
Samenwerking werkgroep biodiversiteit & Land van Ons/Onneres 

 

De aankoop van 25 hectare op de Onneres door Land van Ons bood nieuwe kansen om de 

aanleg van akkerranden langs de Onneresweg te realiseren. Met subsidie van het project 

Groene Verbindingen Hondsrug Haren konden zaadmengsesl worden aangeschaft. Vele 

vrijwilligers deden de rest. 

 

Aanleg berm / akkerrand oostkant Onneresweg najaar 2021 

In het najaar van 2021 is langs de Onneresweg een eerste akkerrand/kruidenrijke berm 

aangelegd met een meerjarig kruidenmengsel van de Cruydthoeck. De voorbereiding van de 

akkerrand is gedaan door de pachter, de berm is omgeploegd door de gemeente in het 

kader van herstelwerkzaamheden die moesten worden gedaan voor de zandweg.  

 

De inzaaiactie is uitgevoerd door vrijwilligers van Land van Ons en de werkgroep 

Biodiversiteit. De grond bleek bij het losharken helaas toch nog vol met pollen van kweek en 

ander gras te zitten.  Toch is het mengsel mooi opgekomen. Een klein deel van de planten 

die bij de monitoring in juni 2022 niet aangetroffen zijn kunnen later in het jaar of volgend 

jaar wel te zien zijn. De Onneresweg is een druk wandelpad en de akkerrand wordt door veel 

wandelaars bekeken, bewonderd en gefotografeerd. Het trekt duidelijk vaak de aandacht, 

mede door de informatiebordjes, de andere ontwikkelingen op de Onneres en de mooie 

omgeving. 

 



 

Aanleg akkerrand / kruidenrijke berm westkant Onneresweg voorjaar 2022 

Vanwege de vele kweek in de rand aan de oostzijde van de weg is aan de westzijde de grond 

eerst meermalen bewerkt met een cultivator tijdens droge winterse dagen. Daardoor zijn 



veel kweekwortels bloot komen te liggen en ingedroogd.  Hier is een eenjarig 

kruidenmengsel van de Cruydthoeck, gemengd met enkele graansoorten, ingezaaid.  Deze 

akkerrand was zeer kleurrijk en oogstte veel bewondering. 

 

 

 

Herstel houtwal en planten enkele solitairen 

Op de Onneres is veldstruweel bij geplant op verschillende percelen op de Onneres, langs de 

randen, als overgangszone met hoge bomen en op een locatie als herstel van een vernielde 

houtwal. Door een bredere zoom te creëren wordt de effectiviteit van de groene 

dooradering van het gebied versterkt.  Een deel van de planten is afkomstig van het initiatief 

Meerbomennu, in samenwerking met Noordlaren. 

 

 

 



Een ander deel van de planten is geleverd door een hovenier uit Noordlaren. Bij de 

beplanting is gekozen voor planten als meidoorn, hondsroos, vuilboom, liguster, vlier, 

Gelderse roos en lijsterbes, veldesdoorn, alle waardevol voor vogels die we graag willen 

stimuleren, zoals de geelgors en grasmus.  De aanleg is uitgevoerd door vrijwilligers, onder 

toezicht van een ervaren hovenier.  

In een verborgen hoek van de Onneres is de zoom van een bomenrij/bosje verbreed met 

wat vogelvriendelijk struweel.   Op een aantal locaties zijn solitaire eiken geplant die 

verschillende functies hebben: ze geven diepte aan de openheid, schaduw voor het vee en 

vormen een belangrijk micromilieu voor vele insecten en vogels. 

 

 Aanplant veldstruweel houtwal Onneres 


