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AANLEIDING 
 
Akkervogels zijn een goede graadmeter voor de biodiversiteit op het platteland. Typische 
soorten zijn veldleeuwerik, patrijs, ringmus, geelgors en grauwe gors. Waar veel 
akkervogels zitten, zijn ook veel vlinders, sprinkhanen, planten en andere soorten 
aanwezig. Tal van deze 'traditionele' soorten uit landbouwgebieden kenden de voorbije 
dertig jaar een sterke achteruitgang van vaak meer dan 50 %. Continue veranderingen 
in de landbouwtechnieken en -schaal, maar ook landschappelijke versnippering liggen 
aan de oorzaak van dit verdwijnen. Mogelijk is ook predatie toegenomen (Dochy O. & 
Hens M. 2005). Akkervogels kunnen bijna alleen in landbouwgebied overleven. Daarom 
ontwierp de Vlaamse Landmaatschappij een pakket beheerovereenkomsten gericht op 
deze soorten (www.vlm.be, link zie achteraan). 
 
Beheerovereenkomsten ten gunste van akkervogels kunnen afgesloten worden in 
‘kerngebieden’ en ‘zoekzones’. Kerngebieden zijn landschappelijk aaneengesloten 
landbouwgebieden waar de typische vogelsoorten nog voorkomen. Hier kan in principe 
elke landbouwer deelnemen. Zoekzones zijn aaneengesloten landbouwgebieden met een 
gedegradeerde biodiversiteit. Landbouwers kunnen er enkel onder bepaalde voorwaarden 
beheerovereenkomsten voor akkervogels afsluiten. In zoekzones wordt gewerkt via een 
project, waarbij vooraf doelstellingen worden vastgelegd. Landbouwers kunnen er enkel 
beheerovereenkomsten afsluiten als ze kunnen aantonen dat er voldoende maatregelen 
genomen kunnen worden om de doelstellingen te realiseren. 
De totstandkoming van de afbakening van kern- en zoekzones wordt toegelicht in Hens 
et al. (2010, in voorbereiding). 
 
 

VRAAGSTELLING 
 
De Vlaamse Landmaatschappij vraagt voor een akkervogelproject in de zoekzone 
te Zwevegem (West-Vlaanderen): 
  

• een gebiedsanalyse (omschrijving van het gebied, de aanwezige 
akkervogelvriendelijke infrastructuur, het potentieel,…) 

• de minimale oppervlakte waarop maatregelen genomen moeten worden 
• een lijst van in te zetten maatregelen 
• de aanduiding van prioritaire zones waar maatregelen genomen moeten worden 

 
 

TOELICHTING 
 

1. Gebiedsanalyse 
 

1.1 Situering zoekzone 
 
De situering van de zoekzone is aangegeven in de figuren 1 en 2. De oppervlakte  
bedraagt 1.790 ha of bijna 18 km². De zoekzone overlapt met het grondgebied van de 
gemeenten Zwevegem, Kortrijk, Spiere-Helkijn en Avelgem, en ligt volledig in de 
provincie West-Vlaanderen.  
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Figuur 1. Situering van de kern- (oranje, rood) en zoekzones (groen) in Vlaanderen. De zoekzone Zwevegem is 
rood omcirkeld. 

 
 

1.2 Landschap en grondgebruik 
 
De zoekzone ligt op de rand van de zandleem- en de leemstreek. Het is een vrij open 
licht glooiend gebied in het interfluvium van de Schelde en de Leie. Het 
hoofdgrondgebruik is akkerland, maar gemengde bedrijven komen nog geregeld voor 
(zie tabel 1). Wintertarwe, aardappelen, maïs, raaigras en suikerbieten domineren het 
teeltplan (zie tabel 2). De hoeves zijn dikwijls omgeven door struiken en bomen. 
Verspreide particuliere bebouwing is vrij schaars. Er liggen een aantal loofbosjes van 5 à 
15 ha in de omgeving. Deze hebben een negatieve invloed op de aanwezigheid van 
akkervogels en behoren daarom niet tot de zoekzone. Ook het dorpscentrum van Sint-
Denijs is uit de zoekzone gelaten. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto 1: Landschap rond de Tontekapel in de zoekzone Zwevegem. 
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Figuur 2. Gedetailleerde weergave van de zoekzone Zwevegem en de situering van de door de VLM 
voorgestelde projectgebieden. 
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De kleine landschapselementen bestaan vooral uit hier en daar verspreide solitaire 
struiken of bomen in een paar kleine beekvalleien, graften met gras, ruigte of lokaal met 
hakhout, greppels, enkele poelen en bosjes. Deze laatste zijn veelal gelinkt aan grote 
tuinen. Trage wegen zoals kerkwegels en kleine onverharde tractorpaden zijn nog vrij 
talrijk aanwezig. In het zuiden van het gebied loopt een oude spoorwegbedding van west 
naar oost die als fietspad in gebruik is. Ten oosten van het dorp Sint-Denijs bevindt zich 
langs deze oude spoorwegbedding een demonstratieproject voor akkervogelmaatregelen, 
met name randstroken met vogelvoedselgewassen en diverse grasmengsels. Dit 
demoproject wordt georganiseerd door het provinciebestuur van West-Vlaanderen. De 
uitvoering gebeurt momenteel vooral door lokale landbouwers. 
 
Het algemene grondgebruik kan afgeleid worden uit de Biologische Waarderingskaart 
(BWK) (De Knijf et al. 2004): zie tabel 1. Hieruit blijkt dat akkerland het dominerende 
grondgebruik is met 85 %, 10 % is grasland. 
 
 
Tabel 1: Grondgebruik in deelgebied Zwevegem volgens BWK (situatie ca. 2002) 

Algemeen 

grondgebruik 

Opp. (ha) Opp.-% 

grasland 190,6 10,7% 

akker 1522,7 85,1% 

bebouwing & tuinen 67,0 3,7% 

bos 1,1 0,1% 

water, moeras 0,3 0,0% 

andere 8,2 0,5% 

 
 
De verdeling van de teelten van de echte landbouwpercelen (dus exclusief meeste 
hobbyboeren en tuinen) wordt procentueel weergegeven in tabel 2, volgens de 
perceelsregistratie in 2007 (VLM-Mestbank, 2008). Figuur 4 geeft in grote lijnen de 
verschillende teelten. 
 
Tabel 2: Teelten in zoekzone Zwevegem volgens aangifte bij VLM (situatie 2007) 

Teelt Procent 

Grasland 13,0% 

Graangewassen 27,4% 

Aardappelen 17,5% 

Bieten 15,3% 

Maïs 13,7% 

Groenten 10,3% 

Overige gewassen 0,6% 

Vlas en Hennep 0,4% 

Fruit 0,2% 

Voedergewassen 0,1% 

Houtachtige gewassen 0,0% 

Geen landbouwgebruik 0,2% 

Gebouwen 1,5% 
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Figuur 3. Landbouwteelten (situatie 2007) in de zoekzone Zwevegem. (VLM-Mestbank, 2008) 
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1.3 Aanwezigheid van akkervogels 
 
Tabel 3 geeft de in de zoekzone aanwezige akkervogelsoorten weer. De lokale situatie is 
goed gekend door jarenlange inventarisaties door de Vogelwerkgroep Zuid-West-
Vlaanderen. 
 
Tabel 3 : Akkervogelsoorten die aanwezig zijn in de zoekzone Zwevegem.  

Aanwezigheid: J=broedvogel, hele jaar door aanwezig; Z=broedvogel, enkel in 

zomerhalfjaar aanwezig; W=geen broedvogel, enkel wintergast; T=geen broedvogel, 

enkel doortrekker. 

Talrijkheid: talrijk=overal, in hoge dichtheden; gewoon=overal maar in lage aantallen; 

schaars=lokaal en in lage aantallen; zeer schaars= hooguit enkele broedparen of 

exemplaren. 

Rode Lijst: categorieën volgens Devos et al. (2004) 

Schaal percelen: dit geldt op het niveau van een territorium, niet voor het hele gebied. 

Kleinschalig: tot perceelsgrootte van 3 ha (straal <100 m), grootschalig: vanaf >12 ha 

(straal >200 m).  

Openheid landschap: een open landschap wordt gekenmerkt door vergezichten, en dus 

door de afwezigheid van lage opgaande structuren (bv. hagen, solitaire (knot)bomen, 

kleine gebouwen) en/of hoge opgaande structuren (bv. bomenrijen, bossen, 

hoogspanningsmasten, windmolens, grotere (hoeve)gebouwen). Soorten van open 

landschap blijven makkelijk 100 m en meer weg van opgaande structuren (bv. 

veldleeuwerik, gele kwikstaart). Lage opgaande structuren zijn voor de vermelde soorten 

altijd beter dan hoge opgaande structuren (behalve voor nest torenvalk). 

Soort Aan-

wezig 

? 

Talrijkheid Rode Lijst Doel-

soort 

Schaal 

percelen 

Openheid 

landschap 

Patrijs J gewoon kwetsbaar X eerder klein eerder open 
Kwartel Z schaars (onvoldoende 

gekend) 
X eerder groot open 

Fazant J schaars tot 
gewoon 

  eerder klein eerder 
gesloten 

Bruine 
kiekendief 

T zeer schaars  X - open 

Blauwe 
kiekendief 

W zeer schaars (geen 
broedvogel) 

X - open tot 
eerder open 

Torenvalk J schaars   eerder klein eerder open 
Ransuil J zeer schaars   eerder klein eerder 

gesloten 

Kerkuil J ? ? zeer schaars   eerder klein eerder 
gesloten 

Steenuil J gewoon   klein gesloten 

Zomertortel Z zeer schaars bedreigd X eerder klein gesloten 
Kievit J gewoon tot 

talrijk 
 X eerder groot open 

Goudplevier W schaars   groot open 

Veldleeuwerik J schaars kwetsbaar X eerder groot open 
Graspieper J zeer schaars bedreigd X eerder klein open 
Gele kwikstaart Z gewoon achteruitgaand  - open 
Roodborsttapuit Z zeer schaars  X klein eerder 

gesloten 
Blauwborst Z gewoon  X eerder klein 

(rand) 
eerder open 

Grasmus Z schaars   klein (rand) eerder 
gesloten 

Kneu J schaars achteruitgaand  - - 
Ringmus J gewoon achteruitgaand X klein gesloten 

Rietgors J schaars bedreigd X eerder klein 
(rand) 

open 
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Soort Aan-

wezig 

? 

Talrijkheid Rode Lijst Doel-

soort 

Schaal 

percelen 

Openheid 

landschap 

Grauwe gors Z zeer schaars bedreigd X eerder groot open 

 
Op basis van gegevens van 2000-2002 uit het Vlaamse broedvogelatlasproject 
(Vermeersch et al. 2004) kan een 'akkervogelscore' worden berekend en geëxtrapoleerd 
naar elk perceel. Deze score is een maat voor de lokale dichtheid van 7 typische 
akkervogelsoorten waarbij Rode Lijst-soorten extra punten krijgen toebedeeld. De schaal 
van de akkervogelscore gaat van 0 (geen akkervogels) tot 13 (alle 7 soorten aanwezig in 
hoge dichtheden). De gemiddelde score in Vlaanderen voor een landbouwperceel 
bedraagt 3,80 ± 2,48 (Hens et al. 2010 (in voorbereiding)). De zoekzone in Zwevegem 
heeft een gemiddelde akkervogelscore van 5,63 met als hoogste waarde 9,85  en als 
laagste 3,50.  Dit gemiddelde valt bij de 25 %-percentiel van de akkervogelrijkste 
percelen in Vlaanderen.  
 
 

1.4 Doelsoorten 
 
De doelsoorten voor dit gebied zijn vermeld in tabel 3. Er worden vier categorieën 
onderscheiden afhankelijk van hun actueel of potentieel voorkomen als broedvogel en de 
potenties van dit gebied: 
 

• soorten met een behoorlijke dichtheid in het gebied: veldleeuwerik, kievit, 
ringmus 

• soorten met een lage dichtheid maar goede potenties: patrijs, kwartel, 
blauwborst, rietgors 

• soorten met een zeer lage dichtheid of nog niet broedend maar met redelijke 
potenties:  zomertortel, graspieper, roodborsttapuit, grauwe gors. 

• niet-broedvogels die vaak gebruik maken van het gebied: bruine kiekendief, 
blauwe kiekendief 

 
 
De grauwe gors was tot 20 jaar geleden vrij talrijk aanwezig met zo'n 20 territoria (Feryn 
Y. 1995), maar komt tegenwoordig niet elk jaar meer voor. Broedgevallen zijn nu grote 
uitzondering. Niet broedende bruine en blauwe kiekendieven gebruiken het gebied in 
respectievelijk de zomer en de winter om te jagen (bron: www.natuur-forum.be; 
www.waarnemingen.be). 
 
 

1.5 Inschatting kansrijkdom 
 
Het gebied is kansrijk voor akkervogels door de beperkte versnipperingsgraad van het 
landbouwgebied en lokaal ook de openheid van het landschap. Er zijn nauwelijks drukke 
wegen, bosjes of bomenrijen. Bebouwing is eerder schaars en komt geconcentreerd voor, 
niet in linten. Tabel 4 geeft een kwalitatieve beoordeling van de knelpunten en sterke 
punten van deze zoekzone. 
 
Het gebied leent zich vooral voor soorten van open landschap. Figuur 4 geeft de zones 
weer die het meest geschikt zijn voor maatregelen voor soorten van open landschap. Dit 
zijn gebieden die op meer dan 100 m gelegen zijn van gebouwen en matig drukke wegen 
en meer dan 250 m van bos en drukke wegen. 
 
Op en rond huiskavels en plaatselijk aan weilanden met kleine landschapselementen 
kunnen inspanningen voor soorten van kleinschalige landschappen worden gedaan. 
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Figuur 4. Zones geschikt voor maatregelen voor akkervogels van open landschap. 
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Tabel 4: : Kwalitatieve beoordeling van de aanwezige knelpunten en sterke punten voor 

de potenties voor akkervogels in zoekzone Zwevegem. Code belang in schaal 0-3: 

0=afwezig, 1=beperkt belang, 2=redelijk belangrijk, 3=zeer belangrijk.  
Knelpunten  Belang 
Versnippering door bebouwing 2 
Versnippering door drukke wegen 1 
Versnippering door dreven 0 
Versnippering door bos 2 
Dominantie van productief raaigras en maïs 2 
Natuuronvriendelijk beekbeheer 2-3 
Degradatie kleine landschapselementen 3 

 
Sterke punten Belang 
Globaal weinig versnipperd landbouwgebied 2 
Aanwezigheid onverharde wegen 3 
Aanwezigheid perceelsrandenbeheer 1 (oude spoorweg) 
Aanwezigheid waterlopen met oud riet 0 
Aanwezigheid waterlopen zonder oud riet 1 
Aanwezigheid ruigtes (droog of nat) 1 
Aanwezigheid natuurgebied (niet bos) 1 
Aanwezigheid weidevogelbeheer 0 
Aanwezigheid biologisch (zeer) waardevol 
grasland 

1 

Aanwezigheid waardevolle hagen of 
hoogstamfruitboomgaarden 

1 

Natuurvriendelijk beekbeheer 0 
 
In internationale literatuur wordt melding gemaakt dat voor het stopzetten van de 
achteruitgang van akkervogels minstens 5 % van het gebied uit ‘akkervogelvriendelijk’ 
terrein moet bestaan. Slechts vanaf 8 à 10 % akkervogelvriendelijk terrein treedt ook 
daadwerkelijk een belangrijk herstel op. Onder de 5 % gaat de achteruitgang gewoon 
door (Boller et al. 2004, Flade et al. 2006, Phillips et al. 2009).  
 
Het akkervogelvriendelijk terrein kan zowel bestaan uit percelen met  
beheerovereenkomsten voor akkervogels, als uit bestaande ‘natuur’ zoals soortenrijke 
graslanden, ruigtes en grazige bermen. Kleine waterlopen, poelen en natte (riet)ruigtes 
zijn belangrijke elementen, zeker bij droog weer. Langs kleine beken vind je vaak 
insectenrijke vochtige ruigtes en hier en daar een boom of struik die vaak als zangpost 
wordt gebruikt. In deze zoekzone is dit het geval voor bijvoorbeeld rietgors,  blauwborst 
en grasmus (melding op www.natuur-forum.be). Onverharde wegen bieden kansen voor 
het nemen van een stofbad, waar bijvoorbeeld patrijs, veldleeuwerik en huismus gebruik 
van maken. De zaden van en de insecten op de onkruidjes die op en langs deze 
onverharde wegen groeien zijn een belangrijke voedselbron doorheen het jaar. 
 
 

1.6 Berekening bestaande ecologische infrastructuur 
 
Om te weten hoeveel maatregelen in een deelgebied nodig zijn om het verschil te maken 
voor akkervogels, moet het reeds bestaande aanbod aan ‘ecologische infrastructuur’ of - 
anders gezegd – ‘akkervogelvriendelijk terrein’ berekend worden. Aangezien er geen 
GIS-laag bestaat van kleine landschapselementen zoals hagen, dreven, graften, enz., 
volgen we een benaderende methode via de Biologische Waarderingskaart, met 
aanvullende informatie uit GIS-lagen van waterlopen, topografische kaarten en 
luchtfoto's. 
 
Globaal is in dit gebied als "akkervogelvriendelijk terrein" te beschouwen : 
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• biologisch waardevolle tot zeer waardevolle terreinen, zonder bebouwing en bos, 
volgens de BWK 

• kleine waterlopen en natte ruigtes 
• onverharde wegen 
• beheerovereenkomsten met positief effect op akkervogels 

 
Het oppervlaktepercentage akkervogelvriendelijk terrein wordt berekend voor de hele 
zoekzone. Vermits het een benadering is op basis van GIS-lagen - die zelf ook een 
benadering zijn - is het niet zinvol om dit voor de kleinere projectgebieden apart nog 
eens te doen. De kans op grove afwijkingen t.o.v. de werkelijkheid is te groot. Er wordt 
daarom verondersteld dat de gemiddelde aanwezigheid van akkervogelvriendelijk terrein 
in de projectgebieden gelijkaardig is aan die van de hele zoekzone. 
 
 

1.6.1 Aandeel biologisch waardevol tot zeer waardevol terrein 
 
Het aandeel aan biologisch waardevolle tot zeer waardevolle terreinen (zonder 
bebouwing en bos) kan berekend worden a.h.v. de Biologische Waarderingskaart (De 
Knijf et al. 2004). Op figuur 5 wordt de spreiding van de biologisch waardevolle terreinen 
aangegeven. 
 
Tabel 5: Oppervlakteaandeel biologisch waardevolle terreinen zonder bebouwing of bos 

(volgens Biologische Waarderingkaart). Evaluatiecodes: m=biologisch minder waardevol; 

mw=biol. minder waardevol met waardevolle elementen; mwz=biol. minder waardevol 

met waardevolle en zeer waardevolle elementen; mz= biol. minder waardevol met zeer 

waardevolle elementen; w=biol. waardevol; wz=biol. waardevol met zeer waardevolle 

elementen; z=biol. zeer waardevol. 

Evaluatie Som opp. (ha) opp-%  

m 1711,2 95,60% niet in rekening te brengen 

mw 63,3 3,54% 
helft in rekening te brengen: 
1,77% 

mwz 3,8 0,21% 

mz 2,9 0,16% 

w 3,4 0,19% 

wz 3,9 0,22% 

z 1,4 0,08% som 'mwz' t.e.m. 'z' : 0,86% 

SOM 1789,9 100,00% TOTAAL : 2,63% 
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Figuur 5. Verspreiding van biologisch waardevolle tot zeer waardevolle terreinen volgens de Biologische 
Waarderingskaart. Grote groene vlakken op de kaart zijn overwegend bos. Biologisch waardevolle terreinen 
buiten bos komen maar met mondjesmaat voor. 
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Het grootste deel van de biologisch waardevolle terreinen bestaat uit graslanden met 
interessante randen (bv. sloten of ‘prikkeldraadvegetatie’) en bomenrijen (bv. knotwilgen 
of houtkanten van zwarte els). De bossen zijn biologisch (zeer) waardevol maar worden 
hier niet meegerekend.  
 
Voor akkervogels worden de terreinen die in hun geheel (zeer) waardevol zijn, of zeer 
waardevolle elementen bezitten, integraal meegeteld als ‘akkervogelvriendelijk gebied’. 
Het gaat meestal over bloem- of soortenrijke situaties, met dus een hogere biodiversiteit 
dan het omliggende gebied. Minder waardevolle terreinen maar met waardevolle 
elementen wordt voor de helft in rekening gebracht omdat een groot deel van de 
oppervlakte gewoonlijk uit dicht raaigras bestaat, wat op zich geen bijzonder gunstig 
biotoop is voor akkervogels. 
 
 

1.6.2 Aandeel kleine waterlopen 
 
De vegetatie langs de oevers van waterlopen bestaat meestal uit vochtige ruigte, wat 
een voedselrijk gebied is voor akkervogels. De oppervlakte van de kleine waterlopen en 
de ruigtes erlangs (berekend via GIS), kan daarom mee in rekening gebracht worden (zie 
figuur 6). De breedtes in tabel 6 zijn forfaitaire ramingen. Voor (zeer) kleine waterlopen 
van categorie 3 en kleiner (buiten categorie) wordt 1,5 m per oever weerhouden. Voor 
grotere waterlopen 2 meter. Er zijn geen waterlopen van categorie 1 of bevaarbare 
waterlopen in de zoekzone. 
 
Voor de zoekzone betekent dit een oppervlakte van 6,1 ha die als vochtige ruigte kan 
beschouwd worden. 
 
Tabel 6: Lengte en berekende oppervlakte van de kleine waterlopen en de ruigtes 

erlangs. 

Categorie 

Beheer 

door Lengte Breedte Opp. (m²) 

 

Bevaarbare waterloop W&Z 0 m    

1 VMM 0 m 4 m 0 m²  

2 provincie 8856 m 4 m 35.424 m²  

3 gemeente 6912 m 3 m 20.736 m²  

buiten categorie aangelanden 1670 m 3 m 5.010 m²  

   SOM: 61.170 m²  

    6,1 ha of 0,34 % 
 
 

1.6.3 Aandeel onverharde wegen 
 
De onverharde wegen kunnen opgezocht worden op de topografische kaart 1/10.000 
(NGI). In de zoekzone komen in totaal 26.711 meter onverharde wegen voor (zie figuur 
6). Dat is gemiddeld 1,49 km/km². Rekening houdend met een gemiddelde breedte van 
4 m (inclusief berm) betekent dit 10,7 ha akkervogelvriendelijk gebied voor de hele 
zoekzone, of 0,60 % van de totale oppervlakte. 
 
 
 
 



 

 

 

 
14/18 

 

INBO.A.2010.109 

 

 
Figuur 6. Waterlopen en onverharde wegen in zoekzone Zwevegem. 
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1.6.4 Aandeel beheerovereenkomsten 
 
Niet specifiek op akkervogels gerichte beheerovereenkomsten, kunnen toch positief 
werken. De ‘perceelsrand natuur’ is een grasstrook die niet bemest en bespoten en niet 
voor 15 juni mag gemaaid worden.  Om de nesten van o.a. patrijs te beschermen, wordt 
hier geadviseerd om het maaien zo lang mogelijk uit te stellen, tot na 1 juli of nog beter 
15 juli. 
 
Erosiestroken mogen wel bemest, bereden en onbelemmerd gemaaid worden. Dergelijke 
stroken hebben hierdoor geen meerwaarde voor akkervogels en kunnen daarom niet mee 
in rekening gebracht worden als akkervogelvriendelijk terrein. 
 
In het de zoekzone zijn twee types beheerovereenkomsten in gebruik (bron: VLM): 
- perceelsrand natuur: 2 objecten, in totaal 5.341 m² (telt integraal mee), is 0,03 % van 
zoekzone 
- perceelsrand erosiebestrijding: 2 objecten, in totaal 1.145 m² (telt niet mee) 
 
 
Langs de oude spoorwegbedding tussen Sint-Denijs en Bossuit loopt een 
akkervogelproject van de provincie West-Vlaanderen. Diverse types akkerranden worden 
hier uitgetest en gedemonstreerd over een lengte van 1.900 m. Het pad is al als 4 m 
brede onverharde weg meegeteld (zie 1.6.3). De ingerichte akkerranden zijn in totaal 
8.700 m² groot of 0,05 % van de oppervlakte van de zoekzone. Deze oppervlakte wordt 
als akkervogelvriendelijk terrein meegeteld. 
 
 

2. Minimale oppervlakte akkervogelvriendelijk terrein 
 
Het behoud van de huidige populaties akkervogels kan als een minimum vooropgesteld 
worden. Zoals hoger aangegeven komt dit overeen met minstens 5 tot 8 % totale ruimte 
die akkervogelvriendelijk in te richten is. Het is niet zeker dat hierbij al een gevoelig 
herstel van de dichtheden zal optreden, aangezien dat pas verwacht wordt bij 
percentages boven de 8 à 10 % (zie hoger). 
 
In tabel 7 wordt de actuele oppervlakte akkervogelvriendelijk terrein voor de hele 
zoekzone aangegeven. 
 
Tabel 7: actueel areaal akkervogelvriendelijke terreinen in zoekzone Zwevegem 

Aard Oppervlakte-% 

Biologisch waardevolle percelen 2,63 % 
Kleine waterlopen 0,34 % 
Onverharde wegen 0,60 % 
Beheerovereenkomsten 0,03 % 
Akkervogelproject provincie 0,05 % 
Totaal huidig akkervogelvriendelijk terrein 3,65 % 

 
Voor een minimum areaal van 5 % moet 1,35 % extra ingericht worden. Dit komt 
overeen met 24,2 ha voor de hele zoekzone of 1,35 ha/km². Voor een minimum  
projectgebied van 200 ha komt dit neer op een ondergrens van 2,7 ha. 
 
Een dichtheid van 8 % akkervogelvriendelijk terrein betekent dat 4,45 % extra ruimte 
moet ingericht worden. Dit komt overeen met 80,6 ha over de hele zoekzone, of 4,5 
ha/km². Voor een projectgebied van 200 ha komt dit neer op 9,0 ha.  
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3. Maatregelen 
 
De maatregelen die het meest zinvol zijn in dit gebied, rekening houdend met de 
aanwezige en de doelsoorten, zijn :  

• duo- of beter nog triorandenbeheer van gemengde grasstroken, bij voorkeur met 
wilde kruiden er tussen gezaaid; breedte 9-12 m: komt alle soorten ten goede 

• onbespoten winterstoppels (op lichtere bodem): vooral voor veldleeuwerik, patrijs 
en kievit 

• vogelvoedselgewassen (richten op ca. 2 ha/km² volgens Phillips et al. 2009): 
vooral voor rietgors, ringmus, eventueel grauwe gors indien terugkeer, en in 
streng winterweer ook veldleeuwerik en patrijs 

• opgeploegde grasstroken: waarschijnlijk goed voor alle soorten 
• leeuwerikvlakjes, maar enkel zinvol in de grootschalige graanpercelen t.h.v. de 

Tontekapel (westelijk projectgebied): voor veldleeuwerik en gele kwikstaart 
 
Aanvullende maatregelen om de waarde voor akkervogels te verhogen, kunnen zijn : 

• natuurvriendelijk wegbermbeheer langs rustige veldwegen 
• behoud van onverharde wegen 
• gefaseerd rietbeheer van sloten (jaarlijks deel riet ongemaaid laten overwinteren) 
• onderhoud van hoogstamfruitbomen 
• onderhoud van oude en aanplant van nieuwe hagen van inheemse struiken en 

bomen langs huisweiden, maar niet in het open gebied 
• geen verdichting van het landschap door aanplant van dreven of houtkanten in 

het buitengebied; aanplantingen vlakbij bedrijfsgebouwen kunnen wel 
• nestbescherming van soorten als kievit, eventueel scholekster of zelfs 

kiekendieven als die zich zouden vestigen als broedvogel 
 
Tips voor de keuze van de locaties: 

• vogelvoedselgewassen of graanranden: best voor kleine zangvogels aan de 
zonzijde van een doornig struweel; in open terrein meer kans op bezoek van 
groepen duiven of kauwen 

• geen maatregelen langs bosranden (wel goed voor buffering bos maar niet 
geschikt voor akkervogels) 

• bij maatregelen langs beken: rijt- en ruimspecie niet op randstroken aanbrengen; 
geen maatregelen op overstroombare plaatsen 

• geen maatregelen parallel langs drukke wegen 
• ruimtelijke combinatie van voedsel en dekking is best 
• beter spreiden over projectgebied dan alles concentreren in één of enkele 

percelen 
• maatregelen best minder dan 500 meter uit elkaar 
• onbespoten stoppels zijn in principe overal inzetbaar maar voor soorten van open 

landschap meest zinvol op de open kouters (top van glooiing) 
• een graft of talud beschermen kan door boven- en onderaan een 

maatregelenstrook aan te leggen 
• het is voor de vogels niet nodig dat de stroken overal precies even breed zijn; op 

die manier kunnen uitsprongen in de rand van een perceel opgevangen worden; 
de gemiddelde breedtes moeten wel aangehouden worden om globaal voldoende 
dekking te bieden 

 
 

4. Prioritaire zones 
 
De projectgebieden die door de VLM worden voorgesteld situeren zich in het westen en 
oosten van de zoekzone (zie figuur 2). Dit zijn twee van de drie beste deelgebieden voor 
akkervogels in de zoekzone, volgens de (niet-gepubliceerde) resultaten van 
inventarisaties door de Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen. Het derde gebied is de 
vallei van de Sluisbeek ten noorden van het centrum van Sint-Denijs. 
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CONCLUSIE 
 
Het INBO geeft een gunstig advies voor de twee vooropgestelde projectgebieden binnen 
de zoekzone Zwevegem, op voorwaarde dat een dekking van minstens 5 % 
akkervogelvriendelijk terrein kan worden bereikt.
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