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AANLEIDING 
 
In het kader van het Vlaams Plattelandsbeleid biedt de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 
landbouwers met ingang van 1 januari 2009 de mogelijkheid om beheerovereenkomsten 
‘akkervogelbescherming’ te sluiten. Deze overeenkomsten kunnen enkel gesloten worden 
op percelen in daartoe aangeduide beheergebieden. Landbouwers hebben de keuze uit 
zes maatregelenpakketten: gemengde grasstroken, leeuwerikvlakjes, faunaranden, 
winterstoppels, graanranden en vogelvoedselgewassen. 
 
In de meest kansrijke gebieden voor akkervogels, de zgn. kernzones van het 
beheergebied, kunnen individuele landbouwers een beheerovereenkomst sluiten. Er 
wordt verondersteld dat in kernzones iedere maatregel zinvol en van belang is. In de 
resterende oppervlakte van het beheergebied, de zgn. zoekzones, kunnen landbouwers 
enkel in het kader van een akkervogelproject een beheerovereenkomst 
akkervogelbescherming sluiten. Dergelijk akkervogelproject omvat meerdere 
landbouwers die in een gezamenlijke regie beheerovereenkomsten 
‘akkervogelbescherming’ sluiten. De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) begeleidt de 
opstart van deze akkervogelprojecten, voert de regie en volgt de uitvoering op. 
 
In een 15-tal zoekzones is er interesse vanwege landbouwers en/of andere actoren zoals 
regionale landschappen, bedrijfsplanners of provinciale administraties om in 2011 van 
start te gaan met een akkervogelproject. 
 
 

VRAAGSTELLING 
 
Om binnen deze kandidaat projectgebieden de beheerovereenkomsten 
‘akkervogelbescherming’ zo gericht en efficiënt mogelijk te kunnen inzetten, wil de VLM 
per gebied beheerdoelen en de minimum omvang van een project bepalen. De VLM heeft 
hiervoor aan het INBO voor elk gebied een advies over volgende aspecten gevraagd: 

- een analyse van de landschappelijke en landbouwkundige kenmerken, en van de 
aanwezige habitatelementen voor akkervogels; 

- een bespreking van de akkervogelsoorten waar een akkervogelproject zich op 
moet richten; 

- de minimale oppervlakte aan beheerovereenkomsten en eventuele andere 
maatregelen die binnen het project kunnen worden genomen; 

- en een voorstel van zones waar welke maatregelenpakketten het best ingezet 
worden. 

 
Dit advies behandelt het gebied Maarkedal te Maarkedal en Brakel. 
 
 

TOELICHTING 
 

0. Vooropmerking 
 
Het werken met projecten heeft als belangrijk voordeel dat aard en ruimtelijke inzet van 
de maatregelen actief gestuurd kunnen worden. Dit zijn beide kritische succesfactoren 
voor het realiseren van de gestelde beheerdoelen in zowel kern- als zoekzones. 
 
Alle gebieden waarvoor het INBO een advies gevraagd wordt bevinden zich in zoekzones. 
Als vooropmerking bij dit advies zouden we uitdrukkelijk willen stellen dat: 

- akkervogelmaatregelen bij voorkeur genomen worden in kerngebieden; 
- het ook voor de kernzones aangewezen is om beheerdoelen te formuleren en zo 

sturing te geven aan de inzet van de maatregelenpakketten.  
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1. Ruimtelijke situering zoekzone 
 
Het projectgebied bevindt zich in de gemeenten Maarkedal (deelgemeente Schorisse) en 
Brakel (deelgemeenten Zegelsem en Opbrakel). Het is een deel van een veel grotere 
zoekzone die zich verder uitstrekt over de gemeenten Maarkedal en Horebeke. De 
grootte van het hier besproken deelgebied bedraagt 275 ha. 
 
Figuur 1 toont de situering in Vlaanderen en figuur 2 toont de zoekzone op een 
topografische kaart. 
 

 
Figuur 1: Situering in Vlaanderen waar landbouwers beheerovereenkomsten ‘akkervogel-

bescherming’ kunnen sluiten. Donkerblauw = kerngebieden, Lichtblauw = zoekzones. Het 

deelgebied Maarkedal-Brakel in de zoekzone te Maarkedal, Brakel en Horebeke is rood omcirkeld. 

 
2. Landschappelijke context en landbouwgebruik 
 
2.1 Bespreking landschap  
 
De zoekzone is gelegen in de (zand)lemige Vlaamse Ardennen. Het landschap wordt 
gekenmerkt door getuigenheuvels met op de top limonietzanden en -zandstenen en met 
de hoogste toppen van Diestiaanzanden. Er is een dicht stelsel van beken die een 
asymmetrisch dwarsprofiel hebben.  
 
Op een (uitloper van een) noord-zuid georiënteerde getuigenheuvelkam bevindt zich een 
koutergrond die landschappelijk open is. Ten oosten van die kouterrug ontspringen beken 
vanuit enkele bronamfitheaters. We vinden eveneens een oost-west georiënteerde 
kouterrug tussen de twee hoofdbeken (Vaanbuikbeek en Molenbeek). Op de ruggen 
tussen de beekvalleien binnen en buiten de zoekzone bevindt zich verspreide en lint-
bebouwing. Rond deze beken en hun steilranden treffen we vooral graslanden met een 
hoge dichtheid aan kleine landschapselementen. Er zijn ook nog verschillende onverharde 
wegen en her en der wat ruige stroken langs de wegen.  
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Figuur 2: Situering van de zoekzone 
 

 
Wat de begrenzing van de zoekzone in het noordwesten betreft zien we dat de kouter 
doormidden gesneden wordt door de Breeweg. Er zijn ons geen redenen bekend om die 
kouter aan weerszijden van de Breeweg anders te beschouwen. Maatregelen voor de 
akkervogelfauna zijn aan weerszijden van die weg wellicht even zinvol.  
 
Ten oosten van Hof te Wolfskerke bevindt zich een woonlint in de afbakening 
(Boekkouter). Deze 'appendix' komt niet in aanmerking voor akkervogelmaatregelen. 
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2.2 Bespreking landbouwstructuur 
 
De landbouwstructuur anno 2007 wordt gekenmerkt door zijn gemengde karakter met 
25% permanent grasland en akkers met vooral graangewassen (30%), aardappelen 
(14%), maïs (13%), wortelgewassen (8%) en tijdelijk grasland (7%).   
 

De verdeling van de teelten van landbouwpercelen in gebruik van beroepslandbouw (dus 
exclusief meeste hobbyboeren en tuinen) wordt weergegeven in tabel 1 en figuur 3 
volgens de perceelsregistratie in 2007 (VLM-Mestbank, 2008).  
 

 
Tabel 1. Verdeling van de teelten (in ha en procentueel ten opzichte van de totale oppervlakte 

aangegeven landbouw)  volgens aangifte bij VLM (situatie 2007) 

Teelt Oppervlakte (ha) % t.o.v. totale opp 

aangegeven landbouw 

graangewas 73,39 30,38% 
blijvend grasland 60,17 24,90% 
aardappel 32,73 13,54% 
mais 32,15 13,31% 
wortelgewas 18,95 7,84% 
tijdelijk grasland 17,98 7,44% 
vlas 2,51 1,04% 
groenbemesting 1,89 0,78% 
gebouwen 1,85 0,77% 
 
De gemiddelde perceelsgrootte binnen de zoekzone geeft een beeld van de schaal van 
het landschap. Hoe kleiner de percelen, hoe meer randen er zijn. Dat is gunstig voor de 
meeste soorten, in het bijzonder deze van kleinschalige landschappen zoals de patrijs. 
 
Zowel de gemiddelde als mediane perceelsgrootte is groter dan deze op niveau 
Vlaanderen (tabel 2). De mediane perceelsgrootte is kleiner dan de gemiddelde 
perceelgrootte. Dit wil zeggen dat er enkele zeer grote percelen zitten die het gemiddelde 
naar omhoog trekken. 

 
Tabel 2. Gemiddelde en mediane perceelsgrootte (situatie 2007) (VLM-Mestbank, 2007) 

Perceelsgrootte (in ha) Zoekzone 

Maarkedal 

Vlaanderen 

gemiddelde perceelsgrootte 2,05 1,41 

mediaan perceelsgrootte 1,50 0,91 
 

 

3. Akkervogelfauna 
 
De aanwezige vogelsoorten zijn gekend uit twee bronnen : 
 
a. De Vlaamse broedvogelatlas (Vermeersch et al., 2004) en de detailgegevens die 

voor deze publicatie zijn gebruikt 
b. Recente lokale terreingegevens (med. Dieter Geenens & Vogelwerkgroep Vlaamse 

Ardennen plus) 
 
Volgens de broedvogelatlas broedden in dit gebied in 2000-2002 kwartel, patrijs, kievit, 
grauwe gors, geelgors, gele kwikstaart, veldleeuwerik, graspieper en zomertortel. Tijdens 
een recent terreinbezoek werd de aanwezigheid van veldleeuwerik, gele kwikstaart en 
geelgors (4 paar) bevestigd. Van de grauwe gors zijn sindsdien geen waarnemingen 
meer (med. Vogelwerkgroep Vlaamse Ardennen plus). 
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Figuur 3: Overzicht van de teeltgroepen (VLM 2008 Landbouwaangifte 2007) 

 
 
Tijdens de winter werd in december 2008 een groep van 40 geelgorzen waargenomen op 
een niet geoogst graanveld (med. D. Geenens). Dit wijst op de aanwezigheid van een 
grotere populatie in de ruime regio dan de 4 broedparen in het hier besproken 
deelgebied. 
 

 

4. Kansen en knelpunten voor akkervogels 
 
We onderscheiden twee types van landschappen: de kouterrug als open landschap (goed 
voor Open Landschap Akkervogels of OLA’s) en de hellingen langs de bronbeken met een 
kleinschalig landschap (goed voor Kleinschalig Landschap Akkervogels of KLA’s). In het 
open landschap hier komen veldleeuwerik en gele kwikstaart nog regelmatig voor en in 
het kleinschalige landschap zijn geelgors en ringmus aanwezig. Patrijs komt in beide 
landschapstypes voor. De variatie in landschapstypes biedt dus kansen voor een breed 
soortenassortiment. 
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In dit deelgebied komt veel kleinschalige ecologische infrastructuur voor wat goede 
kansen biedt voor behoud en herstel van de akkervogelpopulaties. De talrijke kleine 
landschapselementen en soortenrijke cultuurgraslanden vormen zowel dekking als 
voedsel onder de vorm van zaden en insecten. Samen vormen ze een behoorlijk 
oppervlakteaandeel van dit deelgebied (zie verder). Dit geldt ook voor onverharde wegen 
die een gunstig microklimaat combineren met een makkelijk bereikbaar voedselaanbod 
van onkruidzaden en bodeminsecten. 
 
Voor OLA's is de aanwezigheid van bos en andere opgaande houtige elementen (dreven, 
houtkanten, hagen) een belemmering. Het behoud van landschappelijke openheid op de 
open kouters is nodig voor die soorten. 
 
Het verharden van onverharde wegen is dan weer een knelpunt voor alle soorten.  
 
De maisteelt is eveneens een knelpunt. In het voorjaar en de zomer valt in mais voor 
akkervogels bijna geen voedsel te vinden. Bij silomais zijn ook de winterstoppels zeer 
arm aan voedsel. 
 
De Bosterrijststraat kan aanzien worden als een relatief drukke verbindingsweg. 
Langsheen de Boekkouter en Zwijnstraat die aan de rand liggen van de zoekzone komt 
lintbebouwing voor.  
 
Globaal gezien lijkt dekking volop aanwezig behalve op sommige open koutergebieden. 
Zomervoedsel (insecten) is te vinden in en nabij de soortenrijke cultuurgraslanden. 
Wintervoedsel is veel schaarser omdat de graslanden integraal gemaaid worden en er 
elders weinig of geen zadenrijke stoppels of overhoekjes zijn. Akkervogelmaatregelen 
dienen zich daarom te concentreren op het voorzien van wintervoedsel en van dekking in 
open gebieden. 
 
 

5. Selectie doelsoorten 
 
De doelsoorten voor deze zoekzone zijn de vogels van kleinschalige landschappen 
akkervogels (KLA’s): geelgors, kneu, patrijs1, tortel en ringmus en de vogels van de open 
landschappen (OLA’s), zoals de veldleeuwerik, de gele kwikstaart en de graspieper.   
 
 

6. Analyse grondgebruik in functie van akkervogels 
 
In deze paragraaf wordt een analyse gemaakt van het reeds bestaande aanbod aan 
‘ecologische infrastructuur’ en voor welke vogelsoorten ze een meerwaarde bieden.  
 
In internationale literatuur wordt voor het stopzetten van de achteruitgang van 
akkervogels gesteld dat minstens 5 % van het gebied uit ‘akkervogelvriendelijk’ terrein 
moet bestaan. Slechts vanaf 8 à 10 % akkervogelvriendelijk terrein kan een belangrijk 
herstel optreden. Onder de 5 % gaat de achteruitgang gewoon door (Boller et al. 2004, 
Flade et al. 2006 en Phillips et al. 2009).  
 
Hierna wordt geraamd welk percentage oppervlakte als akkervogelvriendelijk terrein te 
beschouwen is in het deelgebied Maarkedal. Het betreft zowel terreinen die nu al onder 
sommige beheerovereenkomsten liggen, als kleine landschapselementen en specifieke 
biotopen. 
 

                                           
1 Patrijs verkiest zowel kleinschalig landschap als open kouters met niet te grote percelen. In de 
valleien en op de steilranden staan veel hoge bomen, daar houden ze zich meestal van weg 
(zitplaats kraaien en buizerds...). 
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6.1 Voor akkervogels waardevolle vegetaties  
 
Naast de teeltkeuze en de teeltwijze (intensief of niet) kunnen ook andere elementen een 
meerwaarde bieden voor akkervogels. Voor soorten van kleinschalige landschappen zijn 
hagen, heggen, houtkanten en bomenrijen van belang. Veel soorten zoals geelgors en 
patrijs broeden graag onderaan de voet van een haag in grasruigte, maar ook 's winters 
zoeken ze er dekking en vaak ook bessen als voedsel. 
 
Op basis van de biologische waarderingskaart (BWK), aangevuld met recente 
terreinwaarnemingen, werden de waardevolle tot zeer waardevolle vlakken van de 
biologische waarderingskaart beoordeeld naar hun belang voor akkervogels. 
 
De hoofdmoot van de oppervlakte in de zoekzone wordt ingenomen door 
akkerbouwpercelen. Een kwart van de zoekzone wordt ingenomen door soortenrijke 
cultuurgraslanden, vermeld als "hp+" of "hpr+" op de BWK én met minimum evaluatie 
'biologisch waardevol'. Ze liggen meestal op de hellingen. Ze bevatten een belangrijk 
aandeel bloeiende kruiden en dus ook insecten en zaden. Omdat ze meestal beweid en 
integraal gemaaid worden, is de voedselbeschikbaarheid lager dan indien ze bv. een 
gefaseerd beheer zouden krijgen (met overblijvende randen of vlakken). De oppervlakte 
wordt daarom maar voor de helft meegeteld als 'akkervogelvriendelijk terrein'. In dit 
deelgebied is volgens de BWK 53,66 ha soortenrijk cultuurgrasland aanwezig. De helft 
hiervan is dus 26,88 ha. Daarnaast is er nog voor 1 ha mesofiel licht bemest hooiland 
("hu") en geruderaliseerd verlaten grasland ("hr") wat integraal wordt meegeteld. 
 
Voor akkervogels worden taluds, struwelen, houtkanten (die niet enkel bestaan uit 
bomen maar met een ruige of grazige ondergroei en/of struweel), ruigten, kapvlakten, 
halfnatuurlijke graslanden en poelen integraal meegeteld als ‘akkervogelvriendelijk 
gebied’. Het gaat meestal over bloem- of soortenrijke situaties, met dus een hogere 
biodiversiteit dan het omliggende gebied. Poelen zijn vooral in droogteperiodes belangrijk 
als voedselgebied. Samen vertegenwoordigen deze biotopen volgens de BWK en 
aanvullingen op het terrein2 3,81ha. 
 
Soortenrijk cultuurgrasland en KLE's tellen dus mee voor in totaal 31,64ha. 

 

 
6.2 Aandeel onverharde wegen 
 
De aanwezigheid van onverharde wegen werd nagegaan op het terrein. In de zoekzone 
komt in totaal 4.323 meter onverharde wegen voor (zie figuur 4). Dat is gemiddeld 1,57 
km/km². Rekening houdend met een gemiddelde breedte van 4 m (inclusief talud holle 
weg) betekent dit 1,7 ha akkervogelvriendelijk gebied voor de hele zoekzone, of 0,65% 
van de totale oppervlakte. 
 
Totale lengte onverharde wegen: 4.323m 
Totale bruto oppervlakte (breedte 4 m): 1,73 ha 
Oppervlakte die overlapt met ‘akkervogelvriendelijk terrein’ volgens BWK: 0,29ha (voor 
de helft meegeteld, dus mathematische overlap van 0.15ha) 
Oppervlakte die overlapt met KLE’s: 0,23ha 
Netto oppervlakte onverharde wegen: 1,35 ha 

 
 
6.3 Aandeel beheerovereenkomsten 
 
Sommige niet specifiek op akkervogels gerichte beheerovereenkomsten (BO's) kunnen 
toch positief werken en als "akkervogelvriendelijk terrein" beschouwd worden: 

                                           
2 Vooral voor controle grazige ondergroei of aanwezigheid struweel.  
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• De aanleg en het onderhoud van poelen en heggen/hagen is gunstig voor het 
behoud van die landschapselementen en dus ook voor (sommige) akkervogels. 
Poelen zijn vooral in droogteperiodes belangrijk als voedselgebied. Heggen en 
hagen worden als broed- of foerageergebied gebruikt door bv. geelgors, ringmus 
en zomertortel.  

• 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.  

• Een 'perceelsrand milieu' bevindt zich naast een waterloop. Deze rand houdt 
minder rekening met natuurwaarden. Ze kan steeds gemaaid worden en mag 
bereden worden.  

• Erosiestroken mogen wel bemest, bereden en onbelemmerd gemaaid worden.  
• 'Niet-kerende bodembewerking' als erosiewerende maatregel is gunstig voor de 

ongewervelde bodemfauna. Dit betekent in principe een hoger voedselaanbod 
voor akkervogels, in het bijzonder op de winterstoppel. De meerwaarde voor 
akkervogels hangt echter voor het grootste deel af van de teelt en de teeltwijze 
op dit perceel.  

 
Indien de stroken met beheerovereenkomsten 'perceelsrand milieu' en 'erosiestrook' 
regelmatig bereden, bemest en gemaaid worden, hebben dergelijke stroken minder 
betekenis voor akkervogels. Ze worden daarom niet mee in rekening gebracht als 
akkervogelvriendelijk terrein. 'Niet-kerende bodembewerking' is waarschijnlijk licht 
positief voor vogels omdat hierdoor onrechtstreeks meer bodemongewervelden 
kunnen voorkomen die als vogelvoedsel kunnen dienen (Cunningham et al., 2005; 
Field et al., 2007). Omdat het belang voor akkervogels echter voor het grootste deel 
afhangt van de manier van telen zelf, kan deze BO niet in rekening gebracht worden 
als akkervogelvriendelijk terrein.  
 
Een 'perceelsrand natuur' heeft een matig belang maar door de maaibeurt in volle 
broedseizoen kunnen nesten ook uitgemaaid worden. De oppervlakte daarvan wordt 
daarom voor slechts 50% in rekening gebracht.  
 
De beheerovereenkomsten voor KLE's zijn wel gunstig en worden voor de volledige 
oppervlakte in rekening gebracht. Heggen en hagen zijn eerder smal. Als functionele 
breedte wordt forfaitair 2 m gekozen. Houtkanten zijn breder en worden als 4 m 
breedte verrekend. 

 
In de zoekzone zijn er enkel beheerovereenkomsten voor erosiestroken (1,77ha), 
daarom worden deze hier niet in beschouwing genomen.  
 
 

6.4 Waterlopen 
 
Langs waterlopen komt meestal een vochtige voedselrijke ruigte voor die ook tijdens 
droogteperiodes veel insecten bevat en jaarrond zaden en dekking. Het deelgebied wordt 
doorsneden door in totaal 2,738 km kleine waterlopen. 
 
De oeverzones zijn beperkt in breedte, gemiddeld 2 m. Samen levert dit bruto 1,11 ha. 
 
Oppervlakte die overlapt met ‘akkervogelvriendelijk terrein’ volgens de BWK: 0,35 ha 
(voor de helft meegeteld, dus mathematische overlap van 0.18 ha) 
Oppervlakte die overlapt met KLE’s: 0,09ha 
 
Netto oppervlakte akkervogelvriendelijk terrein langs waterlopen: 0,85 ha. 
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Figuur 4: akkervogelvriendelijk terrein op basis van de BWK (+terreinwaarnemingen),  

onverharde wegen en waterlopen. 
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6.5 Overzicht oppervlakte akkervogelvriendelijk terrein 
 
In tabel 3 wordt de actuele oppervlakte akkervogelvriendelijk terrein voor de hele 
zoekzone aangegeven. 
 

Tabel 3: actueel areaal akkervogelvriendelijke terreinen 

Aard Nettooppervlakte Oppervlakte-% 

Biologisch waardevolle percelen 31,64 ha 11,47% 
Onverharde wegen 1,35 ha 0,49% 
Beheerovereenkomsten - - 
Waterlopen 0,85 ha 0,31% 
Totaal huidig akkervogelvriendelijk terrein 33,84 ha 12,27% 

 
Dit betekent dat in dit deelgebied het areaal akkervogelvriendelijk terrein de minimum 
vereiste waarde van 5 à 8 % op dit moment al bereikt is. Dit areaal wordt in hoge mate 
gedomineerd door soortenrijke cultuurgraslanden. Vermits dit type graslanden overal in 
Vlaanderen onder intensiveringsdruk staat, is het mogelijk dat dit areaal intussen al 
verminderd is. Het terreinwerk van de BWK dateert overwegend van 2000 en 2001. De 
aanwezige vegetatie kan intussen al deels gewijzigd zijn. Extra terreinonderzoek in het 
voorjaar zou dit moeten uitwijzen. 
 
Hoedanook is het zo dat er een behoorlijk areaal akkervogelvriendelijk terrein aanwezig 
is. De waarde is vooral van belang voor dekking en voor zomervoedsel (insecten). De 
graslanden zijn 's winters kort gemaaid, waardoor in die periode wel voedselgebrek kan 
ontstaan. Deze graslanden bevinden zich meestal niet in de open koutergebieden waar 
het areaal akkervogelvriendelijk terrein eerder marginaal is. Extra 
akkervogelmaatregelen focussen zich in eerste instantie daarom best op wintervoedsel 
(overal) en winterdekking in de open gebieden. Uiteraard is ook het behoud van het 
areaal soortenrijk grasland nodig, en zo mogelijk een ecologische kwaliteitsverbetering 
ervan door nulbemesting en/of gefaseerd beheer. 
 

 

7 Prioritaire zones en maatregelen 
 
Goed doordachte beheerovereenkomsten kunnen de leefgebiedkwaliteit voor akkervogels 
verder verhogen of minstens instandhouden. Vermits zowel akkervogels van open en 
eerder grootschalig als van besloten kleinschalig landschap in het gebied voorkomen, 
komen de meeste beheerovereenkomsten uit het pakket voor akkervogels in 
aanmerking. 
 
Voor soorten van kleinschalig landschap met veel kleine landschapselementen (KLA's) 
zijn de zonnige zuidgerichte hellingen het meest kansrijk. Best is als de aanwezige 
natuurelementen zo veel mogelijk geïntegreerd worden, bv. door randstroken aan te 
leggen naast een erosiegevoelige graft (talud) of holle weg. 
 
Voor soorten van open landschap (OLA's) is het open kouterlandschap in het 
noordwesten langs de Breeweg het meest kansrijke gebied. De kouters in het zuiden, 
langs de Bosterijststraat, liggen te dicht bij bossen voor OLA-soorten. Hier kunnen beter 
maatregelen voor KLA's genomen worden. 
 
Verder is het van belang om het areaal soortenrijk cultuurgrasland te behouden of te 
versterken. Het belang van de graslanden voor akkervogels kan toenemen door 
botanisch gericht beheer en vooral door gefaseerd beheer waarbij bij elke maaibeurt een 
deel van het perceel niet wordt gemaaid. Dit schept kansen voor planten om zaad te 
zetten en voor insecten om te overwinteren of om de hele zomer nectarbronnen te 
vinden. 
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Er dient ook op gelet dat maatregelen die een vorm van akkerbouw vergen, zoals 
vogelvoedselgewassen, geen aanleiding geven tot extra erosie op steile hellingen. 
Gemengde grasstroken daarentegen kunnen goed erosiewerend werken. 
 
De beheerovereenkomsten uit het pakket voor akkervogels die het meest zinvol zijn voor 
soorten van kleinschalig landschap met een verspreide aanwezigheid van heggen, 
struwelen en bomen zijn:  

• graanrand: vooral voor geelgors en ringmus, vaak ook patrijs en in nazomer voor 
zomertortel; dit is een prioritaire maatregel gelet op het succes bij experimenten 
hiermee in deze regio 

• vogelvoedselgewassen (richten op ca. 2 ha/km² volgens Phillips et al. 2009 en 
Siriwardena, 2010): vooral voor geelgors en ringmus, vaak ook patrijs en kneu; in 
nazomer ook goed voor zomertortel 

• gemengde grasstroken met een duo- of beter nog triorandenbeheer, bij voorkeur 
met wilde kruiden er tussen gezaaid; breedte 9-12 m: goed voor alle soorten  

• faunaranden met onbespoten graangewas: goed voor alle soorten 
• opgeploegde grasstroken: waarschijnlijk goed voor alle soorten 
• aanplantingen van uitheemse bomen en struiken (type "jagersbosje") kunnen een 

grotere meerwaarde hebben als ze omgevormd worden tot inheems 
(doorn)struweel 

 
Maatregelen voor de soorten van open ruimte: 

• onbespoten winterstoppels van graan: vooral voor veldleeuwerik, patrijs en kievit, 
indien opnieuw aanwezig ook voor grauwe gors 

• gemengde grasstroken met een duo- of beter nog triorandenbeheer, bij voorkeur 
met wilde kruiden er tussen gezaaid; breedte 9-12 m: goed voor alle soorten; 
opgeploegde stroken bieden beter weerstand tegen erosie en overspoelen van 
nesten 

 
Aanvullende maatregelen om de waarde voor akkervogels te verhogen, kunnen zijn : 

• botanisch beheer van soortenrijke graslanden (nulbemesting, geen herbiciden, zo 
mogelijk gefaseerd maaien) 

• natuurvriendelijk wegbermbeheer langs rustige veldwegen  
• behoud van onverharde wegen 
• behoud en natuurvriendelijk beheer van taluds en holle wegen 
• natuurvriendelijk onderhoud van hoogstamfruitbomen 
• onderhoud van oude en aanplant van nieuwe hagen van inheemse struiken en 

bomen 
• zuinig met de spuit, zeker in overhoeken, taluds en beekoevers 
• toepassen van niet-kerende bodembewerking 

 
Tips voor de keuze van de locaties: 

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

• 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 
• maatregelen spreiden over hele projectgebied is beter dan alles concentreren in 

één of enkele percelen 
• structuren die voedsel en dekking bieden worden ruimtelijk best aangelegd op 

minder dan 500 meter van elkaar (Philips et al., 2009 en Siriwardena, 2010) 
• 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; 
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de gemiddelde breedtes moeten wel aangehouden worden om globaal voldoende 
dekking te bieden. 

 
 
 

CONCLUSIE 
 
Het gebied heeft goede kansen voor een breed assortiment akkervogels. Het betreft 
zowel de soorten van kleinschalig landschap met veel kleine landschapselementen 
(geelgors, ringmus) als de akkervogels van open landschap bovenop de kouters 
(veldleeuwerik, gele kwikstaart, patrijs, kwartel).  
 
Wat de begrenzing betreft lijkt het ons aangewezen om de kouter aan weerszijden van 
de Breeweg als één entiteit te beschouwen en om het woonlint aan de Boekkouter buiten 
beschouwing te laten.  
 
Momenteel is er een groot aandeel 'akkervogelvriendelijk terrein' in het gebied, maar dit 
areaal wordt sterk gedomineerd door soortenrijk cultuurgrasland. 's Winters heeft dit 
biotoop minder te bieden. In de open kouters is er heel weinig 'akkervogelvriendelijk 
terrein'.  
 
Daarom wordt geadviseerd om de maatregelen in eerste instantie te focussen op 
wintervoedsel (overal) en winterdekking in de open gebieden. Uiteraard is ook het 
behoud van het areaal soortenrijk grasland nodig, en zo mogelijk een ecologische 
kwaliteitsverbetering ervan. Gefaseerd maaien van deze graslanden wordt aangeraden.  
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