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Ervaringen korenakker Koerheuvel 2020 

 

Voorjaar 2020 is bij wijze van proef het zuidelijke deel van de voormalige ecologische akker ingezaaid 

met gerst. In juli en augustus 2020 is drie maal een bezoek gebracht aan dit deel van de akker om na 

te gaan of gebruik als korenakker heeft geleid tot de terugkeer akkeronkruiden. Dat lijkt inderdaad 

het geval, zie de soortenlijst in tabel 1. Akkerviooltje, spurrie, korenbloem (figuur 1 links), en in wat 

lagere aantallen Smalle wikke en Kromhals, zijn weer teruggekomen uit de zaadbank. Bemoedigend 

is dat ook de Rodelijst-soorten akkerleeuwenbek, akkerandoorn (figuur 1 rechts) en valse kamille zijn 

teruggekomen. De akkerleeuwenbek en de valse kamille kwamen verspreid over de hele akker voor, 

de akkerandoorn kwam in de zuidwesthoek voor met drie exemplaren.  

 

Figuur 1 Links: akkerrand met korenbloem, spurrie en akkerviooltje. Midden: akkerleeuwenbek. 

rechts: akkerandoorn. 

 

Tabel 1 Plantensoorten aangetroffen tijdens bezoek aan met gerst ingezaaide deel van akker 

Koerheuvel.  

Aangetroffen plantensoorten juli 2020: 

Melganzenvoet (lokaal overheersend), kaal knoopkruid, spurrie, echte kamille, varkensgras (veel), 

knopherik, akkerviooltje, korenbloem, reigersbek, zwaluwtong, herderstasje, schapenzuring, kweek, 

valse kamille, zwarte nachtschade (regelmatig), akkerleeuwenbek, gewone hennepnetel, smalle 

wikke, kromhals (weinig) akkerandoorn, amsinckia (zeldzaam) 

 



Figuur 2 Melganzenvoet overheersend in zuidwesthoek akker.  

 

Minder positief is dat grote delen van de akker worden overheerst door melganzenvoet (figuur 2), 

een stikstof minnende soort. Dat deze soort zo uitbundig groeit (en op veel plekken ook de gerst 

overwoekert) wijst er op dat de bodem veel te voedselrijk is voor een soortenrijke korenakker.  

 

Op basis van de ervaringen dit jaar zijn mijn aanbevelingen: 

 De korenakker in het zuidelijke deel de komende jaren niet meer te bemesten. Hopelijk 

helpt dit om de groei van melganzenvoet terug te dringen.  

 Een hogere graansoort te gebruiken dan de nu gebruikte gerst, zodat het graan niet te 

makkelijk wordt overwoekerd door de snelgroeiende melganzevoet. 

 Over te gaan op wintergraan om rekening te kunnen houden met de trend dat voorjaar en 

zomer steeds warmer en droger lijken te worden. Zo kwam dit jaar de groei van graan en 

akkeronkruiden pas na de regen in juni op gang. Door over te gaan op wintergraan kunnen 

de planten profiteren van de regen die in de winter en het vroege voorjaar valt.  

 


