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Vanaf 2017 hebben de agrarische sector en regionale overheden in de 

Haarlemmermeer zich verenigd in GreenBASE. Het doel van de 

samenwerking binnen GreenBASE is verduurzaming van de landbouw en de 

versterking van biodiversiteit in het agrarisch cultuurlandschap. 

Belangrijk hier in zijn de bloeiende akkerranden die naast natuurlijke bestrijding ook 

bestuivers als bijen een plek bieden en het landschap sieren. Naast het stimuleren van de 

biodiversiteit is GreenBASE ook op zoek naar andere milieuwinst, zoals het beperken van 

het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Dave Dirks werkt mee aan het project en is 

in juli met de nodige vrijwilligers het veld in getrokken en zij zijn tripsen en tripsenlarven 

gaan tellen in een veld met zaaiuien. 

Schadedrempel 

Door te tellen denkt Dirks beter inzicht te krijgen in het moment waarop de uienteler 

chemische gewasbescherming moet toedienen. „We denken dat bij een bezetting van 50 

procent van de planten door tripsen en hun larven de natuurlijke vijanden het niet meer 

kunnen oplossen. En het maakt dan niet uit of er 2 of 20 insecten op een plant zitten. Dat is 

wat we nu als richtlijn geven om de veldpuit in te zetten.” Dave Dirks wijst er op dat het 



gebruik van die insecticiden, die de natuurlijke vijanden van de trips sparen de voorkeur 

heeft om een volgende uitbraak van tripsen in de kiem te smoren door de al aanwezige 

natuurlijke vijanden als zweefvliegen en gaasvliegen. 

Conclusie 

De voorzichtige conclusie van Dirks is dan ook dat de bloemenranden hun werk doen. 

„Door gebruik te maken van wat de natuur te bieden heeft kun je milieuschade 

verzachten.” Denkt Dave Dirks. Dit jaar is de tripsendruk hoog, waardoor er wel bestrijding 

nodig is met gewasbeschermingsmiddelen ondanks de bloemenranden. Toch zal de 

intensiteit van het spuiten minder zijn doordat er minder bespuitingen nodig zijn. Dirks 

denkt dat het vooral leren is en ervaring krijgen in het herkennen van schadelijke insecten 

en hun natuurlijke vijanden. Een boer moet vertrouwen krijgen in het beoordelen van de 

verdeling tripsen en natuurlijke vijanden. Dan kan het juiste besluit genomen worden of er 

gespoten moet worden of niet. Vrijwilligers zijn hier volgens Dirks een niet te 

onderschatten bron van extra kennis en informatie. 
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