zuid-Holland, Stichting Van der Hucht de Beukelaar en de Triodos Foundation.
Kijk voor meer informatie op www.beedeals.nl en @thebeedeals.
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