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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 binnen een kern- en/of zoekzone en in 
een gezamenlijke regie beheerovereenkomsten ‘akkervogelbescherming’ sluiten. De 
Vlaamse Landmaatschappij (VLM) begeleidt de opstart van de akkervogelprojecten, voert de 
regie en volgt de uitvoering op. 
 
In een 13-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 deelgebied Vleterbeek van de zoekzone te Poperinge in West-
Vlaanderen. 
 

 
TOELICHTING 

 
0. Vooropmerking 
 
Akkervogelprojecten kunnen zowel zoekzones als kerngebieden van het beheergebied 
omvatten. Het werken met projecten heeft als grote voordeel dat een voldoende dekking 
aan maatregelen gegarandeerd is en 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 kern- en zoekzones. 
 
De 13 gebieden waarvoor het INBO een advies gevraagd wordt bevinden zich alle in 
zoekzones. Als vooropmerking bij dit advies zouden we dan ook uitdrukkelijk willen stellen 
dat akkervogelprojecten ook, en zelfs bij voorkeur, gesloten worden in kerngebieden.  
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1. Ruimtelijke situering zoekzone 
 
Het projectgebied bevindt zich in de gemeente Poperinge. Het is een deel van een veel 
grotere zoekzone in het West-Vlaamse heuvelland met een gedeelte kerngebied langs de 
Franse grens tussen Watou en Roesbrugge-Haringe. De grootte van het hier besproken 
deelgebied "Vleterbeek" bedraagt 145 ha. 
 
Figuur 1 toont de situering in Vlaanderen, figuur 2 toont het op een topografische kaart. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figuur 1. Situering van de gebieden in Vlaanderen waar landbouwers beheerovereenkomsten 

‘akkervogelbescherming’ kunnen sluiten. Donkerblauw = kerngebieden, Lichtblauw = zoekzones. Het 

deelgebied Vleterbeek in de zoekzone te Poperinge is rood omcirkeld. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Figuur 2. Begrenzing (zwart) van deelgebied Vleterbeek van zoekzone Poperinge. 

2. Landschappelijke context en landbouwgebruik 
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2.1 Bespreking landschap  

 
Het projectgebied is gelegen op de grens tussen de West-Vlaamse heuvels en de meer 
vlakke zandleemstreek. De Vleterbeek is het belangrijkste structurerende element in dit 
deelgebied. De beek ontspringt net over de grens in Frankrijk op de flanken van de 
Catsberg. Het is een kleine beek met een dichte houtkant erlangs op Frans grondgebied, 
wat op Vlaams grondgebied nauwelijks voorkomt. Wel staan er talrijke (knot)bomen en 
struiken op de Vlaamse zijde.   
 
Het reliëf is zacht glooiiend met uiterste hoogtes van 55 m in het westen tot 20 m in het 
oosten. Er is geen echt uitgesproken beekvallei, de glooiing is min of meer gelijkmatig over 
grotere afstand. De beek meandert plaatselijk sterk. 
 
Op de rijke zandleembodem is zowel akkerbouw als veeteelt aanwezig met enkele eerder 
kleine landbouwbedrijven. De ontsluiting van de landbouwkavels gebeurt meestal via 
onverharde of halfverharde wegen. Ontsluitingen van de boerderijgebouwen zijn meestal 
verhard tot semi-verhard met steenslag.  
 
Opgaande elementen in de vorm van hagen of houtkanten concentreren zich zoals eerder 
gezegd langs de beek maar ook heel wat rond de boerderijen en plaatselijk op de 
perceelsgrenzen. De meeste graslanden bevinden zich in de omgeving van de boerderijen. 
Bos komt niet voor in dit deelgebied. Het dichtstbijzijnde bos is het Helleketelbos op ca. 700 
m naar het noordwesten. 
 
Recent kocht de provincie West-Vlaanderen een bufferstrook aan van 5 meter breed over de 
hele beeklengte op de noordoever. Net stroomafwaarts de zoekzone vanaf de monding van 
de Winterbeek tot aan het centrum van Poperinge kocht men op de zuidoever ook een 
strook van 5 meter breed. De stroken worden of zijn ingericht als struikengordel met 
grazige berm en op sommige stroken een wandelpad. 
 
Het deelgebied wordt langs de zuidkant begrensd door de vrij drukke Frans-Vlaanderenweg, 
in het noorden door de rustige Abeelseweg. Waar beide wegen naar elkaar toe buigen in het 
oosten, wordt de landschappelijke context minder geschikt voor akkervogels en eindigt de 
zoekzone. In het westen wordt het deelgebied begrensd door het (deels Franse) dorp Abele 
en een grote manège. 
 
Het deelgebied vormt daarmee een weliswaar klein (145 ha) maar samenhangend deel 
binnen een grotere zoekzone (zie figuur 1). 
 
 

2.2 Bespreking landbouwstructuur 

 
Meer dan 90% van het deelgebied Vleterbeek is aangegeven als percelen met 
beroepslandbouw (VLM-Mestbank 2008). De overige 10% bestaan uit gebouwen en 
huiskavels, de Vleterbeek zelf en wegeninfrastructuur (zie figuur 3). In totaal bevindt er zich 
2.520 meter aan onverharde wegen in dit gebied. 
De landbouwstructuur wordt gekenmerkt door een dominantie van akkerbouw met vooral 
aardappelen, granen en suikerbieten die samen 72% van de zoekzoneoppervlakte innemen. 
Mais heeft nog een relatief beperkt aandeel van 5,3%, tijdelijk grasland haalt 5,8% (zie 
tabel 1). Permanent grasland is er maar weinig met 2,7%. De graslanden komen vooral 
voor als huiskavels. Onder 'andere gewassen' valt o.a. één perceel van 1,8 ha hop, een in 
de regio nog frequent voorkomende teelt. 
 
In het gebied is een beperkt aantal beheerovereenkomsten afgesloten. In totaal gaat het 
over 0,12 ha perceelsranden natuur langs één akkerperceel en 458 lopende meter heggen 
rond één landbouwbedrijf.  
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Figuur 3: teeltgroepen in zoekzone Poperinge, deelgebied Vleterbeek (VLM 2008, Landbouwaangifte 

2007) 

 
 
Tabel 1. overzicht van de teelten (in ha en procentueel ten opzichte van de totale oppervlakte aangegeven 
landbouw en van de zoekzone)  volgens aangifte bij VLM (situatie 2007). 

Teelt Oppervlakte 

(ha) 

% t.o.v. opp 

zoekzone 

% t.o.v. opp 

aangegeven landbouw 

aardappel 40,80 28,17% 30,96% 

graangewas 35,37 24,42% 26,84% 

wortelgewas 27,92 19,28% 21,19% 

tijdelijk grasland 8,41 5,81% 6,38% 

mais 7,70 5,32% 5,84% 

koolgewas 4,86 3,35% 3,69% 

blijvend grasland 3,90 2,69% 2,96% 

overige 1,80 1,24% 1,37% 

gebouwen 1,00 0,69% 0,76% 

Totaal 131,76 90,97% 100,00% 
 
 
Tabel 2. Gemiddelde perceelsgrootte in de zoekzone Vleterbeek en gemiddeld voor Vlaanderen (VLM 
landbouwaangifte, 2008). 

Perceelsgrootte (in ha) zoekzone 

Vleterbeek  

Vlaanderen 

gemiddelde perceelsgrootte 1,78 1,41 

mediaan perceelsgrootte 1,28 0,91 

 
De gemiddelde perceelsgrootte is 26% groter dan een gemiddeld perceel in Vlaanderen. De 
mediaan is zelfs 41% groter (zie tabel 2). Toch is een gemiddelde perceelsgrootte van 1,78 
ha nog steeds eerder "kleinschalig" te noemen. 
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3. Akkervogelfauna 
 
De uitgebreide zoekzone in de streek langs de Franse grens is het laatste bolwerk van de 
geelgors in West-Vlaanderen. In het deelgebied Vleterbeek zijn er recent geen 
broedgevallen binnen de perimeter vastgesteld, maar experimenten met overwinterend 
graan tonen aan dat er zich 's winters grote concentraties geelgorzen kunnen verzamelen 
(80 à 100 exemplaren in 2009-2010) (med. D. Cuvelier, O. Dochy). Voor een deel zullen dit 
allicht vogels uit het naburige Frankrijk zijn. 
 
De geelgors broedde minstens in 2000-2006 met een drietal koppels langs de 
Bommelaerbeek, net ten oosten van de zoekzone, en met twee koppels net ten zuiden van 
de Frans-Vlaanderenweg (gegevens Vlaamse broedvogelatlas en med. G. Quaghebeur). 
 
Andere typische broedvogels die vermeld worden voor dit gebied zijn zomertortel, grasmus, 
ringmus en patrijs. Deze soorten zijn gebonden aan zowel akkerland als de kleine 
landschapselementen die zich meestal rondom huisweiden en langs de Vleterbeek bevinden. 
In 2000-2002 was er ook één territorium van de veldleeuwerik in het centrale open gebied. 
De Vleterbeek zelf is het biotoop van ijsvogel en grote gele kwikstaart (med. O. Dochy, G. 
Quaghebeur). 
 

 
4. Kansen en knelpunten voor akkervogels 
 
Akkervogels moeten in voorjaar en zomer beschikken over een rijk aanbod aan insecten als 
voedsel voor de jongen én de volwassen vogels. Kneu en zomertortel hebben dan ook veel 
kleine zaden nodig. 's Winters voeden akkervogels zich vooral met zaden van kruiden, 
granen, en dergelijke. Jaarrond moet ook geschikte dekking aanwezig zijn, liefst dichtbij 
goede voedselgebieden. In open gebieden kan de dekking bestaan uit grazige ruigtes, om 
de openheid van het landschap te bewaren. In kleinschalige gebieden is doornstruweel ook 
zeer geschikt. 
 
Het deelgebied Vleterbeek vormt een kleine uitloper van de grote zoekzone langs de Franse 
grens vanaf de IJzer tot en met het Heuvelland. Dit deelgebied is niet het akkervogelrijkste 
deelgebied, maar gezien de soortenrijkdom is het toch zinvol om hier een project te starten. 
Aan de Franse kant van de grens, stroomopwaarts aansluitend op het deelgebied 
Vleterbeek, start in 2011 een bescheiden akkervogelproject. Hiermee wordt de 
"akkervogelvriendelijke" oppervlakte vergroot. Het is nog niet bekend hoe groot het project 
in Frankrijk zal worden (med. D. Cuvelier, Regionaal Landschap West-Vlaamse Heuvels). 
 
Kansen: 

- de aangelegde oeverstrook langs de Vleterbeek is een gunstig biotoop voor soorten van 
kleine landschapselementen; door pesticidenvrij beheer zal dit ook een insectenrijke strook 
worden 
- de relatief talrijke kleine landschapselementen (hagen, heggen, bomen, struiken) bieden 
goede kansen voor soorten als geelgors, ringmus en zomertortel 
- er is een gevarieerde mix aan teelten wat steeds een bonus is voor akkervogels  
- de combinatie met een aangrenzend Frans akkervogelproject is positief 
 
Knelpunten: 

- drukke Frans-Vlaanderenweg kan hinderlijk zijn voor schuwe soorten 
- het nu beschouwde deelgebied is vrij klein (145 ha); voor leefbare populaties akkervogels 
dient best ook in de omgeving aandacht aan deze soorten besteed 
- enkel centraal in de zoekzone is een gebied van ca. 50 ha geschikt voor soorten van open 
landschappen  
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5. Selectie doelsoorten 
 
De doelsoorten voor dit gebied zijn de soorten van een gevarieerd kleinschalig landschap: 
- geelgors 
- ringmus 
- patrijs 
- zomertortel 
 
De eerste drie hebben 's zomers nood aan zo verspreid mogelijk voorkomende insectenrijke 
ruigtes. Dankzij de brede oeverstrook langs de Vleterbeek is die in principe aanwezig, maar 
dit kan met andere terreinen worden aangevuld. 's Winters zijn zadenrijke plekken nodig. 
Zomertortel heeft 's zomers nood aan (onkruid)zadenrijke plekken.  
 
 

6. Analyse grondgebruik in functie van akkervogels 
 
6.1 Welk grondgebruik is gunstig voor akkervogels 
 
In deze paragraaf wordt een analyse gemaakt van het reeds bestaande aanbod aan 
‘ecologische infrastructuur’ en voor welke vogelsoorten ze een meerwaarde bieden. Ook de 
elementen die een nadelig effect hebben op akkervogels worden hier besproken. 
 
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 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).  
 
Hierna wordt geraamd welk percentage oppervlakte als akkervogelvriendelijk terrein te 
beschouwen is in het deelgebied Vleterbeek te Poperinge. Het betreft zowel terreinen die nu 
al onder sommige beheerovereenkomsten liggen, als kleine landschapselementen en 
specifieke biotopen. 
 
 
6.2 Kleine landschapselementen 
 

Naast de teeltkeuze en gebruikte teeltmethode kunnen ook andere elementen een 
meerwaarde bieden aan akkervogels. Voor soorten van kleinschalige landschappen zijn 
hagen, heggen, houtkanten en (knot)bomenrijen van belang. Veel soorten zoals patrijs en 
geelgors broeden onderaan de voet van een haag in grasruigte, maar ook 's winters bieden 
ze dekking en vaak ook bessen als voedsel. 
 
Er bestaat geen aparte inventarisatie van deze elementen. De karteermethode van de 
biologische waarderingskaart laat niet toe om een concrete oppervlakte te berekenen. Op 
basis van de orthofoto 2009 (NGI) werden daarom alle zichtbare houtige lijnvormige 
elementen gedigitaliseerd. Zoals te zien is op figuur 4 bevinden deze zich voornamelijk op 
de rand van graslandpercelen en langs de waterlopen.  
 
De totale lengte gedigitaliseerde houtige KLE's bedraagt 4.830 meter. Na aftrek van de 
lengte van de KLE's langs de beken (totaal 2.250 m, zie verder) en deze die worden 
aangerekend als beheerovereenkomst (460 m, zie verder) resteert 2.120 meter. Omdat niet 
gekend is of het om een heg, haag, houtkant of bomenrij gaat, wordt een 
(akkervogel)functionele breedte van 2 meter weerhouden, dus inclusief de grazige rand die 
er onderaan meestal is. Voor de gegeven lengte aan KLE's betekent dit dan voor het hele 
deelgebied een oppervlakte van 0,42 ha aan houtige KLE's. 
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Figuur 4: Houtige KLE's, gedigitaliseerd op basis van een orthofoto (2008). Sommige graslanden zijn 

niet op de BWK als dusdanig vermeld (vergelijk met topokaart). Het betreft soortenarm grasland. De 

meeste houtige KLE's komen voor langs graslanden en waterlopen. 

 
 

6.3 Waardevolle vegetaties 
 

Soortenrijke cultuurgraslanden en ruigtes zijn ook waardevolle biotoopelementen. Zij 
bevatten immers een belangrijk aandeel bloeiende kruiden en dus ook insecten en zaden. 
Dergelijke vegetaties staan vermeld op de biologische waarderingskaart (BWK) (zie figuur 5, 
bron: Demolder et al., 2004), maar komen niet (meer) voor in het deelgebied Vleterbeek. 
De graslanden zijn allemaal intensief gebruikte soortenarme graslanden. 
 
Waardevolle overhoekjes komen frequent voor langs de Vleterbeek. Hier kunnen vogels ook 
in droge periodes insecten en zaden vinden, terwijl er jaarrond dekking is. Deze ruigtes zijn 
meegeteld in de breedte van de waterlopen (zie verder, 6.5). 
 

 
6.4 Onverharde wegen 
 
Onverharde wegen zijn interessant voor akkervogels om diverse redenen: 
- de bermen bieden vlot bereikbaar voedsel (onkruidzaden zoals van grote weegbree) 
- ze kunnen er een stofbad nemen of - als er plassen in staan - een gewoon bad 
- zo'n weg warmt snel op, trekt daarom bodeminsecten aan zoals loopkevers (= voedsel) en 
kan gebruikt worden om te drogen na een regenbui. 
 
De onverharde wegen (figuur 5) werden opgezocht op de topografische kaart 1/10.000 
(NGI). In dit deelgebied komt in totaal 2.525 m onverharde weg voor. Met een gemiddelde 
breedte van 4 m komt dit neer op 10.100 m² of 1,01 ha. 
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Figuur 5. Biologische waarderingskaart, open gebied en onverharde wegen 

 

 

6.5 Waterlopen 
 
Langsheen waterlopen waar geen houtkant aanwezig is, ontwikkelt zich meestal een 
(vochtige) ruigte. Dit is voedselrijk terrein voor akkervogels door de talrijke aanwezigheid 
van insecten en meestal ook van zaden. Tijdens lange periodes van droog weer zijn 
dergelijke vochtige plekken van groot belang.  
 
Langs de Vleterbeek bevindt zich lokaal ook een matig tot goed ontwikkelde houtkant en 
veel (knot)bomen. Dit is prima habitat voor bv. de ringmus, de geelgors en de zomertortel. 
In het kader van het provinciale project met aankoop en inrichting van bufferstroken (zie 
hoger), kan dit biotoopelement verder ontwikkeld worden. Langs de Winterbeek werd een 
elzenstruweel aangeplant. 
 

 

Tabel 3: Oppervlakte akkervogelvriendelijk terrein geassocieerd met waterlopen. 

 Vleterbeek Andere beken Totaal 

lengte 2.040 m 210 m 2.250 m 

nuttige breedte 10 m 4 m  

oppervlakte 20.400 m² 840 m² 21.240 m² 
 

 
In totaal komen 2,25 km waterloop voor in het gebied waarvan 2,04 km Vleterbeek. Voor 
de Vleterbeek kan - inclusief 5 m bufferstrook - een breedte van 10 meter gerekend 
worden, voor de andere beken 4 meter. Samen geeft dit een oppervlakte van 2,12 ha (zie 
tabel 3). 
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6.6 Beheerovereenkomsten 
 
Sommige niet specifiek op akkervogels gerichte beheerovereenkomsten (BO's) kunnen toch 
positief werken en als "akkervogelvriendelijk terrein" beschouwd worden: 

• 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 een dergelijke stoppel. 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. 
 
 
Type 

overeenkomst 

Aantal 

overeenkomsten 

Oppervlakte (m²) Verrekende 

oppervlakte (ha) 

Perceelsrand natuur 2 1.187 m² 0,119/2=0,060 
Aanleg en 
onderhoud heg 

3 458 m² 0,046 

Onderhoud poel 1 150 m² 0,015 
Totaal   0,121 

Tabel 4: terreinen met beheerovereenkomst  

 
 
In de zoekzone Vleterbeek zijn er momenteel 3 types beheerovereenkomsten (tabel 4, 
bron: VLM). Als resultaat van de aangegeven beheersovereenkomsten wordt een 
oppervlakte van 0,12 ha als ‘akkervogelvriendelijk’ aangerekend. De situering is aangeduid 
op de kaart van figuur 4 en 5. 
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6.7 Totaal areaal akkervogelvriendelijk terrein 
 
In tabel 5 wordt de actuele oppervlakte akkervogelvriendelijk terrein voor de hele zoekzone 
aangegeven. 
 

Aard Netto 

oppervlakte (ha) 

Biologisch waardevolle heggen en houtkanten 0,42 
Soortenrijke graslanden - 
Onverharde wegen 1,01 
Waterlopen 2,12 
Beheerovereenkomsten 0,12 
Totaal huidig akkervogelvriendelijk terrein 3,67 

Tabel 5: actuele oppervlakte akkervogelvriendelijk terrein 
 

In verhouding met de totale oppervlakte van het deelgebied Vleterbeek, bestaat 2,5 % van 
het gebied uit "akkervogelvriendelijk terrein". Voor het behoud van de huidige populaties 
akkervogels moet minstens 5 tot 8% van het areaal akkervogelvriendelijk terrein zijn (zie 
hoger). Er dient dus nog voor minstens 2,5% of 3,65 ha extra terrein uitgekeken te worden 
via beheerovereenkomsten.  
 
 

7. Prioritaire zones en maatregelen 
 
7.1 Prioritaire zones 
 
Er zijn geen zones prioritair t.o.v. de rest van het gebied.  
 

Het aanleggen van maatregelen parallel langs de vrij drukke Frans-Vlaanderenlaan is niet 
zinvol omwille van de verstoring door het verkeer. Hier kunnen enkel randen dwars op deze 
straat aangelegd worden. 
 

Voor soorten van open landschap (veldleeuwerik, gele kwikstaart), is het aangewezen om 
maatregelen te nemen op minstens 100 m van bebouwing en opgaand groen. Figuur 5 toont 
dat er enkel in het centrale deel wat open gebied is (benaderende modellering op basis van 
de BWK). Gezien het belang van het gebied voor akkervogelsoorten van 
bocagelandschappen is verdichting van het landschap met nieuwe heggen, hagen of 
houtkanten hier zinvoller. 
  

Omdat het deelgebied Vleterbeek op zichzelf eerder klein is (145 ha) wordt in de nabije 
toekomst best ook in de naburige zoekzones een project gerealiseerd om een gunstig effect 
op populatieniveau te bekomen. 
 
 
7.2 Maatregelen op basis van de beheeroveenkomsten 'akkervogels' 
 
De maatregelen die het meest zinvol zijn in dit gebied, zijn deze voor soorten van 
kleinschalig landschap met een verspreide aanwezigheid van heggen, struwelen en 
bomen:  

• 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: samen met graanranden richten op ca. 2 ha/km² (Phillips et 
al., 2009; Siriwardena, 2010): vooral voor geelgors en ringmus, vaak ook patrijs; 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  
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• onbespoten winterstoppels van graan: goed voor alle soorten 
• faunaranden met onbespoten graangewas: goed voor alle soorten 
• opgeploegde grasstroken: waarschijnlijk goed voor alle soorten 

 
Maatregelen voor de soorten van open ruimte kunnen eventueel lokaal ingezet worden, 
maar zoals hoger vermeld is dit geen prioriteit en kan beter voorrang gegeven worden aan 
soorten van kleinschalig landschap. Het areaal open ruimte is te klein om een lokale 
populatie in stand te houden, maar indien in de omgeving extra maatregelen kunnen 
worden genomen, en wanneer de landbouwers niet bereid zijn om extra verdichting van het 
landschap uit te voeren, kan het zinvol zijn om hier toch voor soorten van open landschap 
iets te doen. De belangrijkste maatregelen zijn dan: 

• onbespoten winterstoppels van graan: vooral voor veldleeuwerik, patrijs en kievit  
• een ruim aanbod aan 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 

 
Tips voor de keuze van de locaties: 

• vogelvoedselgewassen of graanranden worden voor kleine zangvogels best aan de 
zonzijde van een doornig struweel aangelegd. In open terrein is er meer kans op 
bezoek van groepen duiven of kauwen. 

• langs beken: de ruimingsspecie niet op de randstroken aanbrengen  
• geen maatregelen nemen naast drukke wegen zoals de Frans-Vlaanderenlaan 
• ruimtelijke combinatie van voedsel en dekking is best 
• maatregelen worden best gespreid over het projectgebied dan geconcentreerd in één 

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

minder dan 500 m van elkaar (Phillips et al. 2009; Siriwardena, 2010) 
• onbespoten stoppels zijn in principe overal inzetbaar. Afhankelijk van de beoogde 

soortgroep worden die best toegepast langs kleine landschapselementen (voor KLA) 
of in open landschap (voor OLA). 

• maatregelenstroken moeten niet overal even breed zijn, waardoor uitsprongen in de 
rand van een perceel opgevangen worden. Om voldoende dekking te bieden  moet er 
wel een minimale breedte (6-12 m) aanwezig zijn. 

• graften of taluds kunnen aan waarde winnen voor akkervogels door boven- en/of 
onderaan een maatregelenstrook aan te leggen 

• maatregelen worden bij voorkeur niet genomen onder electriciteits-, telefoon- of 
hoogspanningslijnen. Predatoren maken graag gebruik van deze structuren. 

 
 
7.3 Aanvullende algemene maatregelen 
 
Aanvullende algemene maatregelen om de waarde voor akkervogels te verhogen zijn: 

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

• natuurvriendelijk wegbermbeheer 
• 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 
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CONCLUSIE 
 
De beste kansen voor dit gebied liggen bij de soorten van kleinschalige landschappen. 
Maatregelen dienen zich dan ook prioritair op deze groep te richten. Het deelgebied is 
eerder klein (145 ha) waardoor uitbreiding van acties naar aanpalende zoekzones of over de 
grens met Frankrijk aangewezen is om op populatieniveau iets te betekenen. 
 
Nestgelegenheid voor KLA-soorten is talrijk aanwezig langs de houtige KLE's, onder meer 
langs de Vleterbeek die hier over de hele lengte een 'houtkantbeek' is met een 
natuurvriendelijk beheerde oeverstrook van 5 meter breed. Dit biedt kansen voor een groot 
aanbod aan insecten in de zomer. Wintervoedsel is echter schaars aanwezig. Een 
akkervogelproject kan best vooral hierin voorzien, via graanranden en 
vogelvoedselgewassen. Verder zijn gemengde grasstroken met een duo- of 
triorandenbeheer en onbespoten overwinterende graanstoppels heel geschikte maatregelen 
voor een brede waaier een soorten in zowel open als besloten gebied.  
 
Er zijn geen prioritaire zones binnen dit deelgebied. Wel worden maatregelen direct langs de 
Frans-Vlaanderenlaan afgeraden omwille van de verstoring door het drukke verkeer. 
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