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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 5 bijkomende zoekzones is er interesse vanwege landbouwers en/of andere actoren 
zoals regionale landschappen, bedrijfsplanners of provinciale administraties om in 2012 
van start te gaan met een akkervogelproject. 
 
 
VRAAGSTELLING 

 
Om binnen deze kandidaat projectgebieden de beheerovereenkomsten ‘akkervogel-
bescherming’ 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; 

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

 
Dit advies behandelt de zoekzone ‘Stalhille’ op grondgebied van de gemeenten Jabbeke 
en Zuienkerke. 
 
 
TOELICHTING 

 

0. Inleidende opmerking 
 
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 adviseren: 

- 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 
 

Figuren 1 en 2 tonen de ligging van de zoekzone ‘Stalhille’. Het projectgebied ligt in 
West-Vlaanderen en bevindt zich op grondgebied van de gemeenten Jabbeke en 
Zuienkerke. De totale oppervlakte van deze zoekzone bedraagt 242 ha. 
 
 

 

  Figuur 1: situering van de zoekzone ‘Stalhille’ in Vlaanderen (rood omcirkeld). 

  Lichtblauw=zoekzones, donkerblauw=kerngebieden. 
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Figuur 2: begrenzing van zoekzone ‘Stalhille’ 
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2. Landschappelijke context en landbouwgebruik 
 
2.1 Bespreking landschap 
 
De zoekzone ligt integraal in de West-Vlaamse kustpolders. Er is weinig macroreliëf. De 
topografische hoogte bedraagt 2 à 3 m TAW. Lokaal zijn er nog percelen met heel wat 
microreliëf met hoogteverschillen tot 1 m. Deze zijn meestal in gebruik als grasland. 
 
Open vergezichten wisselen af met een meer gesloten omgeving met huisweiden, 
knotwilgen en oude haagrestanten in de nabijheid van hoevegebouwen. Op sommige 
plaatsen omgeven imposante populierendreven de hoeve of vormen een dreef langs de 
Spanjaardstraat. Deze noord-zuid lopende straat snijdt het gebied landschappelijk in 
twee: zeer open ten westen, eerder halfopen tot open ten oosten van deze straat 
(verderop in dit advies wordt naar beide deelgebieden verwezen als respectievelijk 
westelijk en oostelijk deel van de zoekzone). In het zuiden van het oostelijk deel van de 
zoekzone bevindt zich een klein, gevarieerd loofbos. Het gebied wordt van west naar oost 
ook in twee gesneden door een hoogspanningsleiding. 
 
De bodemkaart vermeldt voor het gebied ten oosten van de Spanjaardstraat een reeks 
noordwest-zuidoost lopende stroken van zo'n 200 meter breedte met lager gelegen, 
kleiige bodems (grasland) en wat hoger gelegen meer zandige kreekruggen (akkers). De 
kleiige bodems zijn poelgronden, meestal rustend op veen (maar ook vaak uitgeveende 
gronden). De grote akkerpercelen in het westen van de Spanjaardstraat liggen op een 
grote kreekrug.  
 
Kreekruggen zijn droger dan poelgronden waardoor er veelal akkerbouw op gebeurt. Op 
de poelgronden wordt meestal grasland aangetroffen. Heel wat van die lager gelegen 
percelen worden omgezet in akkers. Dit gaat meestal gepaard met ophoging van het 
terrein. Langs de meeste percelen ligt een kleine of grotere gracht, meestal met een 
rietkraag die maar af en toe wordt gemaaid. Het is de combinatie van de 
graslandpercelen met microreliëf, allerlei akkerbouwteelten en de talloze rietkraagjes die 
de waarde en potentie van dit gebied voor vogels verklaart. 
 
Her en der liggen perceelsranden met beheerovereenkomsten langs akkerpercelen. Deze 
hebben een wisselende ecologische kwaliteit. Sommige hebben een grotere 
kruidenrijkdom en hebben nog nauwelijks grasproductie (oorspronkelijk ingezaaid met 
Italiaans of Engels raaigras). Andere randen zijn dichtbegroeid met forse grassen die in 
hoge dichtheid werden gezaaid zoals kropaar of rietzwenkgras, en zijn niet bruikbaar 
voor de meeste vogels, tenzij als dekking in de winter. 
 
 
2.2 Bespreking landbouwstructuur 
 
Zo’n 88% van de oppervlakte van de zoekzone is aangegeven als beroepslandbouw via 
de jaarlijkse verzamelvraag (tabel 1). De resterende oppervlakte wordt ingenomen door 
o.a. wegeninfrastructuur, bermen, waterlopen, enkele woonhuizen met tuinen, een bosje 
en hobbylandbouw (pony's, paarden). 
 
De landbouwstructuur wordt gekenmerkt door akkerbouw waarbij graangewassen (vooral 
wintertarwe) meer dan 40% van de oppervlakte uitmaken (tabel 1, figuur 3). Daarnaast 
is maïsteelt eerder beperkt vertegenwoordigd met zo’n 7% van de oppervlakte. 
Aardappelen hebben een gelijkaardig aandeel en nemen zo’n 8% van de oppervlakte in. 
Grasland (tijdelijk en blijvend) is goed vertegenwoordigd met zo’n 28% en is opvallend 
enkel aanwezig in de oostelijke helft van de zoekzone. Er is ongeveer evenveel blijvend 
als tijdelijk grasland aanwezig. Beide nemen zo’n 14% van de oppervlakte van de 
zoekzone in. De westelijke helft van de zoekzone (ten westen van de Spanjaardstraat) 



 

 

 

 
6/21 

 

INBO.A.2011.74 

 

bestaat quasi volledig uit akkerbouw. Stallen en gebouwen maken ca. 2% uit van de 
totale oppervlakte. 
 

Tabel 1: overzicht van de teelten en overig landbouwkundig landgebruik (in ha en procentueel ten 

opzichte van de totale oppervlakte aangegeven landbouw en van de zoekzone) voor het 

aangiftejaar 2010 (bron: VLM). 

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

oppervlakte 
zoekzone 

% t.o.v. oppervlakte 

aangegeven 
landbouw 

graangewas 102 42 48 

tijdelijk grasland 35 14 17 

blijvend grasland 33 14 16 

aardappel 19 8 9 

maïs 18 7 8 

gebouwen 6 2 3 

Totaal 212 88 100 
 
 
Naast de teeltsamenstelling is ook de perceelsgrootte een goede graadmeter voor de 
geschiktheid van een gebied voor akkervogels. Kleinere percelen zorgen voor relatief 
meer perceelranden. Langs de perceelranden komen potentieel kruidenrijke 
pioniersvegetaties voor. Zowel de zaden van die vegetaties als de insecten die ze 
herbergen, zijn een belangrijke voedselbron voor akkervogels. De gemiddelde 
perceelsgrootte in de zoekzone is meer dan dubbel zo hoog dan het gemiddelde in 
Vlaanderen, evenals de mediaan (tabel 2). Bijgevolg is de dichtheid aan perceelranden 
hier veel lager dan het Vlaams gemiddelde. Er is evenwel een grote variatie in 
perceelsgrootte in het gebied (mozaïek van eerder grootschalige en kleinschalige akkers 
en graslanden). 
 
Hierbij dient ook opgemerkt dat de grasstroken onder beheerovereenkomst 
perceelsrandenbeheer zijn aangegeven als afzonderlijk perceel. Een deel van die 
beheerovereenkomsten liep af op 1 april 2011. De mogelijkheid bestaat dat deze 
grasstroken opnieuw geïntegreerd worden in de aangrenzende percelen. De gemiddelde 
perceelsgrootte zal hierdoor stijgen. 
 
 
Tabel 2: perceelsgrootte in de zoekzone ‘Stalhille’ in vergelijking met Vlaanderen (toestand 

aangiftejaar 2010; bron: VLM). 

 zoekzone Stalhille Vlaanderen 

gemiddelde perceelsgrootte (ha) 2,90 ha 1,41 

mediaan perceelsgrootte (ha) 1,92 ha 0,91 
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   Figuur 3: overzicht van de teeltgroepen in de zoekzone ‘Stalhille’ (toestand aangiftejaar 2010; 

   bron: VLM). 
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3. Akkervogelfauna 
 
3.1 Ecologie van akkervogels in een notendop 
 
Akkervogels vormen een ecologisch heterogene groep van vogelsoorten. Met het oog op 
beheer en bescherming is het nuttig om een onderscheid te maken tussen soorten die 
gebonden zijn aan open landschappen (OLA - Open Landschappen Akkervogels) en 
soorten van kleinschalige landschappen (KLA - Kleinschalige Landschappen Akkervogels) 
(Dochy & Hens, 2005). Voor een algemene beschrijving van de verspreiding, het 
voorkomen en de ecologie van de in Vlaanderen broedende soorten akkervogels 
verwijzen we naar Vermeersch et al. (2004) en Dochy & Hens (2005). 
 
OLA-soorten als veldleeuwerik, gele kwikstaart, kievit en grauwe gors zijn grondbroeders 
en broeden meestal in de teelten. Voor het eerste legsel hebben ze een absolute 
voorkeur voor (winter)tarwe. Daarop volgende legsels en vervanglegsels vinden vaak 
plaats in andere teelten. Bij gebrek aan zomergranen en extensieve hooilanden is biet (in 
de leemstreek) een aantrekkelijke teelt qua nestgelegenheid, dekking en in vele gevallen 
ook voedsel. Teelten als vlas en vooral maïs zijn veel minder in trek, hoewel percelen 
met maïs ook wel door kievit wordt benut om te nestelen. Aardappel- en erwtenvelden 
kunnen een belangrijke aanvulling zijn voor late broedsels van grondbroeders. 's Winters 
verblijven alle OLA's graag op open stoppelvelden, vooral van granen. 
 
KLA-soorten als geelgors, kneu, ringmus en patrijs zijn soorten die jaarrond gebonden 
zijn aan landschappelijk gevarieerde landbouwgebieden met veel dekking onder de vorm 
van doornstruweel, houtkanten, overhoeken en ruigtestroken. Dit zijn alle 
landschapselementen die niet behoren tot de teeltoppervlakte en daardoor sterk onder 
druk staan bij het streven naar intensiever en rationeler gebruik van de 
productieoppervlakte. 
 
 
3.2 Voorkomen en verspreiding van akkervogels in de zoekzone 
 
Typische akkervogelsoorten die in dit gebied voorkomen, zijn o.a. patrijs, veldleeuwerik, 
gele kwikstaart, ringmus, kneu, kievit en graspieper. Tabel 3 geeft een schatting van het 
aantal territoria van deze soorten in de zoekzone Stalhille. De gegevens zijn gebaseerd 
op Dochy (2011, in voorbereiding) en de Vlaamse broedvogelatlas 2000-2002 
(Vermeersch et al., 2004). Andere karakteristieke akkervogelsoorten als geelgors, 
grauwe gors en zomertortel zijn sinds meer dan 10 jaar uitgestorven in dit gebied. 
 
 
Tabel 3: schatting aantal territoria van typische akkervogels in zoekzone Stalhille in 2009-2011. 

Soort Aantal territoria in 2009 - 2011 

patrijs 5-8 

kievit 10-20 

veldleeuwerik 5-8 

gele kwikstaart 20-25 

graspieper 1-3 

ringmus 5-tal locaties 

kneu geen, maar broedvogels uit omgeving 
komen voedsel zoeken in de zoekzone 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
9/21 

 

INBO.A.2011.74 

 

Daarnaast zijn tal van andere soorten aanwezig die vaak op en rond akkers leven zoals 
fazant, steenuil, kerkuil, rietgors, scholekster, roodborsttapuit, enz.. Veel soorten hebben 
een voorkeur voor een mozaïek van akkers en graslanden. 's Winters verblijven tot 
meerdere duizenden kleine rietganzen en honderden kolganzen in het gebied, vooral in 
de eerste helft van de winter. Ze prefereren de graslanden, maar foerageren soms ook 
op wintertarwe. Eveneens kenmerkend voor het polderlandschap zijn de talrijke 
waterlopen met rietkragen die het gebied doorkruisen. Deze typische 
landschapselementen vormen een geschikt biotoop voor allerlei rietvogels zoals o.a. 
rietzanger, kleine karekiet, blauwborst en rietgors. 
 
 

4. Kansen en knelpunten voor akkervogels 
 
4.1 Kansen 
 

• De aanwezige mozaïek van grootschalige en kleinschalige akkers en graslanden is 
gunstig voor heel wat akkervogels. 

• Er zijn verschillende perceelsranden (BO perceelsrand ‘natuur’) die al meerdere 
jaren beheerd worden en waar zich stilaan spontaan kruidachtige planten vestigen 
(o.a. vlinderbloemigen), die extra insecten (en dus vogelvoedsel) kunnen 
aantrekken. 

• Talrijke sloten met rietkraagjes bieden o.a. dekking aan akkervogelsoorten. Soorten 
die hiervan profiteren zijn bv. patrijs, fazant en gele kwikstaart.  

 
 
4.2 Knelpunten 
 

• Het ophogen en/of scheuren van historisch permanente graslanden. In 
akkervogelgebieden kunnen graslanden een belangrijke rol spelen, met name voor 
de voedselvoorziening (Dochy & Hens, 2005) 

• Het intensiveren van het graslandbeheer door hogere mestgiften en/of doorzaaien 
met raaigras. Dit resulteert veelal in een verminderd voedselaanbod in de 
graslanden of het onbereikbaar worden van ongewervelden voor kleine vogels door 
de dichtere zode (McCracken & Tallowin, 2004; Wilson et al., 2005; Atkinson et al., 
2005; Hoste-Danyłow et al., 2010; Whittingham & Devereux, 2008). 

• Het ploegen tot tegen de oever van de sloot, waardoor voor akkervogels 
waardevolle akkerranden verdwijnen. 

• Pesticidengebruik inclusief op de randen van sloten of wegbermen. 
• Hoge dichtheden zwarte kraai zorgen voor bijna permanente onrust bij broedende 

kieviten. Het is evenwel onbekend of er een belangrijke predatie-impact is. 
• De aanwezige hoogspanningsleiding en –masten zijn broed- en uitkijkplaatsen voor 

predatoren (zwarte kraai, valken). 
• Verwaarlozing van het beheer van kleine landschapselementen zoals o.a. 

haagrestanten waardoor ze sneller afsterven. Afgestorven kleine 
landschapselementen worden niet vervangen.  

 
 

5. Selectie doelsoorten 
 
In het open akkerbouwgebied ten westen van de Spanjaardstraat zijn de OLA-soorten 
veldleeuwerik, gele kwikstaart, graspieper en kievit doelsoort. Insectenrijke zones 
tijdens het broedseizoen en onbespoten stoppels in open gebied tijdens de winter zijn 
hier de prioritaire behoeftes. 
 
Ten oosten van de Spanjaardstraat zijn naast de hierboven genoemde OLA-soorten ook 
enkele KLA-soorten als doelsoort te vermelden: patrijs, ringmus en kneu. De 
prioritaire behoeftes zijn hier: insectenrijke zones in het broedseizoen en 
vogelvoedselgewassen en winterstoppels in zowel open als meer besloten gebied tijdens 
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de winter. Voor de kneu zijn ook in het broedseizoen zadenrijke zones nodig, bv. 
kruidenrijk grasland of vogelvoedselgewas met kruisbloemigen. Graspieper zou in dit 
gebied gebaat zijn bij een natuurvriendelijk beheer van historisch permanente 
graslanden met microreliëf, maar dit valt buiten het maatregelenpakket 'akkervogels'. 
 
 

6. Analyse grondgebruik in functie van akkervogels 
 
In internationale literatuur wordt voor het stopzetten van de achteruitgang van 
akkervogels gesteld dat minstens 5% van de oppervlakte van een landbouwgebied uit 
‘akkervogelvriendelijk’ terrein moet bestaan. Slechts vanaf 8 à 10 % 
akkervogelvriendelijk terrein kan ook daadwerkelijk een belangrijk herstel optreden. 
Onder de 5% gaat de achteruitgang verder (Boller et al., 2004; Flade et al., 2006; 
Phillips et al., 2009). 
 
In de paragrafen 6.1 t/m 6.4 worden de aanwezige akkervogelvriendelijke terreindelen in 
de zoekzone systematisch beschreven en gekwantificeerd. Tabel 3 vat de oppervlakten 
aan akkervogelvriendelijke terreindelen samen. De ligging van de onderscheiden delen is 
aangegeven in figuur 4. 
 
Actueel (situatie juni 2011) bedraagt de oppervlakte akkervogelvriendelijk terrein in de 
zoekzone Stalhille ca. 18,6 ha. Dit komt overeen met ca. 7,6 % van de oppervlakte van 
de zoekzone (tabel 4). 
 

Tabel 4: Effectieve oppervlakten akkervogelvriendelijk terrein in zoekzone ‘Stalhille’, situatie per 1 

juni 2011. 

Aard Oppervlakte (ha) Aandeel (%) 

biologisch waardevolle vegetatie 14,5 6,0 
waardevolle wegberm 0,2 <0,1 
waterlopen (rietkragen) 2,0 0,8 
beheerovereenkomsten 1,9 0,8 

Totaal akkervogelvriendelijk terrein 18,6 7,6 

 
 
6.1 Aandeel van voor akkervogels waardevolle vegetaties 
 
Op basis van de Biologische waarderingskaart (De Saeger et al., 2009), aangevuld met 
gegevens van een recente inventarisatie in het gebied (Dochy, 2011 - in voorbereiding), 
werden de waardevolle en zeer waardevolle terreindelen beoordeeld naar hun potentieel 
belang voor akkervogels. 
 
In de zoekzone gaat het hoofdzakelijk over biologisch waardevolle cultuurgraslanden, 
met name permanente, kruidenrijke en/of (micro-)reliëfrijke graslanden (BWK-
eenheden: hp*, hpr, hpr* en hr) (foto 1 en 2). De soortenrijke cultuurgraslanden (hp* 
en hpr*) bevatten een belangrijk aandeel bloeiende kruiden en dus ook insecten en 
zaden die als voedsel dienen voor akkervogels. De waarde van de reliëfrijke graslanden 
(hpr) zit in het microreliëf. Het zijn vaak oude percelen die minder intensief begraasd 
worden en als foerageergebied gebruikt worden door akkervogels. Alle graslanden 
bevinden zich in het oostelijk deel van de zoekzone. 
 
In totaal is er nog 28,9 ha waardevol grasland aanwezig. Dit is meer dan 10% van de 
oppervlakte van de totale zoekzone (242 ha). Omdat deze cultuurgraslanden meestal 
beweid of integraal gemaaid worden, is de voedselbeschikbaarheid wel lager en bieden 
ze minder dekking en nestgelegenheid dan ze bij een aangepast beheer zouden krijgen 
(bv. overblijvende randen, een aangepaste maaidatum). De oppervlakte wordt daarom 
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maar voor de helft meegeteld als 'akkervogelvriendelijk terrein'. Dit betekent dat 14,5 ha 
akkervogelvriendelijk cultuurgrasland wordt meegeteld. Figuur 4 toont de ligging van 
deze voor akkervogels waardevolle graslandpercelen (situatie 2011). In de loop der jaren 
zijn in het gebied heel wat waardevolle graslanden verdwenen door landbouwkundige 
ingrepen (ophoging of scheuren van de graslanden). 
 

 

Foto 1: kruidenrijk historisch permanent grasland met veel paardenbloemen. Paardenbloemen zijn 

goede zadenleverenciers in het vroege voorjaar voor akkervogels zoals o.a. kneu, huismus, 

ringmus, patrijs, veldleeuwerik enz.. 

 
 

 

Foto 2: reliëfrijk grasland net buiten de zoekzone te Stalhille. Dergelijke oude graslanden met 

microreliëf worden ook door akkervogels gebruikt om te foerageren.  
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6.2 Onverharde wegen en waardevolle wegbermen 
 
Onverharde wegen hebben doorgaans twee zandige rijstroken met aan weerszijden en 
tussen de sporen een begroeide strook. Dergelijke wegen zijn geschikt foerageerhabitat 
voor akkervogels. Er zijn evenwel geen onverharde wegen binnen de zoekzone. Alle 
wegen zijn verhard. 
 
Ten westen van de Spanjaardstraat ligt een verharde weg tot in het midden van het 
grote akkergebied.  Aan weerszijden daarvan liggen kruidenrijke bermen die functioneel  
nut hebben voor akkervogels. Met een lengte van ca. 450 m en een breedte van ca. 2 m 
is hier dus 0,18 ha akkervogelvriendelijk terrein aanwezig. Langs de andere wegen in de 
zoekzone zijn geen waardevolle bermen aanwezig. 
 
 
6.3 Waterlopen 
 
In de polders in de zoekzone zijn tal van kleine sloten te vinden, vaak begroeid met riet 
(foto 3). Het zijn insectenrijke ruigtes die door enkele akkervogelsoorten ook vaak als 
dekking (of broedplaats) worden gebruikt. Soorten die er van profiteren zijn o.a. patrijs, 
gele kwikstaart, fazant, rietgors, enz. (naast typische rietvogels zoals rietzanger, 
blauwborst en kleine karekiet die hier in grote dichtheden voorkomen). Behalve voedsel 
(rijk aan ongewervelden) bieden deze rietkragen vooral dekking, met name ook in de 
winter wanneer de rest van het landschap hier heel open en kaal is (foto 4). 
 
Andere waterlopen in het gebied (zonder rietontwikkeling) worden niet meegeteld als 
akkervogelvriendelijk aangezien ze meestal kale, steile oevers hebben. Dergelijke 
waterlopen hebben geen direct nut voor akkervogels. 
 
In totaal komt er ca. 7,85 km waterloop met rietkragen voor (foto 3 & 4). De gemiddelde 
breedte van de rietkragen in de zoekzone bedraagt om en bij de 2,5 m. Dit maakt dat 
naast de waterlopen in de zoekzone een oppervlakte van ca. 1,96 ha 
‘akkervogelvriendelijk terrein’ ligt. De trajecten zijn weergegeven op figuur 4. 
 

 

Foto 3: typische gracht met rietkragen in de zoekzone Stalhille. Dergelijke waterlopen vormen 

geschikt habitat voor rietvogels, maar zijn ook van nut voor sommige akkervogels zoals  ringmus, 

patrijs en fazant die er dekking en voedsel vinden. 
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Foto 4: gracht met rietkraag in kaal polderlandschap in de winter. De rietkraag biedt goede dekking 

voor akkervogels. 

 
 
6.4 Beheerovereenkomsten 
 
Er werden in de zoekzone nog geen beheerovereenkomsten ‘akkervogelbescherming’ 
gesloten.  
 
Niet specifiek op akkervogels gerichte beheerovereenkomsten kunnen echter ook 
positieve elementen bevatten voor akkervogels. Binnen de zoekzone lopen 
beheerovereenkomsten met doelstelling perceelsrandenbeheer ‘natuur’ (totaal 9,14 ha). 
Meerdere van deze beheerovereenkomsten liepen af op 1 april 2011 (10 BO’s goed voor 
5,4 ha) maar waren bij de opmaak van dit advies (juni 2011) wel nog aanwezig. Het is 
niet duidelijk of deze volgende jaar nog aanwezig zullen zijn, daarom worden ze niet 
meegerekend in de oppervlakte akkervogelvriendelijk terrein. Twee andere 
overeenkomsten, die nog lopen tot resp. 2013 en 2015, hebben een gezamelijke 
oppervlakte van 3,75 ha en worden wel meegeteld.  
 
De perceelsranden ‘natuur’ zijn grasstroken die niet bemest worden, die niet behandeld 
zijn met herbiciden en/of pesticiden en die niet voor 15 juni mogen gemaaid worden. Om 
de nesten van o.a. patrijs te beschermen, wordt geadviseerd om het maaien zo lang 
mogelijk uit te stellen, tot na 1 juli of nog beter 15 juli. Omwille van de ongustige 
maaidatum wordt de oppervlakte slechts voor de helft (1,88 ha) meegerekend als 
akkervogelvriendelijk terrein (tabel 5). In sommige oudere perceelsranden in het gebied 
begint de soortenrijkdom toe te nemen door het jaarlijkse maaibeheer. Allerlei kruiden 
zoals o.a. paardenbloem, klaver- en wikkesoorten beginnen zich te vestigen. Dit 
verhoogt de aantrekkelijkheid van deze randen voor akkervogels (foto 5).   
 
Verder werden in de zoekzone in het kader van het Interreg-project "Solabio" (2009-
2011, resultaten komen in Dochy, 2011 - in voorbereiding) enkele perceelsranden 
ingericht en beheerd als trioranden (foto 6 t/m 8). In totaal werd 550 m triorand (goed 
voor 0,66 ha) ingericht. Omdat het slechts tijdelijke randen betreft, worden ze hier niet 
meegeteld. 
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Tabel 5: overzicht van de in 2011 lopende beheerovereenkomsten in de zoekzone ‘Stalhille’ en hun 

bijdrage tot de akkervogelvriendelijke oppervlakte in de zoekzone. 

Type overeenkomst Oppervlakte 

(ha) 

Verrekende 

oppervlakte (ha) 

Verrekend aandeel 

(%) t.o.v. de totale 
oppervlakte 

Perceelsrandenbeheer natuur 3,75 1,88 0,8 

Perceelsrandenbeheer natuur 
(einde 1/04/2011) 

5,39 0 0 

Totaal 9,14 1,88 0,8 

 
 

 

Foto 5: klassieke, tien jaar oude perceelsrand ‘natuur’ in de zoekzone Stalhille. Deze perceelsrand, 

oorspronkelijk ingezaaid met Italiaans raaigras, wordt soortenrijker door het jaarlijkse maaibeheer. 

Daarbij verschijnen allerlei kruidachtige planten, wat de aantrekkelijkheid voor akkervogels 

verhoogt. 

 
 

 

Foto 6: triorand in de zomer in de zoekzone Stalhille. De aanwezige bloemen zijn ingezaaid en 

vormen een meerwaarde voor akkervogels. Bij inzaaien van bloemen is het aangewezen 

streekeigen soorten en zaden te gebruiken. 
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Foto 7: pas gemaaide triorand. Patrijzen vinden er voedsel en dekking. 

 
 
 

 

Foto 8: triorand in de winter in zoekzone Stalhille. De ruige vegetatie (zijstrook links) biedt dekking 

aan de aanwezige akkervogels. 
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Figuur 4: akkervogelvriendelijk terrein op basis van de BWK (waardevolle cultuurgraslanden), 

waardevolle wegbermen, waterlopen met rietkragen en beheerovereenkomsten. 
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7. Evaluatie van de actuele oppervlakte akkervogelvriendelijk terrein 
 
Het aandeel akkervogelvriendelijk terrein in de zoekzone Stalhille bedraagt actueel ca. 
7,6 % (18,6 ha) van de totale oppervlakte van de zoekzone. Het bestaat voor een groot 
deel uit ‘permanente’ infrastructuur, die niet onder beheerovereenkomsten valt: 
historisch permante graslanden, rietkragen langs grachten en kruidenrijke wegbermen 
(beperkt). Het oppervlakte aandeel van 7,6 % ligt boven de ondergrens van 5 % die 
vooropgesteld wordt voor het stoppen van de achteruitgang van de akkervogelpopulatie. 
 
Het aandeel als akkervogelvriendelijk beschouwd terrein benadert de ondergrens van 8-
10% die vooropgesteld wordt voor het herstel van akkervogelpopulaties. Voor een  
duurzaam herstel is bijkomend minimaal ca. 0,9 tot 5,7 ha (resp. 0,4 tot 2,4 % van de 
oppervlakte) akkervogelvriendelijk terrein aangewezen. 
 
Hierbij wordt opgemerkt dat het aanwezige areaal in hoge mate wordt gedomineerd door 
historisch permanente cultuurgraslanden (soortenrijk en/of reliëfrijk). Dit type grasland 
staat overal in Vlaanderen onder intensiveringsdruk. Ook in de zoekzone Stalhille zijn in 
de loop der jaren heel wat waardevolle permanente graslanden verdwenen. Het behoud 
van de resterende waardevolle graslanden, en zo mogelijk een ecologische 
kwaliteitsverbetering ervan door nulbemesting en/of gefaseerd beheer, is dan ook  
belangrijk om de oppervlakte akkervogelvriendelijk terrein in de zoekzone voldoende 
hoog te houden1. Deze graslanden zijn actueel vooral van belang voor dekking en voor 
zomervoedsel (insecten). In de winter zijn de graslanden echter vaak kort, waardoor in 
die periode voedselgebrek kan ontstaan voor akkervogels. Extra maatregelen gericht op 
wintervoedsel en winterdekking voor akkervogels zijn dus nodig in het gebied. In de 
winter zijn deze graslanden wel zeer functioneel als overwinteringsgebied voor o.a. 
ganzen en kieviten. 
 
Het merendeel van de waardevolle percelen en structuren situeert zich in het oostelijk 
deel van de zoekzone. In het open akkergebied in het westelijk deel van de zoekzone is 
het aandeel akkervogelvriendelijk terrein heel beperkt. Om de integrale zoekzone in te 
richten als een gebied waar akkervogels duurzaam in stand gehouden kunnen worden, 
zijn ook in dit westelijke deelgebied bijkomende maatregelen noodzakelijk. 
 
 

8. Prioritaire zones en maatregelen 
 

8.1 Prioritaire zones 
 
Het westelijk deel van de zoekzone is een open akkergebied. Hier is het vooral zinvol om 
maatregelen te nemen voor OLA-soorten. Het ‘aantakken’ van maatregelen aan de 
bestaande bloemrijke bermen en aan de waterlopen geniet de voorkeur. Op die manier 
kan een aaneengesloten netwerk van akkervogelvriendelijke elementen bekomen 
worden. 
 
Het oostelijk deel van de zoekzone is iets meer gesloten door de aanwezigheid van 
bebouwing en verspreide kleine landschapselementen. Hier zijn maatregelen gewenst 
voor zowel soorten van open als van kleinschalige landschappen. Verdere verdichting van 
het landschap is echter niet wenselijk in de nu open zones van het oostelijk deel. Kleine 
landschapselementen als hagen en houtkanten zijn hier dus minder aangewezen, maar 

                                           
1 Maatregelen zoals voorzien in het beheerpakket ‘botanisch beheer’ zouden in dit gebied geschikt zijn 
om de historisch permanente graslanden met microreliëf te behouden en te verbeteren (nulbemesting, 
geen herbiciden, zo mogelijk gefaseerd maaien). Deze specifieke beheerovereenkomst kan enkel ingezet 
worden binnen hiertoe afgebakende gebieden. De zoekzone behoort hier niet toe. 
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lokale uitbreiding en/of beheer van bestaande KLE’s kan wel nuttig zijn. Het gaat dan 
voornamelijk om knotwilgen en oude haagrestanten in de nabijheid van hoevegebouwen. 

Langs de drukkere Spanjaardstraat worden best geen maatregelen genomen. 
 
 
8.2 Maatregelen 
 
Het doel moet in de eerste plaats zijn om de huidige aantallen akkervogels te behouden 
(stand-still) en zo mogelijk te laten toenemen. Versterking van het leefgebied van de 
bovengenoemde doelsoorten met zowel winter- als zomermaatregelen is aangewezen. 
Alle beheerpakketten voor akkervogels komen hiervoor in aanmerking. 
 
Voor OLA-soorten zijn volgende maatregelen het meest zinvol: 

• Winterstoppels: deze maatregel is vooral gunstig voor veldleeuwerik, patrijs en 
kievit, maar ook voor de andere soorten (met inbegrip van overwinterende 
ganzen). Deze maatregel is beter mogelijk op lichtere bodems op de kreekruggen 
aangezien op de zwaardere kleibodems een late grondbewerking (na de winter) 
vaak minder aangewezen is vanwege de vaak ongunstige vochttoestand (te nat). 
Ploegen gebeurt op deze kleibodems reeds in het najaar. 

• Een ruim aanbod aan gemengde grasstroken met een duo- of beter nog 
triorandenbeheer, bij voorkeur met inheemse kruiden er tussen gezaaid. 

• Leeuwerikvlakjes zijn enkel zinvol in grote, open wintergraanpercelen. 
 
Voor KLA-soorten kunnen volgende maatregelen genomen worden: 

• Vogelvoedselgewassen: de inzaai van zaadleverende gewassen komt ten goede 
aan vooral kneu, ringmus, rietgors en patrijs. Bij het bepalen van de in te zaaien 
mengeling is het van belang dat kruisbloemigen (bv. koolzaad, gele mosterd en 
bladrammenas) worden toegevoegd. Bij voorkeur wordt gestreefd naar een 
densiteit van ca. 2 ha vogelvoedselgewas per km2 (Phillips et al., 2009; 
Siriwardena, 2010). Ook granen zijn nuttig om als vogelvoedselgewas in een 
mengsel mee op te nemen. 

• Gemengde grasstroken met een duo- of beter nog triorandenbeheer, bij voorkeur 
met inheemse kruiden er tussen gezaaid. Ook opgeploegde gemengde 
grasstroken zijn gunstig voor alle akkervogelsoorten. 

• Faunaranden: onbespoten graanranden hebben een duidelijke meerwaarde voor 
o.a. patrijs. 

• Lokale aanplant en/of beheer van bestaande KLE’s zoals hagen en houtkanten. 
Het gaat hier vnl. om knotwilgen en oude haagrestanten in de nabijheid van 
hoevegebouwen. Het goed beheer van de bestaande KLE's is belangrijker dan de 
aanplant van nieuwe en neemt geen extra ruimte in. Om de openheid van de 
polderlandschappen niet te schaden worden nieuwe KLE's best in de nabijheid van 
de hoevegebouwen en langs huisweiden aangelegd. 

 
Wat de aanleg van perceelsranden betreft wordt de voorkeur gegeven aan het omvormen 
van de bestaande perceelsranden tot gemengde grasstroken met duo- of 
triorandenbeheer. Het is eventueel mogelijk inheemse en streekeigen wilde kruiden in te 
zaaien. Het is daarbij van belang enkel streekeigen soorten en zaden te gebruiken. 
Indien een dergelijke omvorming niet haalbaar is, wordt best gestreefd naar het 
verlengen van de huidige perceelsranden 'natuur'. Door het jarenlange maaibeheer 
worden deze stroken langzamerhand soortenrijker, wat een meerwaarde is voor 
akkervogels. 
 
Ook de aanleg van perceelsranden als buffer langs rietkragen zou een erg waardevolle 
maatregel zijn voor zowel OLA- als KLA-soorten. Binnen de akkervogelzoekzone kunnen 
de rietkragen gebufferd worden met gemengde grasstroken. De buffering van de 
rietkragen met dergelijke randen zou het belang van deze elementen i.f.v. zomervoedsel 
voor akkervogels (ongewervelden) nog verhogen. 
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Volgende algemene richtlijnen zijn van toepassing bij de keuze van de locaties voor 
beheerovereenkomsten akkervogels: 

• 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, in de polders mogelijk ook ganzen. 

• Er worden best geen maatregelen genomen langs bosranden gezien de beperkte 
meerwaarde voor akkervogels. 

• Bij maatregelen langs beken is het aan te raden de ruimingspecie niet op de 
randstroken aan te brengen.  

• Er worden best geen maatregelen genomen naast drukke wegen, zoals hier langs 
de Spanjaardstraat (wel eventueel strook loodrecht op die straat). 

• Het is aan te raden de aanwezigheid van voedsel en dekking ruimtelijk te 
combineren. 

• Maatregelen worden best gespreid over het projectgebied, eerder 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 als 
uitkijkpost. 

• Maatregelen in de onmiddellijke omgeving van bebouwing moeten ook vermeden 
worden. De aanwezigheid van huis- en verwilderde katten kunnen hier leiden tot 
een verhoogde predatie. Maatregelen i.f.v. hagen en houtige kleine 
landschapselementen vormen hierop een uitzondering en zijn wel mogelijk in de 
buurt van hoevegebouwen. 

 

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

• natuurvriendelijk wegbermbeheer langs rustige veldwegen [i.s.m. andere 
openbare besturen] 

• behoud van onverharde wegen 
• onderhoud van oude of heraanplant van hagen van inheemse struiken en bomen 
• het gebruik van bestrijdingsmiddelen beperken, zeker in overhoeken, taluds en 

beekoevers 
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CONCLUSIE 

 
Er komen verschillende typische akkervogelsoorten van zowel open als kleinschalige 
landschappen voor in de zoekzone Stalhille. Met name kievit en gele kwikstaart komen 
redelijk talrijk voor. Veldleeuwerik, patrijs, kneu en ringmus komen in kleinere aantallen 
voor. Geelgors, grauwe gors en zomertortel zijn verdwenen uit het gebied.  
 
Daarnaast wordt opgemerkt dat het gebied zeer waardevol is voor soorten die minder 
specifiek aan akkerland gebonden zijn. Het zijn meestal soorten die in meer of mindere 
mate gebonden zijn aan de combinatie van grasland en akkerland en/of de in het 
poldergebied aanwezige kleine landschapselementen (vnl. sloten met rietkragen). Het 
betreft o.a. ook water- en rietvogels (bv. blauwborst, kleine karekiet, rietzanger) en 
overwinterende ganzen (bv. kleine rietgans, kolgans). 
 
Het open landschap in het westelijk akkergebied, evenals in het noordelijk deel ten 
oosten van de Spanjaardstraat, is het meest geschikt voor OLA-soorten. Hier is de aanleg 
van gemengde grasstroken met een duo- of triorandenbeheer zinvol. Als wintermaatregel 
zijn winterstoppels het meest aangewezen, voor zover lichte bodems voor dit doel 
beschikbaar zijn. Op zware kleibodems moet ploegen in het najaar gebeuren en dan is 
deze maatregel niet mogelijk. 
 
Het landschap in het (zuid)oosten van het studiegebied ligt meer ingesloten door 
bebouwing met bomen, struiken en tuinen. Hier zijn vogelvoedselgewassen nuttig voor 
bv. ringmus en patrijs, naast gemengde grasstroken. Hier worden bij voorkeur de reeds 
bestaande perceelsranden omgevormd tot gemengde grasstroken met duo- of 
triorandenbeheer. 
 
De aanwezige historisch permanente graslanden vormen een waardevol biotoop voor 
veel soorten, ook voor de typische akkervogels. Deze graslanden, die vaak nog rijk zijn 
aan microreliëf, vormen het hele jaar door foerageergebieden voor akkervogels.  
 
De talrijke kleine rietkragen hebben naast de intrinsieke waarde voor allerhande 
rietvogels ook een waarde als dekking voor akkervogels. De aanleg van gemengde 
grasstroken (al dan niet met triorandenbeheer) als buffer langs de rietkragen zou een erg 
waardevolle maatregel kunnen zijn voor akkervogels. 
 
Andere kleine landschapselementen als hagen en houtkanten zijn hier minder 
aangewezen, maar kunnen wel lokaal versterkt worden (onderhoud en lokale uitbreiding 
rond bestaande KLE's). Verdere verdichting van het landschap is echter niet wenselijk in 
de nu open gebieden. 
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