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Voorwoord 

De biodiversiteit van Europese landbouwlandschappen gaat sterk achteruit (Krebs et al. 
1999; Newton 2004; Biesmeijer et al. 2006; Öckinger et al. 2006; Turbé et al. 2010). Dit 
biodiversiteitsverlies is het gevolg van de aan elkaar gerelateerde processen (Persson et al., 
2010) van landbouwintensivering (Donald et al. 2001) en het verlies aan ecologische 
heterogeniteit (Benton et al. 2003). Om dit samengaan te verbeteren kozen de Europese 
Unie (EU) en de Verenigde Staten (USA) in sterke mate voor het financiële beleidsinstrument 
“agromilieumaatregelen” (Pain & Pienkowski 1997). Het belang van dit instrument wordt 
benadrukt door het budget van meer dan 2 miljard dollar dat de USA en de EU hiervoor elk 
uitgeven (Gabriel et al., 2010). Of de gefinancierde maatregelen ook effectief zijn, is evenwel 
nog onduidelijk (Klein et al. 2001; Peach et al. 2001, Klein & Sutherland 2003; Bradbury et 
al. 2004; Vickery et al. 2004; Tscharntke et al. 2005; Klein et al. 2006; Batáry et al. 2010; 
Gabriel et al. 2010). Deze onduidelijkheid geldt ook  voor Vlaanderen. 

Het doel van dit Natuurrapport Beleidsevaluatie is om het biodiversiteitsbeleid in 
landbouwgebied1 te evalueren en voorstellen te doen voor optimalisatie. Thematisch beperkt 
het Natuurrapport Beleidsevaluatie zich tot de beleidsmaatregelen met betrekking tot vogels 
(weidevogels, akkervogels, ganzen, houtduif) en erosiebestrijding. De reden hiervoor is de 
databeschikbaarheid. Enkel over vogels zijn er data beschikbaar waarmee het 
biodiversiteitsbeleid in landbouwgebied rechtstreeks kan geëvalueerd worden. Van andere 
soortgroepen zijn geen of onvoldoende data voorhanden. Ook over erosiebestrijding zijn veel 
data beschikbaar. Daarnaast werd er voor deze thema’s gekozen omdat zowel maatregelen 
voor erosiebestrijding als vogelbeheer positieve neveneffecten hebben op de biodiversiteit in 
het algemeen. Zo vermindert erosiebestrijding de aanvoer van nutriënten, organisch 
materiaal, polluenten en sedimentatiemateriaal naar het oppervlaktewater. Dit heeft een 
positief effect op de waterbiodiversiteit. Daarnaast hebben verscheidene 
erosiebestrijdingsmaatregelen ook een positief effect op de bodembiodiversiteit. 
Bodembiodiversiteit is een onderbelichte, maar belangrijke biodiversiteitscomponent voor de 
landbouw. De gevolgen van het gebrekkige beheer van de bodembiodiversiteit werd door een 
recente Europese studie ingeschat op 1 triljoen dollar per jaar op wereldschaal (Turbé et al. 
2010). Ook vogelbeheermaatregelen kunnen resulteren in een lokale verhoging van de 
biodiversiteit in andere taxa (o.a. loopkevers, lieveheersbeestjes). 

Het evaluatiegedeelte bestaat uit zes wetenschappelijke rapporten die respectievelijk het 
beleid evalueren op: 

output: In welke mate worden de vooropgestelde doelen bereikt (doelbereiking), in welke 
mate worden de doelen bereikt dankzij het beleid (doeleffectiviteit) en wat zijn de 
neveneffecten van dit beleid? (dit rapport) 

inhoud: In welke mate werd er rekening gehouden met de wetenschappelijke inzichten bij 
het beleidsontwerp van de gekozen beleidsinstrumenten? (rapport Inhoudsevaluatie van 
natuurbeleid: case vogelbeheer en erosiebestrijding) 

instrumentenmix: In welke mate beantwoordt de gekozen beleidsinstrumentenmix aan de 
slimme regelgevingsprincipes? (rapport Evaluatie van de instrumentenmix van natuurbeleid: 
case vogelbeheer en erosiebestrijding) 

                                                

1 Met landbouwgebied bedoelen we gronden die in landbouwgebruik zijn, met uitzondering van de gebruiks-
overeenkomsten binnen erkende en aangewezen natuurreservaten. 
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monitoring: Wordt de uitvoering van het beleid opgevolgd? Zijn er data voorhanden 
waarmee de effectiviteit van het beleid kan nagegaan worden? (rapport Evaluatie van de 
monitoring van natuurbeleid: case vogelbeheer en erosiebestrijding) 

haalbaarheid: In welke mate werd er rekening gehouden met de wensen en noden van de 
beleidsdoelgroep, zijnde landbouwers? (rapport Natuurbeleid in landbouwgebied: 
haalbaarheid voor landbouwers) 

omgeving: In welke mate wordt de uitvoering van het beleid bemoeilijkt door onbedoelde 
beïnvloeding vanuit andere (beleids)domeinen? (rapport Natuurbeleid in landbouwgebied: 
invloed van de beleidsomgeving) 

Het eerste evaluatierapport gaat het beleidssucces of –falen na. De volgende drie 
wetenschappelijke rapporten trachten dit succes of falen te verklaren door de kwaliteit van 
het beleidsontwerp te beoordelen. In de laatste twee wetenschappelijke rapporten wordt 
onderzocht of het succes of falen verklaard kan worden door de invloed van de context 
(beperkt tot de doelgroep en de invloed van andere beleidsdomeinen) op het doel en op de 
beleidsmaatregelen (zie ook figuur 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Legende   
Pijl 1: rechtstreekse effect van de beleidsmaatregel (bv. beheerovereenkomst weidevogels) op het bereiken van het 
beleidsdoel (toename van de broedvogelindex met 10% tegen 2015, referentiejaar 2007-2008) 
Pijl 2: de positieve en negatieve gevolgen van de beleidsmaatregel voor andere beleidsdoelen (bv. de verdere 
achteruitgang van de niet-vogel biodiversiteit stopzetten tegen 2020) 
Pijl 3: rechtstreeks effect van de context (bv. autonome ontwikkeling) op het bereiken van het beleidsdoel  
X: de grootte van het effect van een beleidsmaatregel is afhankelijk van de context waarin het wordt toegepast (bv. 
een beleidsmaatregel die gemakkelijker inpasbaar is in de landbouwbedrijfsvoering zal meer landbouwers overtuigen 
om deze maatregel toe te passen waardoor het effect van de maatregel groter zal zijn) 
 

Figuur 1 Evaluatie van beleid in kader van Natuurrapport Beleidsevaluatie (aangepast op basis van Swanborn 1999) 

Het optimalisatiegedeelte bestaat uit twee wetenschappelijke rapporten die verschillende van 
de in het evaluatiegedeelte geformuleerde beleidsaanbevelingen in de praktijk uittesten. 
Deze rapporten zijn: 

Ontwikkeling van een landschapsvisie aan de hand van een casestudy: hoe kan een lokale 
gebiedsvisie opgesteld worden die rekening houdt met de maatschappelijk gewenste 
landschapsdiensten en wat is de reactie van de gebiedsactoren op deze visie? (rapport 
Optimalisatie van natuurbeleid in landbouwgebied: landschapsvisie Gelinden) 
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Kosteneffectief weidevogelmodel: is het mogelijk om de budgettaire kost van het 
weidevogelbeheer voor de overheid te verminderen, terwijl toch het gewenste doel behaald 
wordt en de landbouwer een billijke vergoeding krijgt voor zijn inspanningen en 
opbrengstverlies? (rapport Optimalisatie van natuurbeleid in landbouwgebied: ECOPAY – een 
economisch-ecologisch weidevogelmodel). 

Dit rapport “Doelevaluatie van natuurbeleid in landbouwgebied: case vogelbeheer en 
erosiebestrijding” is één van de acht wetenschappelijke rapporten, die het middengedeelte 
vormen van het Natuurrapport Beleidsevaluatie 2012 (figuur 2). Elk van deze rapporten kan 
afzonderlijk gelezen worden en is geschreven voor de meer specialistische lezer. Deze 
wetenschappelijk rapporten vormen de input van het Natuurrapport Beleidsevaluatie. Dit 
rapport is geschreven voor beleidsmakers, wetenschappers en werknemers en vrijwilligers 
van middenveldorganisaties met interesse in agromilieumaatregelen, biodiversiteit, 
erosiebestrijding en/of beleidsevaluatie. Daarnaast vormen de wetenschappelijke rapporten 
ook de basis voor de Natuurrapport Beleidsevaluatievideo. Deze video geeft in 10 minuten de 
voornaamste resultaten van het natuurrapport weer. Tenslotte kan een geïnteresseerde lezer 
zich ook verder verdiepen doordat ook de wetenschappelijke achtergrondrapporten op de 
website worden weergegeven.  

 
 

Figuur 2 De situering van de wetenschappelijke hoofdstukken binnen het productgamma van het Natuurrapport 
Beleidsevaluatie 
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Samenvatting 

De MINA-plan 4 doelstellingen voor vogelbeheer worden waarschijnlijk niet bereikt. De 
maatregelen zelf blijken na een jaar meten door het INBO effectief te zijn voor weidevogels. 
Wel is er een vervolgstudie nodig om de zekerheid van deze voorlopige conclusie te 
verhogen en om een uitspraak te kunnen doen over akkervogelmaatregelen.  

De MINA-plan 4 doelstellingen voor erosiebestrijding worden waarschijnlijk gehaald en de 
maatregelen zijn effectief voor erosiebestrijding. Maar, er zijn geen data beschikbaar om na 
te gaan hoe doeltreffend erosiebestrijdingsmaatregelen zijn voor het behoud en de 
verbetering van de biodiversiteit.  

 

Abstract 

The MINA-plan 4 goals for bird management will probably not be met. After one year of 
monitoring by INBO the measures themselves appear to be effective for meadow birds. 
Further study is needed in order to increase the certainty of this preliminary conclusion and 
to be able to comment on the effectiveness of cropland bird measures. 

The MINA-plan 4 goals for erosion control will probably be met and the measures are 
effective for erosion control. However, there is no data available to determine how effective 
erosion control measures are for the enhancement and conservation of biodiversity. 
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1 Inleiding 

In de doelevaluatie worden volgende onderzoeksvragen beantwoord: 

• in welke mate is de toestand geëvolueerd tot het vooropgestelde beleidsdoel? (§ 2. 
Doelbereiking, zie ook figuur 3), 

• in welke mate is de actuele toestand te danken aan het gevoerde beleid? (§ 3. Effectiviteit, 
zie ook figuur 3.), 

• wat zijn de positieve en negatieve neveneffecten van het gevoerde beleid, in bijzonder voor 
de biodiversiteit? (§ 4. Neveneffecten). 

 

 

Legende: 
B: beginsituatie op t0 

N: situatie op het tijdstip tn 

D: situatie volgens doel vooropgesteld tegen tn 

E: bereikte situatie op tn of de ingeschatte situatie op tn waarbij verondersteld wordt dat de waargenomen trend tussen t0 
en nu, zijnde tn-x, kan doorgetrokken worden tot tn  
O: situatie op tn indien er geen beleid was gevoerd (de autonome ontwikkeling) 
S: toestand 
t0: tijdstip waarop het beleid van start ging of het referentiejaar waartegenover de doelstelling wordt afgewogen 
tn: tijdstip van de evaluatie 

 

Figuur 3 Schematische weergave van de evaluatie van de doelbereiking (links) en de effectiviteit (rechts) (Sorber & 
Hellendoorn, 1985; Brouckaert & Van Reeth, 1995; Van Reeth et al., 2007) 
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2 Doelbereiking 

2.1 Vogelbeheer 

2.1.1 Beleidsdoelstellingen 

Er bestaan geen specifieke beleidsdoelen voor biodiversiteit, wel voor de uitvoering van soort 
gerelateerde beheerovereenkomsten binnen het Programmadocument plattelandsontwikkeling 
2007-2013. De doelstelling is om 2.499 ha landbouwgrond met een beheerovereenkomst 
soortbescherming te krijgen en 568 contracten te sluiten. In de periode 2007-2011 werd 1.682 ha 
beheerd (67%) en werden 504 contracten gesloten (89%). Voor de biodiversiteitsdoelen vallen we 
terug op de algemene Europese en Vlaamse beleidsdoelen. Het Europese beleidsdoel is om de 
verdere achteruitgang van de biodiversiteit tegen 2020 te stoppen. Dit EU doel werd voor de vogels 
in het MINA plan 4 vertaald in volgende 2 subdoelstellingen: 

• in 2015 neemt de algemene broedvogelindex met 10% toe ten opzichte van 2007-2008, 

• in 2015 neemt de overwinterende watervogelindex met 10% toe ten opzicht van 2005-
2006. 

Daarnaast werden voor vogelsoorten, die op de Bijlage I van de Europese Vogelrichtlijn voorkomen 
en/of waarvoor Vlaanderen een internationale verantwoordelijkheid heeft, gewestelijke 
instandhoudingsdoelstellingen (IHD) opgesteld. Dertien van die soorten zijn in grote mate 
afhankelijk van agrarische gebieden. Het gaat om vier broedvogelsoorten (grauwe kiekendief, 
kwartelkoning, grauwe klauwier en de in Vlaanderen intussen uitgestorven ortolaan) en negen 
soorten die hier doortrekken en overwinteren (kolgans, kleine rietgans, grauwe gans, rietgans, 
kleine zwaan, smient, wulp, goudplevier en kemphaan). Gezien hun afhankelijkheid van het 
landbouwgebied zal Vlaanderen waarschijnlijk een beroep dienen te doen op landbouwers en 
andere gebruikers/eigenaars van deze gebieden om de IHD doelstellingen te kunnen realiseren. 
Agromilieumaatregelen zouden hierbij een rol kunnen spelen, maar op dit moment bestaan er geen 
agromileumaatregelen die de IHD’s specifiek als doel hebben. 

De instandhoudingsdoelstellingen van deze soorten bestaan uit doelstellingen op vlak van 
populatieniveau, areaal en leefgebied, maar het was op dit moment enkel mogelijk om de 
doelstellingen op vlak van populatieniveau te evalueren en daarom worden enkel deze 
doelstellingen weergegeven. De doelstelling op vlak van populatieniveau voor doortrekkende en 
overwinterende soorten is het behoud van het huidige Vlaamse populatieniveau, wat voor de 
verschillende soorten neerkomt op volgende gemiddelde aantallen vogels in het winterhalfjaar 
(berekend op basis van de gemiddelde aantallen vogels over de periode oktober-maart): 

- kolgans: 20.000 vogels  

- kleine rietgans: minimum 12.000 vogels  

- grauwe gans: minimum 12.000 vogels  

- rietgans: minimum 650 vogels  

- kleine zwaan: minimum 140 vogels  

- smient: minimum 39.000 vogels  

- wulp: minimum 3.600 vogels  

- goudplevier: minimum 5.000  

- kemphaan: minimum 800  
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De doelstelling voor de broedvogelsoorten op populatieniveau is gebaseerd het aantal broedparen. 
Het is namelijk een uitbreiding van het aantal broedparen dat voldoet aan een minimum niveau om 
ingedeeld te worden als “voldoende staat” van instandhouding: 

- grauwe kiekendief: 15 broedparen als onderdeel van een duurzame grensoverschrijdende 
populatie met Boulonnais (Frankrijk) en Waals-Brabant. 

- kwartelkoning: 100 broedparen verdeeld over 4 kernpopulaties in de valleien van de 
Schelde, de IJzer, de Demer en de Maas. 

- grauwe klauwier: 80 broedparen met kernpopulaties van minimaal 20 broedparen in de 
Voerstreek en de Maasvallei. 

- ortolaan: verandering van uitgestorven status. 

2.1.2 Broedvogels in landbouwgebieden 

Glenn Vermeersch & Thierry Onkelinx (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) 

In 2007 startte het INBO, in samenwerking met Natuurpunt Studie, met de monitoring van 
algemene broedvogels in Vlaanderen (verder het ABV-project genoemd, Vermeersch et al. 2007). 
De hoofddoelstelling van dit project is om van de 100 meest voorkomende soorten betrouwbare 
trends te berekenen. In 2011 werden kortetermijntrends berekend op basis van data verzameld in 
de eerste 4 projectjaren (2007-2010). In combinatie met de gegevens verzameld in het kader van 
de Vlaamse broedvogelatlas (Vermeersch et al. 2004) laten deze trends ons toe om een uitspraak 
te doen over de recente evolutie (op korte en lange termijn) van de aan landbouwgebieden 
gebonden, algemene vogelsoorten in Vlaanderen. Voor enkele zeldzamere soorten (<150 
broedparen) worden gegevens gebruikt uit het project Bijzondere Broedvogels Vlaanderen (verder 
BBV-project genoemd, Anselin et al. 2003). Voor de gebruikte methodiek wordt verwezen naar de 
bijlage 1 Methoden. 

Uit deze gegevens blijkt dat het bereiken van de broedvogeldoelstelling eerder twijfelachtig is voor 
het landbouwgebied. De broedvogelindex voor landbouwgebied2 blijft in 2010 status quo ten 
opzichte van het referentiejaar 2007 (figuur 4).  

 

Figuur 4 De evolutie van de ‘broedvogelindex van landbouwgebied 

Deze status quo volgt op een sterke daling tussen 1990 en 2000-2002. Daarnaast blijkt vooral dat 
de generalisten zoals houtduif, zwarte kraai en kauw toenemen, terwijl broedvogels van de Rode 
Lijst (incl. categorie ‘achteruitgaand’ Devos et al. 2004) zoals graspieper, patrijs, veldleeuwerik, 
grauwe gors, ringmus en kneu verder afnemen (tabel 1).  

 

                                                

2 De ‘broedvogelindex van landbouwgebied’ houdt rekening met de trendevoluties van de volgende soorten: boerenzwaluw, 
geelgors, gele kwikstaart, grasmus, grauwe gors, grauwe klauwier, grutto, houtduif, kievit, kuifleeuwerik, paapje, putter, 
ringmus, spreeuw, torenvalk, veldleeuwerik, zomertortel. 
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Tabel 1 Resultaten van het ABV-project 2007-2010 in een Europese context (Code 1: behorende tot de Europese 
broedvogelindex van landbouwgebied, Code 2: broedvogels binnen het landbouwgebied niet opgenomen in de 
Europese broedvogelindex) 

 

Legende: 

KT-trend 2007-2010: Kortetermijntrend op basis van de vergelijking van aantallen per soort per ABV-hok in 2007 en 2010. De 
waarden zijn percentages en zijn afwijkingen van de basiswaarde 100 die aan het jaar 2007 werd toegekend. Per waarde wordt 
aangegeven of ze significant verschilt van nul (*** p<0.001 en * p< 0.05) of niet (NS). 

Trend Areaal 2000-2009: de waarden zijn percentages die een maat geven voor de bezettingsgraad van kilometerhokken die 
zowel in de atlasperiode (2000-2002) als in de eerste cyclus van het ABV-project (2007-2009) werden geteld. Per waarde 
wordt aangegeven of ze significant is (*** p<0.001 en * p< 0.05) of niet (NS). 

LT Trend en KT Trend Europa: de waarden zijn percentages en zijn afwijkingen van de basiswaarde 100 die aan het startjaar 
(1989 voor de lange termijn (LT) en 1999 voor de korte termijn (KT)) werd toegekend. 

Wel zijn veel waarden niet significant. Dit betekent niet noodzakelijk dat er geen veranderingen 
zijn opgetreden, enkel dat de onzekerheid nog groot is. Die onzekerheid wordt in vele gevallen 

Soort Code KT-Trend 2007-

2010 

Sign. Trend Areaal 

2000-2010 

Sign. LT-Trend 

Europa 

KT-Trend 

Europa 

Boerenzwaluw 1 17 NS -3 NS -17 -21 

Geelgors 1 163 * -3 NS -39 -19 

Gele kwikstaart 1 12 NS -4 NS -72 -28 

Grasmus 1 25 NS -13 *** 36 15 

Grutto 1 -22 NS 1 NS -56 -51 

Houtduif 1 28 *** 11 *** 100 29 

Kievit 1 -28 NS 2 NS -48 -32 

Ringmus 1 -54 NS -12 *** -55 7 

Spreeuw 1 4 NS -1 NS -56 -8 

Torenvalk 1 -28 NS -3 NS -16 -25 

Veldleeuwerik 1 -19 NS -3 NS -42 -13 

Zomertortel 1 26 NS -9 *** -69 -26 

Zwarte kraai 2 39 * 4 NS 23 11 

Kauw 2 114 *** 16 *** 12 -15 

Kneu 2 4 NS -17 *** -60 -47 

Witte kwikstaart 2 -10 NS -1 NS -16 -29 

Kwartel 2 49 NS 2 NS - - 

Patrijs 2 -33 NS 4 NS -81 -64 

Graspieper 2 -31 * 2 NS -60 -47 

Wulp 2 -26 NS 2 NS - - 

Scholekster 2 45 NS 10 *** - - 

Fazant 2 18 NS 9 *** - - 

Blauwborst 2 7 NS -1 NS - - 

Roodborsttapuit 2 40 NS 2 NS - 2 
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veroorzaakt doordat de waarden gebaseerd zijn op een subset van 234 in beide jaren getelde UTM-
hokken van 1x1 km. In de toekomst zal die onzekerheid verder afnemen zoals ook voorzien in de 
aan het project voorafgaande power-analyse (Onkelinx et al. 2006). Naar verwachting zal de 
steekproefgrootte, wanneer alle waarnemingen van 2010-2011 zijn ingevoerd, verder groeien tot 
563. Er wordt verwacht om op het einde van 2012 uit te komen op ca. 900 getelde én herhaalde 
hokken. Dit betekent dat de ABV-data nog met de nodige voorzichtigheid moeten geïnterpreteerd 
worden. Verwacht wordt dat de index-waarden in 2013 (wanneer de periode 2007-2009 zal kunnen 
vergeleken worden met de periode 2010-2012) veel robuuster zullen zijn door de toegenomen 
steekproefgrootte. 

In het kader van het BBV-project worden 4 soorten van het landbouwgebied opgevolgd: 
kwartelkoning, paapje, grauwe gors en grauwe klauwier. In de Vlaamse Rode Lijst werden die 
soorten met uitzondering van grauwe gors (bedreigd) opgenomen onder ‘met uitsterven bedreigd. 
Paapje is ondertussen uitgestorven. In 2006 werden voor het eerst geen broedgevallen meer 
opgetekend (Vermeersch & Anselin 2009), hoewel in de jaren erna nog af en toe zingende 
mannetjes werden waargenomen. Grauwe gors is wellicht de snelst afnemende landbouwsoort in 
Vlaanderen. In 2000-2002 werd de populatie geschat op 650-750 paren, in 2008 op 275 en in 
2011 nog op 200-250 paren (pers. med. R. Guelinckx). Kwartelkoning is een erg zeldzame soort in 
Vlaanderen. Er is nauwelijks nog geschikt leefgebied aanwezig. In het voorbije decennium werden 
nooit meer dan 6 territoria opgetekend. Het INBO beschikt niet over gedetailleerde, recente 
gegevens van de grauwe klauwier. Nadat de soort in 1998-1999 verdween als broedvogel, startte 
in 2000 een opmerkelijk herstel met kern in de Voerstreek. Dat leidde tot een schatting van 28-32 
paren in 2007. Sindsdien zijn geen nieuwe schattingen voorhanden. Daarnaast is er geen data 
beschikbaar over de met uitsterven bedreigde grauwe kiekendief en is ortolaan nog steeds 
uitgestorven. Dit betekent dat de voldoende staat van instandhouding zeker niet gehaald werd voor 
kwartelkoning en ortolaan en kan door het ontbreken van data momenteel geen uitspraak gedaan 
worden voor grauwe kiekendief en grauwe klauwier. 

De Europese ‘wild bird indicator’ (tabel 1), gebaseerd op monitoringdata uit 26 Europese lidstaten, 
toont een gemiddelde afname van 48% wat landbouwsoorten betreft sinds 1989. De grootste 
afname in Europa dateert wellicht van voor de jaren 1980, maar tot op vandaag is er van herstel 
geen sprake. In Vlaanderen zijn de resultaten gelijkaardig. 

De specifieke beheermaatregelen die in Vlaanderen uitgevoerd worden om de afname van 
landbouwsoorten te stoppen, werpen op lokaal niveau af en toe vruchten af. Voorlopig volstaan 
deze echter niet om de afname op grotere schaal een halt toe te roepen. De kennis over de 
ecologie van de verschillende soorten is voldoende groot (zie rapport Inhoudsevaluatie § 2 en § 3) 
en de lokale resultaten van een aantal PDPO-maatregelen, in voege sinds 2009, zijn veelbelovend. 
Het is echter nog te vroeg om een definitieve uitspraak te doen over hun effectiviteit (zie § 3.1). 
Het stabiliseren of omkeren van de huidige trends vergt wellicht een groter schaalniveau, 
waarbinnen de huidige kennis en maatregelen worden toegepast.  

2.1.3 Overwinterende watervogels in landbouwgebieden 

Koen Devos (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) 

De watervogelindex is in 2009-2010 licht gedaald ten opzicht van 2005-2006 (figuur 5), terwijl het 
doel een 10% stijging is in 2015. Maar deze conclusie dient op basis van de lange termijn trend wel 
genuanceerd te worden. De lichte daling volgt op een vervijfvoudiging van de indexwaarde in 
2002-2003 ten opzicht van 1990. Bovendien is de watervogelindex samengesteld uit een ruimere 
groep van soorten die niet allemaal sterk gebonden zijn aan agrarische gebieden. Indien de niet of 
minder landbouwgebonden soorten uit de index worden geweerd, dan vertoont de trend sinds 
2005/6 een fluctuerend verloop zonder duidelijke toe- of afname.    
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Figuur 5 De evolutie van de watervogelindex ten opzichte van het referentiejaar 2005/6 (links) en 1990 (rechts, voor de lange 
termijn trend) 

Een toetsing aan de gewestelijke instandhoudingsdoelen (g-IHD’s) voor de soorten van de 
Vogelrichtlijn toont een verschillend beeld naargelang de soort. Bij alle soorten werd het 
seizoensgemiddelde over de winters 2007/8 tot en met 2010/11 vergeleken met het 
vooropgestelde populatiedoel van de g-IHD’s (zie ook figuur 6). Bij vijf soorten werd het doel 
bereikt: kolgans, kleine rietgans, rietgans, kleine zwaan en wulp. Bij vier soorten was dit niet het 
geval (grauwe gans, smient, kemphaan en goudplevier). 
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Figuur 6 Seizoensgemiddelde (balken) met standaardfout en maximaal aantal overwinterende watervogels (volle lijn) per 
winterhalfjaar (oktober-maart 1990-2011) van de verschillende soorten waarvoor gewestelijke 
instandhoudingsdoelen voor de seizoensgemiddelden (stippellijn) opgemaakt zijn (Bron: watervogeldatabank 
Vlaanderen, INBO) 

De trends van watervogelpopulaties in Vlaanderen zijn in de meeste gevallen een gecombineerd 
effect van de ontwikkelingen op Noordwest-Europees niveau en van regionale/lokale factoren.  

Globaal gezien vertonen bijna alle watervogelsoorten in Noordwest-Europa een stijgende trend 
tijdens de voorbije decennia. Algemeen wordt aangenomen dat zowel een toegenomen 
bescherming van wetlands (Natura 2000, Ramsar,…) en soorten (jachtreglementeringen) als 
verbeterde voedselomstandigheden hierbij een bepalende rol gespeeld hebben. De toename in 
Vlaanderen in de jaren ’80 en ’90 past volledig in dit plaatje. In hoeverre de recente stabilisering of 
afname bij tal van soorten eveneens een reflectie is van de algemene populatietrend, is nog niet 
helemaal duidelijk. Opvallend is wel dat watervogelindicatoren in Nederland en Groot-Brittannië in 
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grote lijnen eenzelfde patroon als de index in Vlaanderen vertonen: eerst een toename, gevolgd 
door een lichte afname tijdens de laatste 10 tot 15 winters (Hornman et al. 2012, RSPB 2011).  

Steeds meer wordt duidelijk dat de klimaatsverandering ook gevolgen heeft in de verspreiding van 
watervogels in het winterareaal. Door mildere winters zijn soorten in staat om noordelijker te 
blijven overwinteren, dichter bij de broedgebieden. Onder meer in Nederland, Groot-Brittannië en 
Zweden worden bepaalde trends in de watervogelpopulaties toegeschreven aan klimaatgebonden 
veranderingen in de verspreiding (Hornman et al. 2012, RSPB 2011, Nilsson 2008). Het is dus 
aannemelijk dat dit ook bij bepaalde soorten in Vlaanderen (o.a. kleine rietgans, smient) het geval 
is. De interpretatie van de gevolgen van klimaatsverandering wordt soms bemoeilijkt door 
weerfenomenen die zich in een kortere tijdspanne afspelen. Zo zijn veel watervogelsoorten 
gevoelig voor langdurige vorstperioden of perioden met veel sneeuwval. Het dichtvriezen van 
waterpartijen kan leiden tot grootschalige verplaatsingen binnen Noordwest-Europa. Afhankelijk 
van waar de vorstgrens of sneeuwgrens zich bevindt (ten noorden, ten zuiden of ter hoogte van 
Vlaanderen) kan zich in onze contreien een influx of wegtrek voordoen. Dergelijke verplaatsingen 
zijn echter meestal slechts zeer kortstondig en beïnvloeden nauwelijks de trendpatronen over een 
langere termijn.  

Het feit dat de aantallen watervogels in Vlaanderen soms in grote mate bepaald worden door 
ontwikkelingen op grotere schaal en/of weersomstandigheden betekent evenwel niet dat regionale 
of lokale beleids- en beheermaatregelen geen rol kunnen spelen in de Vlaamse trends. De 
aanwezigheid van geschikte leefgebieden blijft één van de belangrijkste voorwaarden voor de 
instandhouding van de verschillende soorten. Dit geldt ook voor soorten die sterk afhankelijk zijn 
van landbouwgebieden. In tegenstelling tot broedende weide- en akkervogels zijn er binnen PDPO 
geen specifieke beleidsinstrumenten of beheerpakketten ontwikkeld in functie van overwinterende 
watervogels. In het rapport Inhoudsevaluatie zal voor overwinterende ganzen worden nagegaan of 
dit nodig is. In ieder geval ondervinden overwinterende watervogels ook minder negatieve effecten 
van de landbouwintensivering dan broedende weide- en akkervogels, waardoor 
beheerovereenkomsten minder noodzakelijk zijn. Productievere graslanden betekenen immers 
vaak ook meer voedsel voor herbivore soorten. Problemen situeren zich vooral op het vlak van 
verstoring en versnippering, het verlies aan historisch permanente graslanden (vnl. in de polders) 
en te lage waterpeilen. Maatregelen om de beoogde doelstellingen te bereiken dienen zich dan ook 
vooral hierop te richten. Vooral bij de ganzensoorten en in mindere mate smient dient ook rekening 
te worden gehouden met het aspect landbouwschade (met daaraan gekoppeld eventueel ook 
bejaging, zie voor meer info over ganzenbejaging bij het rapport Inhoudsevaluatie § 4).  

2.1.4 Bejaagbare vogelsoorten gebonden aan landbouwgebieden 

Thomas Scheppers & Jim Casaer (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) 

Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt getracht na te gaan welke bejaagbare vogelsoorten voornamelijk gebonden 
zijn aan agrarische gebieden en of de 2020-doelstelling van het stopzetten van een verdere 
achteruitgang van de biodiversiteit gehaald wordt in het agrarisch gebied. 

In de context van het identificeren van lange-termijn populatietrends voor soorten vormen 
afschotgegevens een enigszins ongewone methode van monitoring aangezien de gegevens 
betrekking hebben op het aantal gedode dieren in plaats van tellingen van levende dieren. Toch 
kunnen ze een goede indicatie vormen voor populatieveranderingen wanneer rekening gehouden 
wordt met de mogelijke valkuilen die eigen zijn aan afschotgegevens. Afschotdata worden dan ook 
dikwijls gebruikt om trends en relatieve densiteiten te berekenen (bv. Cattadori et al. 2003; Grotan 
et al. 2005; Imperio et al. 2010). 

Belangrijk bij het interpreteren van afschotgegevens is het feit dat deze het resultaat zijn van de 
lokale populatiedensiteit en van de jachtinspanningen die geleverd zijn om het afschot te 
realiseren. Zo kunnen fluctuaties in de geleverde jachtinspanningen het gevolg zijn van slechte 
weersomstandigheden (bv. jachtverbod bij sneeuw), variatie in het aantal jagers of veranderingen 
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in jachtreglementering (bv. inkorten van de jachtperiode). Het is duidelijk dat deze fluctuaties 
veranderingen in de afschotgegevens kunnen veroorzaken die geen verband houden met de 
populatietrend. Daarnaast kan er ook een interactie zijn tussen de lokale populatiedensiteit en de 
geleverde jachtinspanningen. Zo kunnen jagers bijvoorbeeld beslissen om minder te jagen wanneer 
een wildsoort achteruitgaat met het oog op het in stand houden van de lokale populatie. Dit 
resulteert in steilere dalingen in afschotgegevens dan in de werkelijke populatiedensiteit. 

Ondanks de ruis die veranderingen in de jachtinspanningen kunnen induceren in afschotgegevens, 
blijken de trends in afschotgegevens vaak in overeenstemming te zijn met trends afkomstig van 
andere monitoringgegevens. Afschotgegevens kunnen dan ook een eerste indicatie vormen voor 
geografische verschillen in populatiedensiteit en de veranderingen hiervan. 

In Vlaanderen worden sinds 1998 de afschotgegevens van erkende wildbeheereenheden (WBE) 
gestandaardiseerd verzameld. Naast soorten die het wettelijke statuut van jachtwild hebben, 
worden ook gegevens verzameld van soorten die bestreden worden, bijvoorbeeld in functie van 
potentiële schade aan landbouwgewassen of fruitteelt (bv. kraai en ekster) . In dit hoofdstuk wordt 
eerst nagaan welke bejaagde vogelsoorten actueel vooral gebonden zijn aan agrarische gebieden. 
Daarna wordt nagegaan of de trend in het afschot verschilt tussen agrarische gebieden en niet-
agrarische gebieden. 

Resultaten 

De recente werkingsgebieden van 187 WBE’s waren digitaal beschikbaar. Op basis van het 
percentage landbouw in hun werkingsgebied werden 53 WBE’s geklasseerd als niet-agrarisch, 72 
WBE’s als gemengd en 62 WBE’s als agrarisch. 

Voor de jaren 2009-2010 rapporteerden 185 WBE’s hun afschotcijfers. WBE’s rapporteren niet 
noodzakelijk een afschot voor alle soorten, zodat het aantal jaren waarvoor gegevens per soort 
beschikbaar zijn kan variëren. Tabel 2 geeft de resultaten weer van de analyses voor de actuele 
toestand van elke vogelsoort, alsook of de soort gebonden is aan agrarische gebieden. Van de 12 
bejaagbare vogelsoorten waarvoor actuele afschotcijfers beschikbaar zijn, tonen 5 soorten een 
significant verschil in toestand tussen de drie klassen. Slechts één vogelsoort kan als 
landbouwsoort getypeerd worden vermits de hoogste afschotstatistieken in de WBE’s van klasse A 
gevonden worden namelijk patrijs. De toestand van deze soort wordt weergegeven in figuur 7. 
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Tabel 2 Analyse van de actuele toestand van het afschot (2009-2010) voor de verschillende klassen (NA = niet-agrarisch, G = 
gemengd, A = agrarisch) per soort. Per soort wordt de mediaan van het afschot per 100 ha weergegeven alsook 
het aantal WBE’s dat afschotcijfers rapporteerde (n). Daarnaast wordt er aangegeven of de klassen significant (α 
= 0,05) verschillen. Wanneer de test significant is en het afschot hoger is in de agrarische gebieden (klasse 3) 
wordt de soort aangeduid als landbouwsoort. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 7 Het gemiddelde afschot per 100 ha van patrijs over de periode 2009-2010 berekend op UTM 5x5 kilometerhokken. De 
provinciegrenzen worden in blauw weergegeven.  

 

Soort Mediaan Aantal WBE’s Sign. Landbouwsoort 

NA G A NA G A 

Canadese gans 0.44 0.51 0.26 51 67 54 ja Nee 

Ekster 4.85 6.25 4.15 53 71 61 ja Nee 

Fazant 9.44 9.78 9.68 53 71 61 nee Nee 

Gaai 0.44 0.36 0.16 41 60 51 nee Nee 

Grauwe gans 0.04 0.07 0.05 33 55 44 nee Nee 

Houtduif 59.75 51.93 27.52 53 71 61 ja Nee 

Kauw 0 0 0 21 42 31 nee Nee 

Kraai 9.44 10.04 6.88 53 71 61 ja Nee 

Patrijs 0.31 1.74 3.03 43 67 60 ja Ja 

Smient 0 0 0 21 45 34 nee Nee 

Spreeuw 0 0 0 14 33 25 nee Nee 

Wilde eend 8.36 7.32 7.76 53 71 61 nee Nee 
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De trends in het afschot per klasse werden berekend voor 7 soorten en zijn terug te vinden in 
figuur 8. Twee belangrijke aspecten kunnen teruggevonden worden in figuur 8, namelijk hoe het 
afschot zich in de drie klassen tot elkaar verhoudt en of de waargenomen evoluties gelijklopend 
zijn tussen alle klassen. 

Bij het interpreteren van verschillen in trends (evoluties in het afschot) tussen de klassen, is het 
belangrijk de absolute waarden van het afschot mee in rekening te nemen. Immers relatieve 
verschillen (bv. reductie met 50%) vertalen zich bij lage absolute aantallen in kleinere verschillen 
tussen de jaren dan bij hogere absolute afschotaantallen. 

Voor wilde eend is er geen opmerkelijk verschil tussen het afschot in de drie klassen noch voor de 
omvang van het afschot noch voor de veranderingen hierin, al is de dalende trend in het afschot 
sinds 2003 niet waar te nemen in de niet-agrarische klasse. Deze discrepantie resulteerde echter 
niet in een significant verschil in de actuele toestand tussen de klassen.  

 

Wilde eend                                                            Kraai     
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Fazant      Houtduif 

 

             Patrijs 

 

Figuur 8 Trend in de index van de afschotgegevens over de periode 1998-2010 per soort voor de 3 klassen (niet-
agrarisch=rood; gemengd=blauw; agrarisch=groen). De index van de klasse niet-agrarisch in het startjaar 1998 
is het referentiepunt (index=1). De index van de overige klassen kan hierdoor vergeleken worden met dit 
referentiepunt. De trend in de index kan per klasse geïnterpreteerd worden. Het 95%-betrouwbaarheidsinterval 
wordt weergegeven in stippellijn. 

Daarnaast zijn er soorten waarvan het afschot hoger is naarmate het landbouwpercentage 
afneemt, met ander woorden waarvan het voorkomen gerelateerd is aan het niet-landbouwgehalte 
van de WBE. Dit is het geval voor kraai, gaai, ekster, fazant en houtduif. Voor kraai is de trend 
gelijklopend in de gemengde en de agrarische klasse waarbij de trend licht stijgend is, terwijl het 
afschot in de niet-agrarische klasse eerst stijgt om vervolgens terug te dalen. Hoewel het afschot 
voor gaai in de beginperiode sterk verschilt tussen de klassen, valt het afschot sterk terug op het 
einde en verdwijnt eveneens het verschil tussen de klassen. Deze recente sterke terugval is 
waarschijnlijk niet gerelateerd aan de populatiedensiteit, maar werd bijna zeker veroorzaakt door 
een verstrenging van de wetgeving sinds september 2009. Het afschot van ekster is vergelijkbaar 
in de gemengde en de niet-agrarische klasse en ligt lager in de agrarische klasse. Hoewel het 
afschot nagenoeg stabiel blijft over de periode in de agrarische en de gemengde klasse, daalt het 
afschot in de niet-agrarische klasse. Ook fazant kent een gelijkaardig afschot in de gemengde en 
de niet-agrarische klasse en ligt in de beginperiode hoger dan in de agrarische klasse. Doordat het 
afschot echter sterker afneemt in deze klasse in vergelijking tot de agrarische klasse verdwijnt dit 
verschil tegen het einde van de monitoringsperiode. Het afschot van houtduif is hoger naarmate er 
minder landbouw aanwezig is in de WBE en dit verschil blijft gedurende de monitoringsperiode 
behouden. Het afschot neemt sneller toe naarmate er minder landbouw aanwezig is in de klasse, 
waarbij het afschot in de niet-agrarische klasse echter piekt in 2005 om daarna sterk terug te 
vallen. 

Patrijs komt duidelijk naar voor als een landbouwsoort met relatief hogere dichtheden in het 
agrarisch gebied, waarbij het afschot voor 2009 en 2010 respectievelijk 2,1 en 9,8 keer hoger ligt 
t.o.v. de niet-agrarische gebieden. Daarnaast is de trend in het afschot dalend in de klassen 
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gemengd en niet-agrarisch. In de agrarische gebieden vertoont de index sterke schommelingen 
maar is het afschot in tegenstelling tot de andere gebieden, over de gehele monitoringsperiode 
gezien, niet achteruitgegaan. 

Conclusies 

Voor de soorten die niet-gebonden zijn aan agrarische gebieden neemt het afschot van houtduif, 
kraai en ekster toe in de agrarische gebieden, terwijl fazant en gaai een daling kennen in hun 
afschot. Voor deze twee laatste soorten vonden er duidelijke veranderingen plaats in de wetgeving 
gedurende de monitoringsperiode. Voor gaai betreft dit een verstrenging van de 
jachtreglementering sinds september 2009, en voor fazant het terugdringen van het uitzetten van 
opgekweekte fazanten. Vermits het onmogelijk is het effect van mogelijke veranderingen in 
populatiegrootte te onderscheiden van een mogelijk effect van de verandering in wetgeving, 
kunnen er voor deze soorten geen conclusies over veranderingen in populatiegrootte gemaakt 
worden op basis van de afschotstatistieken.  

Voor de soorten waarvoor er geen grote veranderingen in de wetgeving plaatsvonden gedurende 
de monitoringsperiode (houtduif, patrijs, kraai, ekster) kan verondersteld worden dat de jachtdruk 
constant is gebleven en de afschotstatistieken dus een beeld geven van de mogelijke 
veranderingen in populatiegrootte in deze periode. De 2020-doelstelling van het stopzetten van 
een verdere achteruitgang van de biodiversiteit in het agrarisch gebied lijkt actueel gehaald voor 
elk van deze soorten. Voor gaai en fazant wordt een dalende trend waargenomen maar kunnen 
geen besluiten getrokken worden vermits er voor deze soorten wel een verandering in de 
wetgeving heeft plaatsgevonden. 

Voor patrijs als typische bejaagbare landbouwsoort kunnen we concluderen dat het afschot ervan 
buiten de agrarische gebieden achteruit gaat over de periode 1998-2010. In het agrarisch gebied is 
de trend voor patrijs fluctuerend maar stabiel. Maatregelen die tot nu toe genomen werden in het 
landbouwgebied lijken dus op basis van deze analyses niet te resulteren in toename van de 
densiteit van deze typische landbouwsoort, al lijkt de soort in tegenstelling tot de niet-agrarische 
en gemengde gebieden niet verder achteruit te gaan. 

2.2 Erosiebestrijding 

2.2.1 Beleidsdoelen 

Katrien Oorts (Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen) & Peter 
Van Gossum (Instituut voor Natuurbehoud 

Het MINA-plan 4 stelt als doel dat de erosiebeleidsindicator een waarde van 14% bereikt in 2014. 

De erosiebeleidsindicator meet het cumulatief effect van gemeentelijke kleinschalige 
erosiebestrijdingswerken, beheerovereenkomsten erosiebestrijding en erosiebestrijdingswerken 
van andere instanties zoals lokale wateringen en provincies. De erosiebeleidsindicator houdt 
rekening met de erosiegevoeligheid en de oppervlakte van de verschillende gemeenten. Bij een 
indicatorwaarde gelijk aan 100% zijn de grootste bodemerosieproblemen in Vlaanderen opgelost. 
Naast het meten van beleidsinspanningen om het erosierisico te verminderen is het ook belangrijk 
om na te gaan wat de toestand- en trendevoluties zijn van parameters die een goede indicatie 
geven van het potentieel bodemerosierisico. Deze zijn de evolutie van de gewaserosiegevoeligheid, 
het organischestofgehalte en de bodemcompactie.  

Het MINA-plan 4 focust hierbij op de gewaserosiegevoeligheid. Het doel hierbij is om tegen 2015 
50% van de oppervlakte van de in de perceelsregistratie opgenomen landbouwpercelen met een 
hoge of zeer hoge potentiele erosiegevoeligheid dient een permanent bedekking te hebben met 
landbouwgewassen of natuurlijke vegetatie. 

Voor meer inzicht in het thema bodem wordt verwezen naar bijlage 2 bodem. 
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2.2.2 Erosiebeleidsindicator 

Katrien Oorts (Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen), Stijn 
Overloop (Dienst Milieurapportering, Vlaamse Milieumaatschappij) & Peter Van Gossum (Instituut 
voor Natuur en Bosonderzoek) 

Eind 2011 stond de erosiebeleidsindicator op 10,8% (figuur 9). Dit geeft aan dat 10,8% van de 
meest nuttige erosiebestrijdingsmaatregelen zijn gerealiseerd. 

Tot en met het jaar 2004 werden geen beheerovereenkomsten erosiebestrijding afgesloten. De 
knik in de grafiek is dan ook het gevolg van een sterke toename van het areaal 
beheerovereenkomsten erosiebestrijding in 2005 en 2006. In 2007 werden geen nieuwe 
beheerovereenkomsten afgesloten, in 2008 slechts in beperkte mate. De toename van 
kleinschalige erosiebestrijdingswerken verloopt bijna lineair. De kleinere toename in 2010 is het 
gevolg van een beperkte toename van de beheerovereenkomsten erosiebestrijding. In 2010 
verstreken de eerste vijfjarige beheerovereenkomsten erosiebestrijding. In 2011 steeg de 
erosiebeleidsindicator door het gecombineerde effect van het werk van de nieuwe gemeentelijke 
erosiecoördinatoren en de vereenvoudigde procedure voor gemeentelijke erosiebestrijdings-
werken. 

Landbouwers die rechtstreeks steun ontvangen of deelnemen aan agromilieumaatregelen moeten 
in het kader van de randvoorwaarden verplicht erosiebestrijdende maatregelen nemen op sterk 
erosiegevoelige percelen. Daarnaast worden landbouwers ook gestimuleerd tot 
erosiebestrijdingsmaatregelen, onder andere via het sluiten van beheerovereenkomsten in het 
kader van het Plattelandsbeleid. Aan het concrete erosieprobleem hangt ook een belangrijke 
maatschappelijke kost vast voor slibruimingswerken.  

 
Figuur 9. Realisatie van de gewenste erosiemaatregelen in Vlaanderen (bron: ALBON en MIRA) 
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2.2.3 Gewaserosiegevoeligheid 

Katrien Oorts (Afdeling Land en Bodembescherming, Ondergrond, Natuurlijke Rijkdommen), Stijn 
Overloop (Dienst Milieurapportering, Vlaamse Milieumaatschappij), & Peter Van Gossum (Instituut 
voor Natuur en Bosonderzoek) 

In 2011 had ca. 48% van de meest erosiegevoelige percelen een permanente bodembedekking. De 
MINA-plan 4 doelstelling zal waarschijnlijk gehaald worden.  

In de volgende paragraven analyseren we in meer detail de combinatie van de potentiële 
bodemerosie met de gewaserosiegevoeligheid omdat deze aangeeft hoe de geteelde gewassen het 
erosierisico in Vlaanderen beïnvloeden. Een erosiegevoelig gewas op een perceel met een lage 
bodemerosiegevoeligheid zal zeer weinig invloed hebben op de effectieve erosie. Een 
erosiegevoelig gewas op een perceel met zeer hoge bodemerosiegevoeligheid moet echter 
vermeden worden.  

De kortetermijnevolutie (2007-2011) van de erosiegevoelige gewassen (C-factor > 0,25) en van de 
gemiddelde erosiegevoeligheid wordt resp. weergegeven in figuur 10 en figuur 11.  

Uit figuur 10 blijkt dat over alle percelen heen de oppervlakte erosiegevoelige gewassen lichtjes is 
toegenomen. Deze toename deed zich echter voornamelijk voor op percelen met zeer lage of 
verwaarloosbare bodemerosiegevoeligheid. De oppervlakte erosiegevoelige gewassen op paarse 
percelen met de hoogste bodemerosiegevoeligheid is ten opzichte van 2007 gelijk gebleven. Deze 
status quo is waarschijnlijk het gevolg van de invoering van de randvoorwaarden van het 
gemeenschappelijk landbouwbeleid in 2005. 

Uit figuur 11 blijkt dat de gemiddelde gewaserosiegevoeligheid over de periode 2007-2011 
ongeveer constant is gebleven. Er komt duidelijk naar voor dat de paarse percelen met zeer hoge 
bodemerosiegevoeligheid een significant lagere gemiddelde gewaserosiegevoeligheid hebben. De 
rode percelen met hoge bodemerosiegevoeligheid hebben een hogere gewaserosiegevoeligheid dan 
de paarse percelen maar de gewaserosiegevoeligheid van de rode percelen is wel duidelijk lager 
dan deze voor alle Vlaamse percelen. Deze grafiek toont dus dat de meer erosiegevoelige 
gewassen voornamelijk op percelen met lagere bodemerosiegevoeligheid worden geteeld. Op 
percelen met hogere bodemerosiegevoeligheid worden minder erosiegevoelige gewassen geteeld. 
Bovendien wordt op percelen met zeer hoge bodemerosiegevoeligheid vaak permanente bedekking 
(bv. grasland) met een zeer lage gewaserosiegevoeligheid (C-factor ≤0,01) toegepast (figuur 12). 
Dit laatste kan verklaard worden doordat landbouwers zelf geen onnodige erosierisico’s willen 
nemen en bij hun gewaskeuze rekening houden met de erosiegevoeligheid van hun gronden. Ook 
moeten landbouwers die rechtstreekse inkomenssteun willen ontvangen in het kader van het 
Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, op percelen met zeer hoge 
bodemerosiegevoeligheid, verplicht één maatregel toepassen om erosie te bestrijden (permanente 
bedekking, milde maatregelen voor wintergranen en de strengste maatregelen voor 
erosiegevoelige gewassen). Op percelen met hoge, medium en lage bodemerosiegevoeligheid 
wordt eveneens aanbevolen erosie-milderende maatregelen te treffen maar bestaan er geen 
verplichtingen.  

De vraag kan gesteld worden of dat deze vrijheid op percelen met zeer hoge of hoge 
erosiegevoeligheid niet verder beperkt dient te worden. Temeer omdat er op percelen met een zeer 
hoge bodemerosiegevoeligheid nog steeds 22% een gewaserosiegevoeligheid heeft > 0.253. 
Bovendien neemt dit toe tot 57% bij de percelen met een hoge bodemerosiegevoeligheid.  

De conclusie is dat op de korte termijn een status quo is voor het aandeel erosiegevoelige teelten 
en voor de gemiddelde gewaserosiegevoelige teelten op de erosiegevoelige percelen. Daarnaast 
kiezen veel landbouwers op de erosiegevoelige percelen voor weinig erosiegevoelige teelten. Maar 

                                                

3 Op deze percelen dienen wel erosie-milderende maatregelen genomen te worden om in overeenstemming te zijn met de 
randvoorwaarden van het gemeenschappelijk landbouwbeleid (zie hoger). 
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het aandeel aan erosiegevoelige teelten blijft ook hoog: 22% op percelen met een zeer hoge 
erosiegevoeligheid en 57% bij percelen met hoge bodemerosiegevoeligheid. 

 

Figuur 10 Relatieve evolutie van de totale oppervlakte cultuurgrond in ha van erosiegevoelige gewassen (C-factor >0.25) voor 
percelen uit verschillende bodemerosiegevoeligheidsklassen (Vlaanderen, 2007–2011) 

 

 

Figuur 11 Gemiddelde gewaserosiegevoeligheidsfactor voor percelen uit verschillende bodemerosiegevoeligheidsklassen 
(Vlaanderen, 2007 – 2011) 
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Figuur 12 Procentuele verdeling van de in 2011 aanwezige arealen van de teeltgroepen met een bepaalde C-factor voor 
verschillende klassen van bodemerosiegevoeligheid (Vlaanderen, 2011).  

2.2.4 Organische stof 

Annemie Elsen en Jan Bries (Bodemkundige Dienst van België) 

Het organischestofgehalte in de bovenste laag van de bodem wordt gedefinieerd als de 
belangrijkste maat en indicator voor bodemkwaliteit. Een voldoende hoog gehalte aan organische 
stof komt overeen met een goede bodemconditie vanuit het standpunt van landbouw, leefmilieu en 
natuur. 

Het belangrijkste bestanddeel van organische stof is koolstof. Het koolstofgehalte (C%) geeft 
inzicht in het organischestofgehalte van de bodem en vormt dan ook een goede indicator hiervoor. 
Voor de interpretatie van het koolstofgehalte (en dus het organischestofgehalte) wordt gebruik 
gemaakt van evaluatiegrenzen en beoordelingsklassen. Jarenlange proefveldwerking en 
praktijkervaring hebben toegelaten om, afhankelijk van het bodemgebruik en de grondsoort, 
bodemvruchtbaarheidklassen op te stellen voor bodemvruchtbaarheidparameters, waaronder het 
koolstofgehalte. Zeven beoordelingsklassen worden onderscheiden, gaande van zeer laag tot zeer 
hoog (veenachtig), telkens voor akkerbouw en weiland (tabel 3).  De middenklasse wordt de 
streefzone genoemd en geeft de zone van optimale toestand weer. Binnen deze zone kunnen, mits 
een beredeneerde bemesting, economisch en milieukundig optimale resultaten behaald worden. 
Voor een optimale bodemkwaliteit moet er steeds gestreefd worden naar een koolstofgehalte 
binnen de streefzone. 

 

 

 

 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100
%

 a
re

a
a

l

Erosiegevoeligheid van het perceel

C=0,8

0
C=0,6

0
C=0,5

0
C=0,4

5
C=0,4

0
C=0,3

5
C=0,3

0
C=0,2

5
C=0,2

0
C=0,1

0
C=0,0

5
C=0,0

1



 

 
www.inbo.be Doelevaluatie van natuurbeleid in landbouwgebied 27

 

Tabel 3 Beoordeling van het koolstofgehalte (in %C) voor akkerbouw (staalname: 0-23 cm) en weiland (staalname: 0-6 cm) in 
functie van de grondsoort (Bron: Bodemkundige Dienst van België) 

 

 Akkerbouw Weiland 

Beoordelings-klasse Zand Zandleem-Leem Polders Alle gronden 
behalve leem 

Leem 

1. Zeer laag < 1,2 < 0,8 < 1,0 < 2,0 < 1,5 

2. Laag 1,2 - 1,4 0,8 - 0,9 1,0 - 1,2 2,0 - 2,9 1,5 - 2,0 

3. Tamelijk laag 1,5 - 1,7 1,0 - 1,1 1,3 - 1,5 3,0 - 3,5 2,1 - 2,5 

4. Streefzone 1,8 - 2,8 1,2 - 1,6 1,6 - 2,6 3,6 - 5,5 2,6 - 4,2 

5. Tamelijk hoog 2,9 - 4,5 1,7 - 3,0 2,7 - 4,5 5,6 - 7,0 4,3 - 6,5 

6. Hoog 4,6 - 10,0 3,1 - 7,0 4,6 - 10,0 7,1 - 10,0 6,6 - 9,0 

7. Zeer hoog* > 10,0 > 7,0 > 10,0 > 10,0 > 9,0 

* zeer hoog is veenachtig 

De actuele toestand van het organische stofgehalte in de Vlaamse landbouwbodems wordt 
weergegeven voor de periode 2008-20104. Ongeveer één derde (35,1%) van de akkerbouw- en 
ongeveer de helft (50,4%) van de weilandpercelen heeft een koolstofgehalte beneden de 
streefzone (tamelijk laag tot zeer laag). Ruimtelijk zijn er duidelijk verschillen merkbaar.  

Het koolstofgehalte in akkerbouwpercelen is gunstiger in de Kempen dan in de Vlaamse zandstreek 
en de Zandleemstreek (West- en Oost-Vlaanderen) (figuur 13). De Vlaamse zandstreek en de 
Kempen vertonen dan weer een zeer laag koolstofgehalte in weilanden (Fout! Verwijzingsbron 
niet gevonden. 14). 

 

Figuur 13 Percentage akkerbouwpercelen met een koolstofgehalte lager dan de streefzone in de Vlaamse gemeenten in de 
periode 2008-2010. Bron: Bodemkundige Dienst van België 

                                                

4 Op basis van koolstofgehaltes (volgens gewijzigde Walckley & Black-methode) bepaald bij standaardgrond-ontledingen 
uitgevoerd door de Bodemkundige Dienst van België. 
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Figuur 14 Percentage weilandpercelen met een koolstofgehalte lager dan de streefzone in de Vlaamse gemeenten in de periode 
2008-2010. Bron: Bodemkundige Dienst van België 

De evolutie van het koolstofgehalte in de Vlaamse akkerbouwpercelen (figuur 15) en weilanden 
(Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. 16) vertoonde, na een gemiddelde toename van het 
koolstofgehalte in de periode 1975-1989, een duidelijk dalende tendens van 1989 tot en met de 
periode 2004-2007, met steeds meer percelen met een koolstofgehalte beneden de optimale 
toestand (streefzone).  

De daling van het koolstof- en organische stofgehalte in de Vlaamse landbouwbodems in de 
periode van 1989 tot 2007 kon worden toegeschreven aan diverse factoren: 

• Een verminderde aanbreng van organische stof in de vorm van dierlijke mest onder andere 
ten gevolge van de mestwetgeving.  

• Gewijzigde landbouwpraktijken en landbeheer, bijvoorbeeld toename van de ploegdiepte in 
bepaalde regio’s.  

• Omzetting van oude weilanden in akkerland en weilandvernieuwing in combinatie met een 
diepe grondbewerking. 
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Figuur 15. Evolutie van de procentuele verdeling van de Vlaamse akkerbouwpercelen volgens de beoordeling van het 
percentage koolstof (Vlaanderen, 1982-2010). Bron: Bodemkundige Dienst van België 

 

Figuur 16 Evolutie van de procentuele verdeling van de Vlaamse weilanden volgens de beoordeling van het percentage koolstof 
(Vlaanderen, 1982-2010). Bron: Bodemkundige Dienst van België. 

Ten opzichte van de gestage afname gedurende de voorbije 20 à 25 jaar wordt, hoofdzakelijk voor 
akkerbouwpercelen, een opmerkelijke verschuiving van de verdeling van de monsternamepunten 
over de beoordelingsklassen vastgesteld. Zo daalt het aantal percelen met een koolstofgehalte 
beneden de optimale toestand van 51% in 2004-2007 naar 35% in 2008-2010 (voor 
weilandpercelen van 55% naar 50%). Gezien de korte termijn waarover deze verschuiving zich 
heeft voorgedaan, is het wellicht voorbarig hiervoor mogelijke verklaringen naar voor te brengen. 
Immers, in een door Sleutel et al. (2011) voor LNE uitgevoerd project wordt aangegeven dat 
"onder de voorwaarden van een aantal realistische schattingen van te verwachten veranderingen in 
organischekoolstofvoorraden in akkerland, een herbemonsteringsperiode van 20 jaar zinvol lijkt." 
De hier vastgestelde verschuiving dient zich dan ook de komende jaren verder te manifesteren om 
te kunnen spreken van een duidelijke trendbreuk.  

2.2.5 Bodemcompactie 

Philippe Van De Vreken (Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek & Katholieke Universiteit 
Leuven) 

In het voorjaar van 2009 werden, verspreid over heel Vlaanderen, 17 verschillende 
landbouwpercelen bemonsterd, met als doel een inschatting te maken van de actuele toestand van 
verdichting onder de bouwvoor (zie Van De Vreken et al., 2009 en bijlage 1 methoden).  

Uit figuur 17 is duidelijk dat op de kopakker hogere compactie gemeten werd dan op een locatie op 
enige afstand van de kopakker. Dit blijkt uit volgende waarden: 
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- Penetratie- of indringsweerstanden: maximaal 7.5 MPa op de kopakkers tegenover 
maximum 6 MPa op 60 m van de kopakker.  

- Indringingsdiepte van penetrometer: slechts 30 cm terwijl 80 cm het doel is.  

- Kritische grens plantengroei (3Mpa): reeds bereikt op 20 cm diepte op de kopakker 
tegenover 30 cm op 60 m van de kopakker.  

 

 

Figuur 17 De via de penetrologger geregistreerde penetratieweerstanden i.f.v. de diepte voor de achterste kopakker en een 
punt op 60 meter verwijderd van deze kopakker langsheen het transect van het bemonsterde veld te Essen. 

Bovendien leek verdichting onder de bouwvoor (40 cm) voor heel wat van de bezochte locaties een 
reëel feit, met volumegewichten die vlot over de 1,6 g cm-3 gaan. Bij zulke volumegewichten komt 
de beworteling van het gewas in moeilijkheden, afgaand op de kritische grenzen voor beworteling. 
Om een vergelijking tussen de verschillende percelen mogelijk te maken, werden de 
volumegewichten omgerekend naar pakkingsdensiteit (PD) op basis van de kleipercentages. De 
berekende waarden voor de PD voor de verschillende staalnamelocaties zijn weergegeven in figuur 
18. 

 

Figuur 18 Berekende pakkingsdensiteit voor de staalnamelocaties op 40 cm diepte voor de 17 bemonsterde percelen. 

Uit figuur 18 blijkt dat de PD het hoogst is op velden met zware textuur, waarbij de PD vaak groter 
is dan 1.75 ton m-3. Omgekeerd is de PD het laagst voor de lichtere texturen, met alle PD-waarden 
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kleiner dan 1.75 ton m-3. De zwaardere gronden bleken dus meer verdicht te zijn dan de lichtere 
anno 2009. Dit beeld werd bevestigd door de bevindingen met de PCS-metingen, een maat voor 
bodemcompactiegevoeligheid. Hierbij werden voor de zandgronden de laagste PCS-waarden 
gevonden, terwijl voor de zwaardere texturen een hogere PCS werd gemeten. Een hogere PCS-
waarde duidt op een lagere gevoeligheid voor (verdere) verdichting en bijgevolg op een hoge mate 
van actuele verdichting. Immers, de bodems met de grootste structurele sterkte (= de hoogste 
PCS-waarde), zijn het meest draagkrachtig en het minst compactiegevoelig, omwille van een 
voorgeschiedenis van verdichting. Van alle gemeten PCS-waarden bevond 69% zich in de PCS-
klassen ‘120-150 kPa’ en ‘>150 kPa’ (figuur 19). Dit impliceert dat het merendeel van de 
onderzochte percelen op 40 cm diepte een hoge tot zeer hoge mate van verdichting vertoonde en 
een lage tot zeer lage gevoeligheid voor verdere verdichting.  

 

Figuur 19 Relatieve verdeling van de gemeten PCS-waarden over de 6 PCS-klassen. 

Op basis van diverse metingen op 17 landbouwpercelen verspreid over Vlaanderen, kon 
vastgesteld worden dat verdichting onder de bouwvoor vandaag de dag een reëel feit is. Deze 
toenemende bodemverdichting leidt ook tot een hoger bodemerosierisico. 
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3 Doeleffectiviteit 

Er bestaat een grote verscheidenheid aan beleidsinstrumenten die direct of indirect een invloed 
uitoefenen op bodemerosie en biodiversiteit (zie hiervoor rapport Instrumentenmix bijlage 1). In 
dit subhoofdstuk, doeleffectiviteit, worden de effectiviteitsanalyses beperkt tot de 
beheerovereenkomsten. Voor de beheerovereenkomsten erosiebestrijding zijn op dit ogenblik te 
weinig gegevens voorhanden om de effecten naar natuur en biodiversiteit te bepalen en daarom 
wordt de analyse beperkt tot de doeleffectiviteit voor erosiebestrijding. 

3.1 Beheerovereenkomsten voor weide- en akkervogels 

3.1.1 Vlaanderen 

Luc De Bruyn (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) 

In 2010 voerde het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) een eerste studie uit om de 
effectiviteit van de PDPO maatregelen in te schatten (Strubbe et al. 2010). Hierbij werd gebruik 
gemaakt van de gebiedsdekkende Vlaamse monitoring van de algemene broedvogels (ABV). 
Daarnaast werd een specifiek meetnet ontworpen in 14 zoekzones waar PDPO maatregelen werden 
uitgevoerd (verder weide- en akkervogelmeetnet genoemd). De gerichte inventarisaties werden 
uitgevoerd in gebieden met een (relatief) hoge densiteit aan maatregelen. Binnen elke doelzone 
zijn telkens percelen aanwezig met en zonder maatregelen wat een gepaarde analyse mogelijk 
maakt. 

Aangezien er een groot aantal verschillende maatregelen kunnen getroffen worden en gezien het 
de bedoeling is om het PDPO II in zijn geheel te evalueren werden voor de analyse de maatregelen 
opgedeeld in 3 functionele categorieën naargelang hun verwacht effect op de biodiversiteit (figuur 
20, tabel 4). De 3 functionele categorieën zijn maatregelen die een direct effect hebben op weide- 
en akkervogels, maatregelen met een indirect effect en maatregelen zonder effect. De eerste groep 
maatregelen, direct effect, werd verder ingedeeld naargelang het beleidsdoel ‘akkervogels’, 
‘weidevogels’ of een ‘andere doelstelling’ is. 

Volgende paragrafen zijn een samenvatting van de resultaten van Strubbe et al (2010). Het ABV-
meetnet suggereert dat de diversiteit van broedvogels op het platteland positief beïnvloed wordt 
door PDPO II maatregelen met een direct verwacht effect op de algemene biodiversiteit (i.e. de 
overeenkomsten botanisch beheer, hamsterbescherming, kleine landschapselementen, de 
beheerovereenkomst en de vergoeding natuur, perceelsrandbeheer en biologische 
productiemethoden).  

Uit het weide- en akkervogelmeetnet blijkt dat percelen onder weidevogelbeheer een hogere 
soortdiversiteit en abundantie hebben dan percelen niet onder weidevogelbeheer. De analyses 
tonen echter wel aan dat die hogere abundantie en diversiteit vooral geassocieerd is met de 
densiteit aan weidevogelmaatregelen in het landschap rond een perceel, eerder dan op het perceel 
zelf. De analyses op soortniveau bevestigen dit. Er werden beduidend meer bergeenden, grutto’s, 
kieviten, meerkoeten, rietgorzen, rietzangers en roodborsttapuiten waargenomen op percelen 
gelegen in een landschap met een hogere densiteit aan weidevogelbeheermaatregelen. Voor 
andere typische weidevogels zoals gele kwikstaart en veldleeuwerik werd er geen verband 
gevonden met de aanwezigheid van of densiteit aan weidevogelbeheermaatregelen. 

De in 2009 opgestarte akkervogelbeheermaatregelen worden, in tegenstelling tot het 
weidevogelbeheer, in geen enkele indicatoranalyse weerhouden. De reden hiervoor is dat hun 
dichtheden tijdens het broedseizoen 2010 nog zeer laag waren. Bovendien spelen deze 
maatregelen vooral in op het voedselaanbod tijdens de winterperiode, en minder op het voorzien in 
nestgelegenheid en/of zomervoedsel. Verschillende studies hebben aangetoond dat het vaak 
enkele jaren duurt voordat vogelpopulaties reageren op de veranderingen in het leefmilieu die het 
gevolg zijn van akker- of weidevogelbeheermaatregelen. Ook treden veranderingen op 
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populatieniveau soms pas op als er in het landschap een minimale hoeveelheid oppervlakte onder 
beheer is, i.e. als een cruciale drempelwaarde voor de hoeveelheid hoge kwaliteit habitats of 
voedselbeschikbaarheid overschreden wordt. 

Tabel 4 Indeling van de PDPO II maatregelen en het aantal hectare landbouwgrond waarop deze maatregelen van toepassing 
zijn in Vlaanderen(bron: Stubbe et al., 2010) 

 

Direct effect Indirect effect Geen effect 

Akkervogels Weidevogels Andere doelstelling 

112 ha  764 ha  10.618 ha  79.766 ha  36.092 ha  

Uitstellen maai- en 
beweidings-datum 

Inzaaien 
vogelvoedselgewassen 

Botanisch beheer Erosiebestrijding Beheerovereenkomst 
water 

Nestbescherming en 
vluchtstroken 

Gemengde grasstroken Bescherming hamster Niet-kerende 
bodembewerking 

Bedrijfseigen 
plantaardige 
eiwitbronnen 

Omzetting akker- 
naar grasland 

Fauna- en graanranden Kleine 
landschapselementen 

Groenbedekkers Beschermde sierteelt 

  Winterstoppels BO natuur Mechanische 
onkruidbestrijding 

Extensieve sierteelt 

  Leeuwerikvlakjes Vergoeding natuur   Intensieve sierteelt 

    Perceelsrandbeheer  Vlinderbloemige 
gewassen 

    Biologische 
productiemethode 
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Figuur 20 Verspreiding van de PDPO II maatregelen over Vlaanderen. (1) akkervogelmaatregelen (bruin) en 
weidevogelmaatregelen (groen), (2) PDPO II geen effect, (3) PDPO II indirect effect, (4) PDPO II direct effect.  
Figuren 2-4: blauw=geen maatregelen, groen= < 0.5% van perceelsoppervlakte, goudgeel < 2.5%, oranje < 
10%, rood > 10% (bron: Stubbe et al., 2010) 
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De resultaten van 2010 moeten met omzichtigheid geïnterpreteerd worden. Ze beperkten zich 
noodgedwongen tot een correlatieve analyse van ruimtelijke patronen. Hierdoor kunnen de 
effecten van de PDPO II maatregelen nog sterk gemaskeerd worden door omgevingsgebonden 
factoren. Het gebeurt vaak dat maatregelen net genomen worden in gebieden die op zich reeds 
goed broedvogelhabitat zijn waardoor de densiteiten automatisch al hoger liggen. Hierdoor zijn de 
resultaten van de studie nog onvolledig en voor bepaalde soorten soms zelfs tegenstrijdig. Het 
INBO voert in 2012-2013 in opdracht van de VLM een vervolgstudie uit waardoor trends zullen 
kunnen berekend worden. Doordat in de inventarisatiegebieden zowel percelen met als zonder 
beheerovereenkomsten aanwezig zijn, kan het effect van beheermaatregelen rechtstreeks 
nagegaan worden. Alleen door het verzamelen van dergelijke tijdreeksen kan op een 
wetenschappelijk verantwoorde manier een uitspraak gedaan worden over de effectiviteit van de 
PDPO II maatregelen.  

3.1.2 Internationaal 

Glenn Vermeersch & Koen Devos (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) 

Biologische landbouw & broedvogels 

Verschillende studies hebben aangetoond dat de abundantie en soortdiversiteit van broedvogels 
vaak – maar niet altijd – hoger is wanneer biologische productiemethoden worden toegepast 
(Beecher et al. 2002; Hole et al. 2005; Kragten & de Snoo 2007), hoewel het niet duidelijk is welke 
mechanismen verantwoordelijk zijn voor die hogere biodiversiteit (bv. niet-gebruik van pesticiden 
en kunstmest of grotere habitatdiversiteit en ruimere teeltkeuze, McKenzie & Whittingham 2009; 
Geiger et al. 2010; Smith et al. 2010a). De voorlopige consensus is echter wel dat biologische 
landbouw een gunstig effect heeft op de gezondheid van plattelandsecosystemen (Mader et al. 
2002; Bengtsson et al. 2005).  

Akkervogels 

Het duurzaam in stand houden van aan landbouwgebied gebonden akkervogelsoorten kan enkel 
wanneer de beheermaatregelen inspelen op zowel het broedseizoen als de winterperiode. 
Overstaand graan en eventueel bijvoederen in de winterperiode zijn er vooral op gericht de lokale 
populaties van overwegend standvogels als grauwe gors en geelgors de winterperiode door te 
helpen. Tal van studies toonden aan dat overstaande granen hoge aantallen gorzen aantrekken in 
de winterperiode (o.a. Robinson & Sutherland 1999; Henderson, Vickery & Carter 2004; 
Siriwardena et al. 2007) en dat lokale broedpopulaties minder snel afnemen of zelfs toenemen 
(Siriwardena et al. 2007; Stoate & Moorcroft 2007; Perkins et al. 2008). Gezien die resultaten valt 
te verwachten dat ook het gericht bijvoederen met granen zoals al enkele winters is gebeurd in 
akkervogelkerngebieden in Limburg en Vlaams-Brabant op termijn kan leiden tot een 
populatieherstel. In het op het INBO lopende (2012-2013) akkervogelproject zal getracht worden 
ook het winterse bijvoederen als beheermaatregel te evalueren.  

Tijdens het broedseizoen zijn onder andere tijdelijke braaklegging, aanleggen van grasstroken en 
aanleg of onderhoud van kleine landschapselementen geschikte maatregelen. Tijdelijke 
braaklegging leidt volgens de literatuur wellicht het snelst tot resultaat met betrekking tot 
verhoogde abundantie en verhoogd broedsucces van akkervogels (Herkert 2009; Aebischer & 
Ewald 2010; Herzon et al. 2011). Tussen 1988 en 2007 werd als gevolg van deze EU-maatregel 
jaarlijks circa 10% van het totale landbouwoppervlak tijdelijk uit productie genomen. Na 2007 werd 
de maatregel opnieuw afgeschaft en verschillende studies toonden aan dat dit gepaard ging met 
een lokale afname aan akkervogels (Gillings et al. 2010). Door de afname van de oppervlakte 
landbouwgebied onder tijdelijke braak groeit de noodzaak om binnen de teelten en tijdens het 
broedseizoen bepaalde beheermaatregelen in te voeren. Eén van die maatregelen is het aanleggen 
van zogenaamde ‘leeuwerik-vlakjes’, zones waarin niet wordt ingezaaid en waarbinnen dus een in 
hoogte variërende kruidenlaag tot ontwikkeling kan komen. Morris et al. (2004) toonden aan dat 
het broedsucces van een populatie veldleeuweriken werd verhoogd met gemiddeld 0,5 kuiken per 
broedpoging na het invoeren van de maatregel in een studiegebied in de U.K. Het verhoogde 
broedsucces kan wellicht vooral verklaard worden doordat de vlakjes nestgelegenheid bieden 
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eerder dan een verhoogd voedselaanbod aangezien Smith et al. (2009) aantoonden dat de vlakjes 
geen hogere biomassa of diversiteit aan invertebraten herbergden. De aanleg van grasstroken is 
een van de meest toegepaste beheermaatregelen in Europa, en heeft in Engeland een belangrijke 
rol gespeeld bij het herstel van verschillende akkervogelpopulaties (Vickery et al. 2002; Douglas et 
al. 2009; Vickery et al. 2009), doordat ze de invloed van pesticiden en kunstmeststoffen enigszins 
kunnen bufferen, en omdat ze een typische waaier aan voedselplanten en insecten herbergen 
(Marshall & Moonen 2002; Meek et al. 2002). Daarnaast toonde Perkins et al. (2002) aan dat 
(on)gemaaide grasstroken in combinatie met onderhouden hagen een duidelijk gunstig effect 
hadden op het broedsucces van geelgorzen. Kleine landschapselementen hebben ook een positieve 
invloed op sommige akkervogels en op de biodiversiteit in het algemeen. Zo toonde Fuller et al. 
(2001) aan dat de soortdiversiteit positief gerelateerd was aan densiteit van hagen in het 
landschap en dat soorten als heggemus, grasmus, braamsluiper, kneu, putter, groenling en 
geelgors als specialisten van hagen en houtkanten beschouwd kunnen worden. Hagen en 
houtkanten zorgen ook voor structurele variatie in het landschap, creëren microhabitats (bv. 
beschutting tegen wind, schaduwkanten,…) en fungeren als cruciale corridors voor de dispersie van 
vogels, zoogdieren, insecten en planten (Burel 1996; Charrier et al. 1997; Clergeau & Burel 1997). 
Het herstel van hagen en houtkanten heeft dan ook vaak een positief effect op de biodiversiteit. In 
het Verenigd Koninkrijk, bijvoorbeeld, is het aantal hagen sinds 1945 met ongeveer 50% 
verminderd, en het daarmee gepaard gaande verlies aan nestgelegenheid en foerageergelegenheid 
wordt beschouwd als een van de drijvende krachten achter de teloorgang van de fauna en flora op 
het platteland (Hinsley & Bellamy 2000; Robinson & Sutherland 2002).  

Weidevogels 

Weidevogels - een groep van soorten die sterk afhankelijk zijn van graslanden - kenden over het 
algemeen een sterke achteruitgang in een groot deel van West-Europa. Onderzoek heeft 
aangetoond dat de problemen waarmee ze te kampen hebben vooral gezocht moeten worden in de 
broedgebieden. Met name de afname van de kuikenoverleving blijkt bij soorten als grutto een van 
de sleutelfactoren te zijn in de achteruitgang. De belangrijkste oorzaak hiervan is een intensivering 
van het agrarisch grondgebruik met onder andere het steeds vroeger en frequenter maaien van 
graslanden. Beheerovereenkomsten voor weidevogels zijn daarom vooral gericht op het verhogen 
van het broedsucces. De maatregelen komen meestal neer op het uitstellen van de maaidatum 
en/of andere agrarische activiteiten tot in juni. Vooral in Nederland is veel ervaring opgedaan met 
weidevogelbeheer. De eerste beheerpakketten dateren er reeds van 1981, bijna 20 jaar vroeger 
dan in Vlaanderen. Het weidevogelbeheer steunt er hoofdzakelijk op twee methoden: bescherming 
van legsels en het later maaien van graslandpercelen. Nestbescherming leidt weliswaar tot een 
hoger uitkomstsucces maar blijkt niet in staat om de achteruitgang van weidevogels te stoppen 
(Teunissen 2000; Teunissen & Willems 2004). Uit recent onderzoek bleek ook dat het controleren 
van nesten kan leiden tot een hogere kans op predatie (Goedhart et al. 2010). Ook de effectiviteit 
van beheermaatregelen zoals uitgesteld maaien lijkt wisselend en overwegend niet gunstig te zijn, 
al is de overleving van bv. gruttokuikens (en nesten) hoger naarmate er meer uitgesteld 
maaibeheer wordt toegepast (Schekkerman & Müskens 2000; Schekkerman et al. 2005). In een 
poging om het broedsucces bij grutto verder op te krikken werd overgeschakeld op een meer 
gebiedsgerichte aanpak via het zogenaamde mozaïekbeheer. Het creëren van een afwisseling van 
graslandpercelen in verschillende groeistadia – met vooral de beschikbaarheid van een voldoende 
oppervlakte ‘kuikenland’ staat hierin centraal. Kuikenland bestaat uit ongemaaid en bij voorkeur 
soortenrijk grasland met een rijke insectenfauna, dat als voedsel dient voor de kuikens. 
Aanvankelijk werd als vuistregel gehanteerd dat er voor elke gruttofamilie minstens 1 ha 
kuikenland beschikbaar moest zijn binnen de actieradius van de broedparen. Later werd dit binnen 
het zogenaamde verbeterd mozaïekbeheer opgetrokken tot 1,4 ha (Teunissen et al. 2007). 
Voorlopig lijkt dit echter de achteruitgang van de grutto-populatie (en tal van andere 
weidevogelsoorten) niet te stoppen (Bolt et al. 2010).  

 De meest waarschijnlijke verklaring voor een gebrek aan resultaat is dat de beheermaatregelen 
(nog) niet in voldoende mate tegemoet komen aan de vereisten van de vogels. Er zijn immers heel 
wat verschillende omgevingsfactoren die hebben bijgedragen tot de achteruitgang van 
weidevogelpopulaties. Naast veranderingen in het maai- en beweidingsbeheer gaat het ook om een 



 

 
36 Doelevaluatie van natuurbeleid in landbouwgebied www.inbo.be

 

hogere mestgift en vervroegde en snellere grasgroei, het gebruik van pesticiden, verlaagde 
waterpeilen en een toename van predatiedruk. Beheerovereenkomsten richten zich meestal maar 
op één van deze factoren en dan vooral op die factor die het gemakkelijkst inpasbaar is in het 
moderne landbouwbedrijf, zoals het uitgesteld maaien. Mogelijke essentiële aanvullende 
maatregelen om tot een echt populatieherstel te komen zijn een verhoging van waterpeilen en een 
reductie van de mestgift (Breeuwer et al. 2009; Teunissen & Wymenga 2011). Ook een goede 
ruimtelijke planning is bij het inzetten van beheerovereenkomsten van groot belang. Melman et al. 
(2008a) stelden vast dat in 2004 43% van de percelen met beheerovereenkomsten gelegen was in 
gebieden waar de ontwikkeling van weidevogelpopulaties vooral beperkingen ondervond van 
andere factoren dan het agrarisch beheer. Het ging bv. om gebieden die sterk gedraineerd of 
onvoldoende open waren. In Nederland wordt daarom overwogen om het weidevogelbeleid te 
focussen op zogenaamde weidevogelkerngebieden, maar dan met hogere eisen wat betreft beheer 
en inrichting (Melman et al. 2008b; 2011).       

In Groot-Brittannië komt men tot min of meer gelijkaardige conclusies (Boatman et al. 2008). De 
meeste monitoringprogramma’s van ‘agri-environment schemes’ toonden er geen bewijs voor een 
toename bij weidevogels. Als er al positieve effecten waren, dan bleken die vooral geassocieerd te 
zijn met de aanwezigheid van natuurreservaten of meer uitgebreide beheerprogramma’s in 
kwetsbare gebieden. Lage waterpeilen en een slechte grasmat bleken de belangrijkste oorzaak van 
mislukking te zijn. Er wordt tevens gewezen op een gebrek aan specifieke, gebiedsafhankelijke 
maatregelen en aan ondersteuning om de maatregelen te begeleiden en bij te sturen. Case-studies 
waar maatregelen gebaseerd zijn op grondig ecologisch onderzoek en doelgericht ingezet worden, 
leverden immers wel zeer positieve resultaten op, zoals in het geval van kwartelkoning (O’Brien et 
al. 2006).      

De kans op succes bij beheerovereenkomsten wordt sterk verhoogd indien die 
beheerovereenkomsten gebaseerd zijn op wetenschappelijk onderzoek naar de populatiedynamica 
(o.a. broedsucces) en ecologie van de beoogde soorten. Hierin dient zeker wat weidevogels betreft 
ook in Vlaanderen geïnvesteerd te worden. Het extrapoleren van onderzoeksresultaten uit andere 
landen naar Vlaanderen moet immers met de nodige voorzichtigheid gebeuren gezien de soms 
grote verschillen in landbouwpraktijken. Het recente opgestarte monitoring-meetnet moet alvast 
een betere evaluatie van de huidige (en toekomstige) beheermaatregelen in Vlaanderen toelaten.   

Algemeen 

Brede analyses die betrekking hebben op meerdere landen en een groter soortenspectrum toont 
aan dat de voordelen van agrarische beheerovereenkomsten op het vlak van biodiversiteit soms 
sterk kunnen variëren (zie Kleijn et al. 2006). Een belangrijk knelpunt om de effectiviteit van 
beheerovereenkomsten na te gaan, is het gebrek aan betrouwbare en statistisch verantwoorde 
monitoring- en evaluatiemethoden te meten (Kleijn & Sutherland 2003). Het feit dat de effecten 
van beheerovereenkomsten niet eenduidig positief zijn, betekent evenwel niet dat het instrument 
op zich in vraag moet worden gesteld. In veel gevallen is wel een inhoudelijke bijsturing 
noodzakelijk en/of moet de ruimtelijke schaal waarop ze worden toegepast herzien worden. De 
kans op succes wordt sterk verhoogd indien die aanpassingen gebaseerd zijn op wetenschappelijk 
onderzoek naar de populatiedynamica (o.a. broedsucces) en ecologie van de beoogde soorten. 

3.2 Erosiebestrijding 

Voor de beheerovereenkomsten erosiebestrijding zijn op dit ogenblik te weinig gegevens 
voorhanden om de effecten naar natuur en biodiversiteit te bepalen en daarom wordt de analyse 
beperkt tot de doeleffectiviteit voor erosiebestrijding. 

3.2.1 Niet-kerende bodembewerking 

An Van Den Putte & Gerard Govers (Afdeling Geografie, Katholieke Universiteit Leuven) 

Letterlijk betekent niet-kerende bodembewerking (NKB) een systeem waarbij het intensief keren of 
mengen van de grond wordt vermeden, met als doel maximale opbouw van bodemstructuur. NKB 
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komt in de praktijk min of meer overeen met het uitsluiten van ploegen, en wordt daarom ook wel 
ploegloos telen genoemd. Als alternatief voor ploegen, kunnen stoppelbewerking en 
hoofdgrondbewerking worden uitgevoerd met bijvoorbeeld een triltand, schijveneg, vaste tand of 
ganzenvoet-cultivator. Ook directe inzaai wordt vaak als een vorm van niet-kerende 
bodembewerking beschouwd. 

Niet-kerende bodembewerking is een brongerichte erosiebestrijdingsmaatregel. Door een 
verhoogde infiltratie, bodemruwheid en erosieweerstand wordt de hoeveelheid sediment die op de 
landbouwpercelen wordt gemobiliseerd beperkt. Het erosiereducerend effect van niet-kerende 
bodembewerking wordt in eerste instantie verklaard door de aanwezigheid van gewasresten op het 
bodemoppervlak, waardoor de infiltratie en de oppervlakteruwheid verhoogd wordt. Niet-kerende 
bodembewerking kan op verschillende manieren en met verschillende machines worden 
uitgevoerd. Recent onderzoek heeft echter aangetoond dat het machinetype geen beslissende 
invloed heeft maar dat de bewerkingsdiepte wel belangrijk is. Een zinvol onderscheid kan gemaakt 
worden tussen directe inzaai (enkel een zeer oppervlakkige bewerking voor of tijdens het zaaien), 
ondiepe niet-kerende bodembewerking (tot 15 cm diep) en diepe niet-kerende bodembewerking 
(dieper dan 15 cm).  

De effectiviteit van niet-kerende bodembewerking werd nagegaan binnen een onderzoekscontext 
(case Huldenberg). Voor een beschrijving van de methodiek wordt verwezen naar bijlage 1 
methoden. 

Een eerste belangrijk resultaat is dat, wanneer niet-kerende bodembewerking met conventioneel 
ploegen op plotschaal vergeleken wordt, er een grote variabiliteit optreedt (figuur 21). De 
metingen geven ook aan dat de gemiddelde reductie op deze kleine schaal beperkt is (6% reductie 
in afstroming, 8% reductie in erosie) en verschillend is voor verschillende gewassen, met de 
duidelijkste positieve effecten voor suikerbieten en een negatief resultaat voor aardappelen.  

Hoewel de resultaten op kleine schaal toelaten om inzicht te verwerven in de factoren die 
afstroming en sedimentproductie controleren zijn ze noch voor de landbouwer, noch voor de 
landschapsbeheerder direct relevant. Het is de erosie op grotere schaal die uiteindelijk leidt tot 
significant bodemverlies, pollutie van waterlopen en eventueel overstromingen. De samenvattende 
grafiek (figuur 22) geeft de resultaten van de metingen op alle schalen voor zowel afstroming als 
erosie. Opvallend is de grote erosievermindering die gemeten wordt op veldschaal (88% minder 
erosie wanneer niet-kerende bodembewerking toegepast wordt). De erosieremmende effecten van 
niet-kerende bodembewerking wegen dus veel sterker door op grote oppervlakten. Op kleinere 
schaal wordt erosie gemiddeld verminderd met slechts 8% (regensimulaties op plots van 1 m lang) 
en 21% (runoffplots van 30 m lang, figuur 22).  

Bovenstaande vergelijkingen houden geen rekening met de grootte van het erosie-evenement. Het 
is vooral interessant om erosie te reduceren tijdens belangrijke evenementen die veel sediment 
mobiliseren.  Niet-kerende bodembewerking blijkt niet enkel tot erosiereductie te leiden bij dit 
soort evenementen. De toepassing van niet-kerende bodembewerking leidt tot een belangrijkere 
reductie in erosie als de erosie-intensiteit van het evenement toeneemt (Figuren 21, 23 en 24). De 
vermindering van de afstroming van regenwater volgt eenzelfde trend, maar de reductie is hierbij 
gemiddeld minder belangrijk.  

Er zijn ook duidelijke verschillen tussen de verschillende gewassen. Op velden met wintertarwe, die 
vooral gevoelig zijn voor erosie in de winterperiode, zal erosie gemiddeld minder sterk gereduceerd 
worden door de toepassing van niet-kerende bodembewerking. Zoals op figuren 21 en 23 kan 
vastgesteld worden, is er op deze velden in absolute hoeveelheden minder erosie en afstroming 
dan op velden met suikerbieten, aardappelen of maïs. Zowel bij suikerbieten als maïs is de 
erosiereductie doorgaans zeer belangrijk, zeker voor grotere evenementen. Bij aardappelen 
daarentegen worden, alvast op kleine en middelgrote schaal, wel grote erosiehoeveelheden 
vastgesteld in het voorjaar. Hier zorgt de toepassing van niet-kerende bodembewerking dus niet 
voor een daling van de erosie. Dit heeft te maken met de specifieke kenmerken van deze teelt. 
Door de intense verstoring van de bodem die optreedt bij het aanmaken van aardappelruggen 
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worden gewasresten in de bodem ingewerkt, zodat het beschermend effect van niet-kerende 
bodembewerking tenminste gedeeltelijk wordt tenietgedaan.  

 

 

Figuur 21 Relatief bodemverlies en relatieve afstroming (niet-kerend/geploegd, %) ten opzichte van het gemiddelde 
bodemverlies/afstroming op de geploegde plots van metingen aan de hand van regensimulaties.  
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 1 

Figuur 22 Relatief bodemverlies en relatieve afstroming (niet-kerend / geploegd, %) per meting (regensimulatie, runoffplot en erosiekartering). De gemiddeldes per gewas worden eveneens 2 
weergegeven.  3 

113

90

126

69

123

94 86

151

50

116

92
81
99

102

84

58
61

112

79

15
0

22
12

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

550

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

maïs

aardappel

suikerbiet

wintergraan

groenbemester

afstroming regensimulaties bodemverlies regensimulaties afstroming runoffplots bodemverlies runoffplots bodemverlies erosiekarteringen

kl
as

si
ek

e 
pl

oe
gb

ew
er

ki
ng

m
ee

r
m

in
de

r



 

 
40 Doelevaluatie van natuurbeleid in landbouwgebied www.inbo.be

 

 4 

 5 

Figuur 23 Relatief bodemverlies en relatieve afstroming (niet-kerend/geploegd, %) ten opzichte van het gemiddelde 6 
bodemverlies/afstroming op de geploegde plots van metingen aan de hand van runoffplots 7 

 8 

 9 

Figuur 24 Relatief bodemverlies (niet-kerend/geploegd, %) ten opzichte van het gemiddeld bodemverlies op de geploegde plots 10 
van metingen aan de hand van erosiekarteringen   11 

 12 

De resultaten tonen duidelijk aan dat het toepassen van niet-kerende bodembewerking tot een 13 
belangrijke reductie van bodemerosie kan leiden. De erosie die optreedt in rijgewassen zoals bieten 14 
en maïs in het voorjaar kan met deze teeltmaatregel tot minder dan de helft gereduceerd worden. 15 
De techniek is minder effectief voor wintergraan, maar dit is niet zo problematisch gezien het feit 16 
dat de erosiehoeveelheden die optreden in de winter hoe dan ook veel kleiner zijn dan deze die 17 
zich voordoen tijdens het voorjaar. De techniek is echter ook niet effectief voor aardappelen. 18 
Hiervoor dienen dan ook andere maatregelen en/of technieken ontwikkeld en ingevoerd te worden. 19 
Andere technische ingrepen zoals het aanleggen van aarden drempeltjes tussen de 20 
aardappelruggen bieden hier perspectieven.  21 
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3.2.2 Grasgang, grasbufferstrook en aarden dam met erosiepoel 24 

Deze bijdrage is gebaseerd op Evrard et al. (2007a; 2007b; 2008) en Vandaele et al. (2004; 25 
2007). Voor een uitvoerige bespreking van de methodiek en de resultaten wordt naar deze 26 
publicaties verwezen. 27 

Niet-kerende bodembewerking is een effectieve maatregel, maar heeft slechts een beperkt 28 
draagvlak bij landbouwers (zie rapport Landbouwers). Daarom is het ook belangrijk om de 29 
effectiviteit van een mogelijk alternatief na te gaan. Dit alternatief is de combinatie aarden dam 30 
met erosiepoel, grasbufferstroken en grasgangen. Deze combinatie kan op meer draagvlak rekenen 31 
bij landbouwers en kan hierdoor sneller uitgevoerd worden. De investeringskosten worden 32 
gedragen door de Vlaamse en lokale overheid via het Erosiebesluit.  33 

De effectiviteit werd nagegaan binnen een onderzoekscontext (case Heulengracht). Voor een 34 
beschrijving van de methodiek wordt verwezen naar bijlage 1 Methoden. De maatregelen 35 
reduceerden waterpiekafvoer met 69% en verminderde ook de snelheid van de waterafvoer. De 36 
onderste damconstructie bleek in staat om 40-50% van het geërodeerd sediment op te vangen. De 37 
maatregelcombinatie reduceerde de sedimentafvoer zelfs met 93%. Bovendien toonden de 38 
terreinmetingen aan dat gemiddeld 75% van het jaarlijks bodemverlies te wijten is aan 39 
erosiekanalen die elk jaar op dezelfde locaties worden gevormd. Door in 2003 een groot deel van 40 
deze locaties onder gras te leggen (zogenaamde grasgang), zijn er sindsdien geen erosiekanalen 41 
(tijdelijke ravijnen) meer waargenomen. Dit betekent dat de erosie aanzienlijk verminderd is en 42 
beperkt is gebleven tot de intergeulerosie. Dit wordt ook gereflecteerd in de vermindering van de 43 
geschatte jaarlijkse erosie, van 8.3 t/ha in 2002 tot 0.5 t/ha in 2007. Daarnaast zijn er ook 44 
benedenstroomse effecten. Dit blijkt uit de vermindering van zwevende stoffen sinds 2002 (het 45 
startjaar van de maatregelen) van de Molenbeek (toestroomgebied 5.000 ha, zijrivier van de 46 
Melsterbeek) en van de Melsterbeek (toestroomgebied 15.000 ha) (figuur 25). 47 

 48 

 49 

Figuur 25 Evolutie van de concentratie zwevende stof in het meetpunt Runkelen (Molenbeek) en Herk-de-Stad (Melsterbeek) 50 
(data: Vlaamse Milieu Maatschappij) 51 

 52 
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De combinatie van grasgangen, grasbufferstroken en aarden dammen is tevens een effectieve 53 
maatregel. Het voordeel is dat deze gezien het draagvlak op korte termijn gerealiseerd kan 54 
worden. Gelijktijdig kan verder gewerkt worden om niet-kerende bodembewerking te promoten. 55 
Deze laatste maatregel kan ook de intergeulerosie verminderen. 56 
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4 Neveneffecten 

4.1 Akker- en weidevogelbeheer 

4.1.1 Biodiversiteit 

Glenn Vermeersch (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) 

De in tabel 4 besproken beheermaatregelen in functie van akker- en weidevogels kunnen eveneens 
resulteren in een lokale verhoging van de biodiversiteit in andere taxa. In het kader van het 
Solabio-project (Liberloo 2012) werden een aantal studies opgezet naar de effecten van de lopende 
beheermaatregelen op verschillende invertebraten-taxa. Onder andere de mogelijkheden naar 
natuurlijke plaagbeheersing werden daarbij onderzocht. 

De biodiversiteit aan arthropoden in faunaranden ingezaaid met nectarplanten (bloemenrijke 
graanranden) en grasranden werd onderzocht in een ILVO-studie (Van Gils et al. 2011). Zij stelden 
vast dat dergelijke randen een groot potentieel hebben met betrekking tot natuurlijke 
plaagbeheersing door onder andere het talrijk voorkomen van loopkevers en (larven van) 
lieveheersbeestjes. Er zijn bovendien aanwijzingen dat permanente grasbermen een refugium 
vormen voor tal van bodembewonende organismen zoals loopkevers en spinnen en herkolonisatie 
van een akker kan bespoedigen na verstoring of overwintering. Uit de studie blijkt dat zowel 
grasbermen als eenjarige bloemenranden een meer prominente plaats in het landbouwlandschap 
verdienen. Beide zijn geschikt habitat voor bepaalde groepen van nuttige arthropoden, welke er 
een hoge activiteit-densiteit kunnen bereiken. In hun totaliteit bekeken hebben bloemenranden 
meer potentieel voor natuurlijke plaagbeheersing dan grasbermen. Grasbermen zijn (vermoedelijk) 
dan weer noodzakelijk voor het overleven van de nuttige organismen in minder gunstige perioden 
zoals de winter. Op deze manier vullen beide structuren elkaar aan. De conclusies van deze studie 
worden gedeeld door Temmerman et al. (2012) die meer specifiek naar de natuurlijke 
plaagbeheersing van graanhaantjes en bladluizen keken. 

Dekoninck et al. (2012) onderzochten de loopkeverdiversiteit in enkele akkerranden in Limburg en 
Vlaams-Brabant. In dit rapport werden loopkevervangsten van 2010 afgetoetst aan 
verspreidingsatlassen (met aandacht voor Rode Lijst-soorten) en werden de mogelijke effecten van 
het aanleggen van akkerranden op de loopkeverdiversiteit en in het algemeen de aanwezige 
bodemfauna besproken. Zowel de totale soortenrijkdom als het aantal Rode lijst-soorten was 
verrassend hoog en ook deze studie concludeert dat (al dan niet bloemenrijke) akkerranden een 
hoog potentieel hebben voor natuurlijke plaagbeheersing.  

Naast de mogelijkheden m.b.t. plaagbeheersing, hebben tal van internationale publicaties 
aangetoond dat agromilieumaatregelen leiden tot een (lokale) verhoging van de biodiversiteit. Zo 
toonden Walker et al. (2007) aan dat faunaranden ook mogelijkheden bieden voor het behoud van 
zeldzame akkerflora. Braaklegging leidt vrijwel steeds tot een toename aan biodiversiteit in tal van 
taxa (voor een review, zie Van Buskirk & Willi 2004) terwijl ook overstaande granen een duidelijk 
positief effect hebben op andere taxa dan enkel vogels (Pywell et al. 2007). De toename aan 
invertebraten in heggen en houtkanten, akkerranden en leeuwerik-vlakjes leidt op zijn beurt tot 
een toename van egels in die zones. Dit bleek uit een studie in het zuiden van het Verenigd 
Koninkrijk waarbij het terreingebruik van egels in kaart werd gebracht met behulp van radio-
telemetrie (Hof & Bright 2010).  

Nochtans weerklinken er ook meer kritische geluiden met betrekking tot de effectiviteit van 
beheermaatregelen. Kleijn & Sutherland (2003) stelden in een review van 62 studies vast dat er 
niet unaniem kan besloten worden dat de aanpak op grote schaal vruchten afwerpt. Ze riepen 
tegelijk op om statistisch onderbouwde studies naar de effectiviteit van maatregelen automatisch 
te koppelen aan de toekenning van nieuwe beheerovereenkomsten. Sommige studies toonden ook 
ongewenste effecten van de beheermaatregelen aan. Zo bleek de aanleg van faunaranden langs 
akkers in Noord-Ierland geen positief effect te hebben op de bedreigde Ierse haas, maar 
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daarentegen wel op algemene soorten als konijn en vos, wat volgens de auteurs op zijn beurt 
respectievelijk kan leiden tot overbegrazing van kwetsbare plantengemeenschappen en verhoogde 
predatie van bedreigde grondbroedende vogelsoorten (Reid et al. 2007). 

4.1.2 Niet-biodiversiteitsgevolgen 

Peter Van Gossum (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) 

Akkervogelbeheermaatregelen zoals duoranden en trioranden kunnen een erosiereducerende 
werking hebben die vergelijkbaar is met de erosiegrasstroken. De samenstelling van het gras-
kruidenmengsel is hierbij wel bepalend. Deze randen kunnen ook een recreatieve waarde hebben 
wanneer er bloemrijke kruiden voorkomen. Daarnaast zorgt het voorkomen van akkervogels zelf 
reeds voor een recreatieve waarde. Akkervogelbeheermaatregelen leiden wel tot een verminderde 
opbrengst omdat ze productieoppervlakte innemen. 

Weidevogelbeheermaatregelen kunnen de bodemkoolstof doen toenemen wanneer akker naar 
grasland omgezet wordt. Ze hebben ook een recreatieve waarde door het voorkomen van de 
weidevogels zelf. Maar weidevogelmaatregelen hebben ook belangrijke negatieve 
opbrengsteffecten. Het verlaten van de maaidata levert minder verteerbaar gras op met een lager 
eiwitgehalte en een langere groeivertraging voor de volgende snede. Een melkveebedrijf kan dit 
structuurrijk voedsel slechts in beperkte mate aanwenden en als het hierdoor over onvoldoende 
eiwitrijk gras beschikt zal het eiwitrijk krachtvoeder dienen aan te kopen. Dit krachtvoeder komt in 
Vlaanderen hoofdzakelijk uit Brazilië en leidt daar tot belangrijke negatieve effecten voor onder 
andere biodiversiteit. Daarnaast vermindert weidevogelbeer de mogelijkheden voor mestafzet. 
Landbouwers mogen tijdens de rustperiode geen mest afzetten. Ondanks dat er eigenlijk geen 
mestbeperkingen gelden, verminderen door dit verbod de mestafzetmogelijkheden omdat het niet 
kan gecompenseerd worden door verhoogde mestafzet later op het seizoen. Dit wordt gedaan om 
hoge nitraatgehaltes in het grondwater te vermijden. De controlestalen worden steeds in het 
najaar genomen.  

4.2 Erosiebeperking 

Erosiebestrijdingsmatregelen leveren positieve neveneffecten op voor terrestrische, aquatische en 
bodembiodiversiteit. Voor de bijdrage van grasbermen voor de terrestrische biodiversiteit wordt 
verwezen naar § 4.1.1. De bijdragen voor aquatische en bodembiodiversiteit, alsook de andere 
maatschappelijke baten, worden hieronder besproken. 

4.2.1 Aquatische biodiversiteit 

Maarten Stevens, Tom Van den Neucker, Ans Mouton, Johan Coeck (Instituut voor Natuur- en 
Bosonderzoek) 

Door erosie komen jaarlijks grote hoeveelheden sediment in onze waterlopen terecht. Dit sediment 
is voor een deel afkomstig van natuurlijke erosieprocessen in de rivier zelf, maar in heuvelachtige 
gebieden met intensieve landbouw is bodemerosie op de akkergronden de belangrijkste bron van 
sedimentaanvoer (Allan, 2004). De concentratie zwevende stof in de waterloop en de samenstelling 
van de waterbodem zijn bepalend voor de habitatdiversiteit in een rivier (Bilotta & Brazier 2008; 
Florsheim et al. 2008). Verschillende aquatische organismen zijn in hun levenscyclus zowel 
afhankelijk van habitats met fijnkorrelig sediment als van habitats met grof substraat. Daarnaast 
zijn de meeste soorten ook aangepast aan een tijdelijke verhoging van de sedimenttoevoer in een 
rivier. Wanneer echter de intensiteit en de duur van de sedimentaanvoer sterk afwijkt van de 
natuurlijke situatie, kunnen negatieve effecten op het aquatische milieu optreden. Deze effecten 
kunnen bovendien versneld of versterkt worden indien ook de natuurlijke waterdynamiek van een 
rivier verandert. Zo zal door de aanleg van een stuw de stroomsnelheid stroomopwaarts van de 
stuw verlagen, waardoor sedimentatieprocessen de overhand krijgen. 
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Bodemerosie kan via verschillende mechanismen het aquatisch milieu beïnvloeden (figuur 26). 
Afspoeling van bodemmateriaal verhoogt in de eerste plaats de hoeveelheid opgelost sediment in 
een rivier. Dit zorgt voor een verhoogde troebelheid en schuurwerking. Troebelheid beïnvloedt de 
verstrooiing en de doordringing van licht in de waterkolom. Minder licht zorgt voor een 
verminderde fotosynthese, waardoor de primaire productie (perifyton, fytoplankton, macrofyten) 
daalt en er minder voedsel beschikbaar is voor grazers5. Via een trofische cascade6 kan vervolgens 
ook de productie van de hogere trofische niveaus dalen (Sturt et al. 2011). Als de troebelheid van 
het water toeneemt, verlaagt ook de efficiëntie van visuele predatoren zoals snoek en baars ten 
voordele van andere predatoren die beter aangepast zijn aan troebel water (bv. snoekbaars). Bij te 
hoge sedimentconcentraties kunnen de opgeloste deeltjes de kieuwen van vissen en macro-
invertebraten of het filterapparaat van filtervoeders verstoppen (Kemp et al. 2011). Sediment in 
oplossing kan tenslotte zorgen voor een verhoogde drift van macro-invertebraten door 
schuurwerking of door opvulling van de tussenruimte in het substraat. Ook waterplanten kunnen 
beschadigd worden of hun hechting aan het substraat kan gereduceerd worden door de schurende 
werking van sediment (Wood & Armitage 1997). 

Als de stroming niet sterk genoeg is om het sediment in oplossing te houden, slaan de deeltjes 
neer op de bedding. Door de toegenomen sedimentatie wordt de tussenruimte in het substraat 
opgevuld, waardoor het habitat gehomogeniseerd wordt. Een aantal stroomminnende vissoorten 
zoals kopvoorn, rivierdonderpad en zalmachtigen zijn voor hun voortplanting afhankelijk van de 
aanwezigheid van stenig substraat. Substraatbroeders hechten hun eieren vast aan hard substraat 
met voldoende tussenruimte zodat de eieren en de larven voldoende zuurstof krijgen. Te hoge 
sedimentatie vult die tussenruimte op en bedekt het stenig substraat waardoor paaihabitat 
verdwijnt en de zuurstofdoorstroming vermindert. Het verlies van typische microhabitats door 
sedimentatie vertaalt zich ook in verschuivingen binnen de gemeenschappen van vissen en 
ongewervelde bodemdieren (Kemp et al. 2011; Wood & Armitage 1997). Vooral gravende 
invertebraten die tolerant zijn voor lage zuurstofconcentraties, zoals oligochaeten en chironomiden, 
worden belangrijker als het aandeel fijn sediment in het substraat toeneemt. Wanneer ook de 
abundantie van invertebraten vermindert, zal ook de samenstelling van de hogere trofische niveaus 
veranderen. 

Via het geërodeerde sediment komen ook nutriënten, organisch materiaal en polluenten in het 
oppervlaktewater terecht. Polluenten zoals zware metalen en pesticiden kunnen het hormonaal 
systeem en de groei van organismen verstoren. Door bioaccumulatie kunnen deze stoffen zich ook 
ophopen in organismen hoger in de voedselketen. De nutriënten die door afspoeling in een 
waterloop terecht komen, zorgen in eerste instantie voor een verhoging van de primaire productie. 
Rivieren waar de voedselketen gebaseerd is op allochtoon materiaal7 en de 
invertebratengemeenschap gedomineerd wordt door knippers8, kunnen hierdoor verschuiven naar 
een autochtoon9 systeem waar grazers domineren (Hladyz et al. 2011; Delong & Brusven 1998). 
Te hoge productiviteit verhoogt echter de bacteriële afbraakprocessen en hiermee het 
zuurstofverbruik. Hetzelfde geldt voor de aanvoer van organisch materiaal van het land dat door 
afspoeling in de rivier terecht komt. Vooral in traagstromende waterlopen kan hierdoor 
zuurstofgebrek optreden. 

                                                

5 Grazers zijn invertebraten die zich voeden met algen die op de bodem, stenen en planten groeien (bv. slakken). 

6 Trofische cascade is de effecten van de wisselwerking tussen de consumenten (predator) en producenten (prooi) in een 

ecosysteem, die een kettingreactie veroorzaken doorheen meerdere niveaus van de voedselketen. 

7 Allochtoon materiaal is organisch materiaal dat afkomstig is uit de omgeving van de beek, zoals bladeren en takken. 

8 Knippers zijn  invertebraten die zich voeden met grof organisch materiaal, dat ze met hun monddelen tot kleinere stukjes 
knippen (bv. larven van kokerjuffers). 

9 Autochtoon materiaal is organisch materiaal dat afkomstig is uit de beek zelf, zoals afgestorven waterplanten en algen.  
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Een indirect effect van toegenomen sedimentatie op de aquatische biodiversiteit is de verstoring 
van de bodemstructuur van een waterloop door slibruiming. Om voldoende afvoer te garanderen 
wordt het sediment in waterlopen regelmatig geruimd. Hierdoor kunnen populaties van soorten die 
zich in het sediment ophouden, zoals larven van beekprik, sterk gereduceerd of vernietigd worden 
(Harvey & Lisle 1998). 

Om bodemerosie tegen te gaan en de impact op het aquatisch milieu te verminderen, worden een 
aantal maatregelen voorgesteld. Het inzaaien van groenbedekkers en het toepassen van niet-
kerende bodembewerking zijn maatregelen die erosie moeten tegen gaan. De aanleg van 
bufferstroken langs waterlopen en het afschermen ervan voor begrazing moeten ervoor zorgen dat 
het sediment, nutriënten en polluenten niet of minder in de waterlopen terecht komen. Vooral de 
aanleg van bufferstroken heeft een positieve invloed op de aquatische biodiversiteit. De vegetatie 
in de bufferstroken stabiliseert de oevers en creëert extra habitat. Daarnaast zorgen de planten op 
de oever voor beschaduwing, waardoor de waterloop meer gebufferd is tegen 
temperatuurschommelingen (Feld et al. 2011; Henley et al. 2000).  

 

 

Figuur 26 Negatieve effecten van bodemerosie op het ecosysteem van stromende wateren 

4.2.2 Bodembiodiversiteit 

Tommy D’Hose (Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek)  

Erosiebestrijdende maatregelen zoals grasgangen, grasbufferstroken en groenbedekkers hebben 
een invloed op de bodembiodiversiteit, zijnde microbieel bodemleven (bacteriën en schimmels), 
nematoden en regenwormen (zie hiervoor o.a. Reubens et al. 2010). 

De maatregelen grasgang en grasbufferstrook (enkel indien permanent) hebben een positief effect 
op de diversiteit aan microbieel bodemleven. Dit microbieel bodemleven is meer divers onder 
permanent grasland dan onder permanent akkerland. Daarnaast is er ook een positief (maar niet 
gewenst) effect op de plantparasitaire (en dus voor planten schadelijke) nematoden. Dit laatste is 
in respons op het uitgebreide wortelstelsel onder grasland. In een akkerbouwsysteem kan het 
aandeel plantparasitaire nematoden gereduceerd worden door een meer gevarieerde gewasrotatie. 
Tenslotte is er ook een positief effect op regenwormen. Regenwormen gedijen het best onder 
grasland, dat een stabiele omgeving en een relatief constant aanbod aan organisch materiaal als 
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voedselbron biedt. Onder akkerland liggen de aantallen gevoelig lager. Naast de rechtstreekse 
impact door bewerking, zorgt het afwezig zijn van een permanente bodembedekking voor een 
grotere variabiliteit in bodemtemperatuur en vochtregime onder akkerland, wat de regenwormen 
negatief beïnvloedt. Ook het gebrek aan voldoende voedsel vormt een probleem voor 
regenwormen, vooral bij gewassen die weinig tot geen oogstresten achterlaten (bv. wortel- en 
knolgewassen).  

De maatregel groenbedekker heeft een positief invloed op het microbieel bodemleven. Het 
ingewerkte organisch materiaal van groenbedekkers vormt een bron van voedsel en stimuleert zo 
een actief en divers bodemleven. Ook de plantenwortels van de nog levende groenbedekkers 
spelen hier een belangrijke rol, via symbiose met mycorrhiza en door het afscheiden van suikers en 
hormonen. Voor een actief en goed ontwikkeld microbieel bodemleven is een continue aanvoer van 
deze stoffen belangrijk. Groenbedekkers kunnen ook een positief effect hebben op plantparasitaire 
nematoden doordat groenbedekkers de waardplanten zijn van bepaalde aaltjes, maar ze kunnen 
ook een negatief effect hebben door het gebruik van aaltjesresistente groenbedekkers. De soort 
groenbedekker speelt hier een doorslaggevende rol. Bij de keuze van een groenbedekker zal men 
daarom rekening dienen te houden met de eigenschappen van de gewassen in het teeltplan, en 
wordt afgeraden een groenbedekker uit te zaaien die tot dezelfde familie behoort als de volgteelt. 
Voor een efficiënt aaltjesreducerend effect is niet alleen de soortkeuze van belang, maar moet ook 
de groeiperiode van de groenbedekker voldoende lang zijn, en moeten de bodemtemperatuur en -
vochtigheid voldoende hoog blijven. Tijdige inzaai is dus van groot belang. Groenbedekkers hebben 
ook zowel een positief als negatief effect op regenwormen. Regenwormen hebben de voorkeur voor 
een bedekte bodem en verkiezen plantenbladeren boven plantenwortels als voedselbron (Valckx et 
al. 2009). Het negatieve effect is het gevolg van het afdoden en inwerken van groenbedekkers 
(zodat het hoofdgewas kan ingezaaid worden) waarbij schadelijke isothiocyanaten vrijkomen, die 
een potentieel negatief effect op de wormenpopulatie kunnen hebben. Maar dit schadelijk effect 
neemt snel af (Valckx et al. 2009).  

4.2.3 Maatschappelijke baten 

Peter Van Gossum (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) 

Deze bijdrage is gebaseerd op Evrard et al. (2007a; 2007b; 2008) en Vandaele et al. (2004; 
2007). Het beperken van erosie kan aanzienlijke maatschappelijke baten opleveren. De kosten van 
modderstromen in de Belgische leemgordel zijn zeer aanzienlijk. Ze bestaan uit de volgende 
componenten: 

- de jaarlijkse schade aan publieke infrastructuur en de kosten voor het reinigen van 
publieke en private infrastuur worden samen geschat op €12.5 tot 122 miljoen, afhankelijk 
van de frequentie van onweders en hevigheid in een bepaald jaar. Ze bestaan uit de 
volgende deelcomponenten 

o kosten voor brandweerinterventie: €2.250 tot 25.000 per interventie; 

o kosten voor het reinigen van openbare infrastructuur en private eigendom: van 
€500 voor een enkel wegsegment tot €11.000 voor een heel dorp; 

o herstelkost van openbare infrastructuur: van €14.000 tot €300.000 per gebeurtenis 
en per dorp. 

- de jaarlijkse schade aan private infrastructuur (huizen, garages, tuinen) wordt op basis van 
de rampenfondsdatabank geschat op €1.6 tot 16.5 miljoen, afhankelijk van de frequentie 
van onweders en hevigheid in een bepaald jaar; 

- indirecte effect verhogen van de rioolwaterzuiveringskost door toename van de 
slibproductie. In Sint-Truiden werd Aquafin voor het toepassen van de erosiebeperkende 
maatregelen geconfronteerd met een verdubbeling van de slibproductie tijdens de 
zomermaanden. Na het toepassen van de maatregelen (tussen 2000 en 2004) treedt deze 
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verdubbeling niet meer op en is de slibproductie vergelijkbaar met andere Vlaamse 
rioolwaterzuiveringsinstallaties. Hierdoor verloopt ook de slibgisting beter. Er zijn ook geen 
overschrijdingen meer van de norm voor zwevende stoffen. Al deze verbeteringen kunnen 
worden toegeschreven aan erosiebeperkende maatregelen omdat er ook na 2004 nog 
hevige zomerse onweders zijn voorgekomen; 

- indirecte effect verhogen van slibruimingskost van rivieren. Bijvoorbeeld in Henegouwen 
bedroeg de 4-jaarlijkse kost voor slibruimingen ten gevolge van erosie €180.000 (lengte 10 
km, breedte 2 m). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Focus: niet-kerende bodembewerking 

Bert Reubens (Eenheid Plant, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek) 

In de zoektocht naar een optimale bodembewerking die zo min mogelijk leidt tot 
bodemaantasting, verengt de discussie zich regelmatig tot de vraagstelling ‘ploegen of niet 
ploegen’. Het ploegloos systeem of dus niet-kerende bodembewerking (NKB) is echter een zeer 
complex gegeven waar veel verschillende technieken en werktuigen schuil achter gaan, hetgeen 
tot sterk variabele resultaten leidt. Desalniettemin heeft de toepassing van een niet-kerende 
vorm van bodembewerking doorgaans een aantal duidelijke voordelen, zeker in combinatie met 
behoud van gewasresten. Verminderde run-off en bodemerosie, minder uit- en afspoeling van 
nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen, een verhoogd OS-gehalte in de toplaag, en een 
verbeterde bodemstructuur en waterberging zijn effecten die mits een correcte toepassing op 
termijn praktisch steeds gehaald worden. 

Andere effecten zijn minder eenduidig voorspelbaar, en vaak sterk situatiegebonden. Effecten op 
gewasopbrengst en –kwaliteit zijn doorgaans relatief beperkt. Verliezen zijn zeker niet 
dramatisch, maar er is ook geen grote meeropbrengst te verwachten. De opbrengst is het best bij 
de toepassing van NKB tot ploegdiepte. Vermoed wordt vaak dat het relatieve voordeel van NKB 
zou toenemen onder meer kritische omstandigheden (bv. extreem droge jaren), maar daarover 
bestaat nog onvoldoende duidelijkheid. 

Gezien de vaak erg variabele resultaten naargelang een hele reeks bijkomende factoren, en het 
doorslaggevende belang van een bewerking aangepast aan en onder gunstige omstandigheden, 
zou het gezond verstand moeten primeren boven een té rigide benadering van de keuze voor een 
bepaald type bewerking. Onafhankelijk van de keuze voor ploegen of niet, kunnen een aantal 
logische regels nageleefd worden. Denk aan niet te snel en geen te natte grond bewerken, niet 
dieper bewerken dan nodig, zo min mogelijk mengend werken, bandenspanning aanpassen, 
greppels graven bij plasvorming. Op die manier kunnen een aantal bodemeigenschappen, 
waaronder bodemstructuur en afwatering, op relatief korte termijn in de goede richting gestuurd 
worden. Bodembewerking dient een weloverwogen en lokaal aangepaste maatregel te zijn, 
gebaseerd op kennis en nauwgezette evaluatie van de perceelstoestand, en geïntegreerd in een 
ruimere systeembenadering waar ook bemesting, teeltrotatie en gewasbescherming deel van 
uitmaken (Reubens et al. 2012). 
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5 Conclusies 

Uit de beschikbare gegevens blijkt dat het bereiken van de broedvogel- en watervogeldoelstelling 
eerder twijfelachtig is voor het landbouwgebied. De broedvogelindex voor landbouwgebied blijft in 
2010 status quo ten opzichte van het referentiejaar 2007. Deze status quo volgt op een sterke 
daling tussen 1990 en 2000-2002. Daarnaast blijkt vooral dat de generalisten zoals houtduif, 
zwarte kraai en kauw toenemen. Dit wordt ook gereflecteerd in het toenemend afschot van niet 
landbouwgebonden generalisten zoals houtduif, kraai en ekster binnen het agrarisch gebied. 
Daarentegen nemen de aantallen van Rode Lijst-soorten zoals graspieper, patrijs, veldleeuwerik, 
grauwe gors, ringmus en kneu verder af. Een bemerking hierbij is dat veel waarden niet significant 
zijn. Dit betekent niet noodzakelijk dat er geen veranderingen zijn opgetreden, enkel dat de 
onzekerheid nog groot is. In de toekomst zal die onzekerheid verder afnemen zoals ook voorzien in 
de aan het project voorafgaande power-analyse. De watervogelindex voor landbouwgebied is in 
2009-2010 licht gedaald ten opzicht van het referentiejaar 2005-2006, terwijl het doel 10% 
stijging is in 2015. Maar deze conclusie dient op basis van de lange termijn trend wel genuanceerd 
te worden. De lichte daling volgt op een vervijfvoudiging van de indexwaarde in 2002-2003 ten 
opzicht van 1990. Daarnaast worden de beoogde instandhoudingsdoelen momenteel niet gehaald 
voor grauwe gans, smient, kemphaan, ortolaan en kwartelkoning, maar wel voor kolgans, rietgans, 
kleine rietgans, wulp en kleine zwaan. Recente data voor grauwe kiekendief en grauwe klauwier 
ontbreken waardoor de instandhoudingsdoelstelling voor deze soort niet kunnen geëvalueerd 
worden.  

In contrast met de doelbereiking, zijn er aanwijzingen dat de weidevogelmaatregelen effectief zijn. 
De huidige effectiviteitsanalyse is evenwel slechts gebaseerd op één meetjaar. De verdere 
monitoring zal uitwijzen of het waargenomen effect te wijten is aan de preselectie van de meest 
kansrijke gebieden voor weidevogelbeheer of aan de beheermaatregelen zelf. De doeleffectiviteit 
van akkervogelbeheermaatregelen kon nog niet geëvalueerd worden omdat de maatregelen te 
recent werden toegepast.  

Akker- en weidevogelbeheermaatregelen hebben ook neveneffecten. Akkervogelbeheermaatregelen 
kunnen in functie van de samenstelling van het zaadmengsel leiden tot vermindering van erosie, 
verhogen van de recreatieve waarde van het landschap en verhogen van de populatie van andere 
soorten. Weidevogelbeheermaatregelen kunnen de bodemkoolstof doen toenemen wanneer akker 
naar grasland wordt omgezet en de recreatieve waarde verhogen. Maar beide maatregelen leiden 
wel tot een vermindering van de kwantiteit en bij weidevogelbeheermaatregelen ook de kwaliteit 
van de opbrengst.  

De doelstellingen “het verminderen van bodemerosieproblemen met 14% tegen 2014” en 
“minimaal 50% van de oppervlakte van de in de perceelsregistratie opgenomen landbouwpercelen 
met een hoge of zeer hoge potentiële bodemerosiegevoeligheid heeft een permanent bedekking 
tegen 2015” zullen waarschijnlijk gehaald worden. Eind 2011 stond de erosiebeleidsindicator op 
10,8% en hadden 48% van de percelen met een (zeer) hoge bodemerosiegevoeligheid een 
permanente bedekking. Wel was er tijdens de periode 2007-2011 een status quo voor het aandeel 
erosiegevoelige teelten en voor de gemiddelde gewaserosiegevoelige teelten op de erosiegevoelige 
percelen. Bovendien blijft het aandeel aan erosiegevoelige teelten wel hoog: 22% op percelen met 
een zeer hoge erosiegevoeligheid en 57% bij percelen met hoge bodemerosiegevoeligheid. Hierbij 
kan de vraag gesteld worden of er niet meer verplichtend dient opgetreden te worden. Daarnaast 
nam in de periode 2008-2010 het koolstofgehalte toe. Het aantal percelen met een koolstofgehalte 
beneden de optimale toestand daalde van 51% in 2004-2007 naar 35% in 2008-2010 voor de 
akkerbouwpercelen en van 55% naar 50% voor de weilandpercelen. Een hoog koolstofgehalte 
verhoogt de bodemstabiliteit en vermindert dus de erosie. Maar gezien de korte termijn waarover 
deze verschuiving zich heeft voorgedaan, is het wellicht voorbarig hiervoor mogelijke verklaringen 
naar voor te brengen, omdat voor realistische schattingen van veranderingen in 
organischekoolstofvoorraden in akkerland een herbemonsteringsperiode van 20 jaar nodig is. 
Daarnaast verhoogt het erosierisico ook door een toenemende bodemverdichting. Uit een 
steekproef van 17 verschillende landbouwpercelen bleek dat 69% van de onderzochte 
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landbouwpercelen een hoge tot zeer hoge verdichting hebben op 40 cm. Verdichte gronden zijn 
meer erosiegevoelig.  

Het reduceren van erosie kan onder andere gebeuren door niet-kerende bodembewerking en/of 
door de combinatie grasgang, grasbufferstroken, erosiedammen met poel. Beide maatregelen 
kunnen effectief zijn. Zo is de effectiviteit van niet-kerende bodembewerking hoog voor 
rijgewassen zoals suikerbieten en maïs maar minder voor wintergranen en aardappelen. Voor 
wintergranen is dit niet zo problematisch omdat dit gewas een lage erosiegevoeligheid heeft, maar 
dit geldt niet voor aardappelen omdat de erosiegevoeligheid van dit gewas veel hoger is. Voor dit 
gewas dienen andere technieken zoals het aanleggen van aarden drempeltjes tussen 
aardappelruggen gepromoot te worden.  

Wel kan er geen effectiviteitsanalyse van de erosiebestrijdingsmaatregelen gebeuren voor natuur 
en biodiversiteit omdat hiervoor op dit moment te weinig gegevens voor beschikbaar zijn. 

Erosiebestrijdingsmaatregelen hebben ook talrijke positieve neveneffecten. Het leidt onder andere 
tot een vermindering van de schade aan private en publieke infrastructuur en een vermindering 
van de waterzuiveringskost, de slibruimingskost en de brandweerinterventiekost. Daarnaast zijn er 
positieve effecten voor bodem- en waterbiodiversiteit. Positief voor de landbouw zijn de toename 
van het microbieel bodemleven en de regenwormen, negatief de toename van plantparasitaire (en 
dus voor planten schadelijke) nematoden. Dit effect kan bij groenbedekking beperkt gehouden 
worden door de groenbedekker te kiezen in functie van de hoofdteelt. Indien niet-kerende 
bodemwerking onder gunstige omstandigheden wordt toegepast, treden veel positieve 
neveneffecten op. Het gaat om een verminderde run-off, minder uit- en afspoeling van nutriënten 
en gewasbeschermingsmiddelen, een verhoogd organisch stofgehalte in de toplaag, een verbeterde 
bodemstructuur- en stabiliteit en een betere drainage en waterberging. De effecten op 
gewasopbrengst- en kwaliteit zijn doorgaans relatief beperkt.  
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Bijlage 1. Methoden 

Doelbereiking  

Broedvogels 

Glenn Vermeersch & Thierry Onkelinx (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) 

ABV-project 

Het ABV-project is gebaseerd op gestandaardiseerde tellingen van broedvogels door vrijwilligers. 

Natuurpunt Studie coördineert dit netwerk en zorgt voor de verdeling van de telgebieden. Er wordt 

geteld in UTM-hokken van 1x1 kilometer. Op basis van een voorafgaande 

steekproefgroottebepaling werden 1.200 hokken random geselecteerd en gestratificeerd volgens 6 

grote habitattypes: landbouw, bos, urbaan gebied, suburbaan gebied, moeras en open water en 

heidegebieden. Een hok werd toegekend aan het stratum landbouw indien minstens 70% van die 

km² in landbouwgebruik was. Jaarlijks wordt gestreefd naar 300 te tellen hokken. De tellingen 

verlopen volgens een 3-jaarlijkse cyclus en in een teljaar worden 3 bezoeken gebracht aan het hok. 

De 3 bezoeken gebeuren in 3 ‘telramen’: 1/03-15/04, 16/04-31/05 en 01/06-15/07. Op die manier 

worden zowel vroeg in het jaar actieve soorten als laat arriverende trekvogels opgepikt. Op 6 

locaties worden punttellingen verricht van telkens 5 minuten. Alle soorten worden geteld en de 

verzamelde worden online verzameld op http://broedvogels.inbo.be. De statistische verwerking 

van de ABV-data wordt beschreven in Onkelinx et al. (in prep.).  

Vergelijking data uit ABV- en atlasproject 

In 2000-2002 werd door vrijwilligers veldwerk verricht in het kader van de atlas van de Vlaamse 

broedvogels (Vermeersch et al. 2004). De inventarisaties gebeurden op het niveau van 5x5 

kilometer UTM-hokken, maar er werden ook steekproeven genomen in 1x1 kilometerhokken. Een 

deel van deze hokken werden in het kader van het ABV-project opnieuw geteld. Aangezien men 

tijdens de atlasperiode niet gevraagd werd om alle soorten te tellen, kunnen beide datasets enkel 

vergeleken worden op aan- en afwezigheid van soorten. Op die manier krijgen we een beeld van de 

areaalsevolutie van de verschillende aan landbouwgebieden gebonden broedvogels tussen 2000 en 

2010.  

BBV-project 

Het BBV-project werd opgestart in 1994 en de doelstelling ervan is het bepalen van aantaltrends 

van alle zeldzame, kolonievormende en exotische broedvogels in Vlaanderen. Zeldzame of 

afnemende soorten van het landbouwgebied zoals grauwe gors, kwartelkoning en paapje die buiten 

de opzet van het ABV-project vallen, worden opgevolgd voor het BBV-project. De trends zijn 

gebaseerd op uitgebreide territoriumkartering en de bekomen aantallen vormen een nauwkeurige 

schatting van de totale Vlaamse populatie sinds 1994. 

Bejaagbare soorten 

Thomas Scheppers & Jim Casaer (Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek) 

Afschotgegevens worden in Vlaanderen op een gestandaardiseerde wijze verzameld en opgeslagen 

op het niveau van een wildbeheereenheid (WBE). Individuele jachtrechthouders kunnen zich op 

vrijwillige basis groeperen tot een WBE met het oog op een coherent en planmatig beheer van het 

jachtwild. Sinds 1998 kunnen WBE’s erkend en gesubsidieerd worden indien ze voldoen aan een 

aantal voorwaarden. Een van deze voorwaarden is het jaarlijks rapporteren van hun afschotcijfers 

van het voorbije kalenderjaar aan het Agentschap voor Natuur en Bos. Hierdoor beschikken we op 
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dit moment over afschotgegevens over de periode 1998-2010. Voor een aantal soorten werden 

echter pas gegevens ingezameld sinds 2009. 

Om het verschil in afschot tussen agrarische gebieden en niet-agrarische gebieden te kunnen 

analyseren, is het nodig de verschillende WBE’s op te delen in verschillende klassen. Er werden drie 

klassen gedefinieerd in functie van het percentage landbouwoppervlakte in het werkingsgebied van 

de WBE. Hiervoor maakten we gebruik van de recentste gedigitaliseerde werkingsgebieden van de 

WBE’s (2008: n = 22; 2010: n = 142; 2011: n = 23) en de landgebruikskaart opgemaakt door 

Gobin et al. 2009. WBE’s met minder dan 50% landbouw werden geklasseerd als ‘niet-agrarisch’ 

(klasse 1) en WBE’s met meer dan 70% landbouw als ‘agrarisch’ (klasse 3). WBE’s met 

percentages tussen deze grenswaarden werden geklasseerd als ‘gemengd’ (klasse 2). Door deze 

grenswaarden te hanteren werd het aantal WBE’s ongeveer evenredig verdeeld over drie klassen. 

We gebruikten het lokale afschot als proxy voor de lokale populatiedensiteit en berekenden voor 

elke soort per WBE het gemiddelde afschot per 100ha over de periode 2009-2010. Deze waarden 

gebruiken we per soort als maatstaf voor de actuele toestand van de soort. Vervolgens werd 

berekend of er een significant verschil is in de actuele toestand tussen de drie landbouwklassen 

aan de hand van Kruskal-Wallis Rank Sum test. 

Door een Generalised Linear Model met Poisson verdeling en logaritmische link te fitten in de 

afschotgegevens van 1998-2010 kan per jaar de indexwaarde voor het afschot per soort berekend 

worden. Aan de hand van deze gegevens werd tenslotte nagegaan of er een verschil is in de trend 

in de afschotgegevens tussen de drie landbouwklassen. Hierbij wordt het jaar 1998 in 

landbouwklasse 1 als referentiejaar genomen, m.a.w. de index van 1998 in landbouwklasse 1 

bedraagt steeds 1. Het 95%-betrouwbaarheidsinterval voor elke index wordt eveneens berekend 

om na te gaan of er significante verschillen zijn. Hoewel actueel afschotgegevens beschikbaar zijn 

voor 21 soorten, hebben niet alle gegevens betrekking op de periode 1998-2010. Voor twee 

vogelsoorten werden pas afschotcijfers op WBE-niveau verzameld sinds 2009, namelijk kauw en 

spreeuw. Afschotcijfers van meerkoet werden daarentegen niet meer ingezameld sinds 2009 en het 

aantal WBE’s met afschot voor smient was te beperkt om een betrouwbare trendberekening per 

landbouwklasse uit te voeren. Voor deze soorten werden dan ook geen trends berekend. Trends in 

het afschot van grauwe gans en Canada gans worden besproken in rapport Inhoudsevaluatie § 4.  

Organische stof 

Annemie Elsen en Jan Bries (Bodemkundige Dienst van België) 

Het koolstofgehalte van de bodem is evenredig is met het organische-stofgehalte (OS-gehalte = C-

gehalte*1.724) en vormt dus een goede indicator hiervoor. De koolstofgehaltes van de bodem 

worden geïnterpreteerd aan de hand van bodemvruchtbaarheidsklassen. Hierbij wordt een 

onderscheid gemaakt tussen akkerbouw- en weilandpercelen en op basis van de grondsoort (tabel 

5).  
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Tabel 5. Beoordeling van het koolstofgehalte (in %C) voor akkerbouw (0-23 cm) en weiland (0-6 cm) in functie van de 
grondsoort zoals gehanteerd door de Bodemkundige Dienst van België. 

 Akkerbouw Weiland 

Beoordelingsklasse Zand Zandleem-
Leem 

Polders Alle gronden 
behalve leem 

Leem 

1. Zeer laag < 1,2 < 0,8 < 1,0 < 2,0 < 1,5 

2. Laag 1,2 - 1,4 0,8 - 0,9 1,0 - 1,2 2,0 - 2,9 1,5 – 2,0 

3. Tamelijk laag 1,5 - 1,7 1,0 - 1,1 1,3 - 1,5 3,0 - 3,5 2,1 – 2,5 

4. Streefzone 1,8 - 2,8 1,2 - 1,6 1,6 - 2,6 3,6 - 5,5 2,6 – 4,2 

5. Tamelijk hoog 2,9 - 4,5 1,7 - 3,0 2,7 - 4,5 5,6 - 7,0 4,3 – 6,5 

6. Hoog 4,6 - 10,0 3,1 - 7,0 4,6 - 10,0 7,1 - 10,0 6,6 – 9,0 

7. Zeer hoog (veenachtig) > 10,0 > 7,0 > 10,0 > 10,0 > 9,0 

Bron: Bodemkundige Dienst van België 

Bodemcompactie 

Philippe Van De Vreken (Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek & Katholieke Universiteit 

Leuven) 

In het voorjaar van 2009 werden, verspreid over heel Vlaanderen, 17 verschillende 

landbouwpercelen bemonsterd, met als doel een inschatting te maken van de actuele toestand van 

verdichting onder de bouwvoor (zie Van De Vreken et al., 2009). Op elk veld vonden in situ 

metingen plaats van de penetratie- of indringingsweerstand tot een diepte van 80 cm, langsheen 

een transect van 15 punten waarbij beide kopakkers doorsneden werden. Hiervoor werd gebruik 

gemaakt van een penetrologger-toestel, dat de weerstand voor wortelgroei meet. Een kritische 

penetratieweerstand waarbij wortels niet in staat zijn door een bodemlaag te dringen, is niet 

éénduidig gedefinieerd in de literatuur. Voor landbouwgewassen is er in de literatuur reeds sprake 

van schade t.g.v. compactie vanaf 2,5 MPa en zouden duidelijke groeiremmingen optreden vanaf 3 

MPa. Verder werden op elk veld 2 ongestoorde grondmonsters verzameld op 40 cm diepte, die in 

het labo werden onderworpen aan een uniaxiale compactieproef met een oedometer-toestel voor 

bepaling van de precompressiestress (PCS) van de bodem. De PCS is een maat voor de structurele 

sterkte van de bodem en een indicator voor de gevoeligheid van de bodem voor verdichting. 

Wanneer de verticale normaalspanningen in de bodem –resulterend uit de op de bodem 

uitgeoefende mechanische drukken– deze waarde niet overschrijden, reageert de bodem elastisch. 

Een overschrijding van de PCS-waarde impliceert echter een blijvende en dus plastische 

vervorming. De PCS wordt dan ook beschouwd als die druk waarbij de vervorming van de bodem 

overgaat van “klein, elastisch en omkeerbaar” naar “plastisch en onomkeerbaar”. 

Bodemverdichting treedt op wanneer de druk uitgeoefend op de beschouwde diepte groter is dan 

de PCS. PCS en de gevoeligheid van de bodem voor verdichting zijn omgekeerd evenredig. In tabel 

6 worden 6 gevoeligheidsklassen onderscheiden gaande van een PCS < 30 kPa (extreem hoge 

gevoeligheid) tot een PCS > 150 kPa (zeer lage gevoeligheid). 
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Tabel 6 Klassificatie van de van de gevoeligheid voor bodemverdichting 

 

 

 

 

 

 

 

Tenslotte werden op elk veld nog 2 extra ongestoorde monsters genomen d.m.v. Kopecky-ringen 

voor de bepaling van het volumegewicht op 40 cm diepte. Voor kleiig-lemige texturen varieert het 

volumegewicht van 1,1 - 1,6 g cm-3; voor zandige texturen van 1,3 - 1,7 g cm-3 (zie tabel 7). Hoe 

hoger het volumegewicht, hoe dichter de grond. Voor de bouwvoor van akkerbodems met een 

gehalte aan organische stof lager dan 4% en voor de oppervlakkige laag van weiland dieper dan 10 

cm worden de volgende normen ter beoordeling van de dichtheid gegeven: 

Tabel 7 Beoordelingsklassen voor volumegewicht (g cm-3) in relatie tot beworteling 

Textuur Laag Matig Hoog 

Zand < 1,4 1,4 – 1,6 > 1,6 

Leem/Klei < 1,1 1,1 – 1,5 > 1,5 

 

Aangezien het volumegewicht duidelijk afhankelijk is van de bodemtextuur, kunnen de 

volumegewichten tussen de verschillende percelen niet zonder meer onderling vergeleken worden. 

Daarom werden de volumegewichten omgerekend naar ‘pakkingsdensiteit’, een volumegewicht-

gerelateerde grootheid voor bodemverdichting die vergelijking wél mogelijk maakt tussen 

verschillende texturen: PD = ρ + 0.009C waarbij PD staat voor pakkingsdensiteit in ton m-3, ρ voor 

het volumegewicht eveneens in ton m-3, en C voor het kleigehalte (gewichtspercent). Drie PD-

klassen worden onderscheiden: ‘laag’ < 1.40, ‘medium’ 1.40-1.75 en ‘hoog’  > 1.75 ton m-3. 

Bodems met een hoge PD (> 1.75 ton m-3) zijn over het algemeen niet zo vatbaar voor verdere 

verdichting, terwijl bodems met medium en lage PD (< 1.40 ton m-3) bij kritieke vochtgehaltes en 

belastingen wel gevoelig zijn hieraan. 

Effectiviteit 

Niet-kerende bodembewerking 

An Van Den Putte & Gerard Govers (Afdeling Geografie, Katholieke Universiteit Leuven) 

Om de erosie bij niet-kerende bodembewerking te vergelijken met deze bij ploegen werden sinds 

2001 verschillende landbouwpercelen in de leemstreek opgesplitst. Er werden minstens 2 stroken 

aangelegd met een verschillende bewerking waarvan één strook telkens geploegd werd.  

De hoeveelheid afstromend water en het bodemverlies werden op verschillende schalen gemeten: 

• 1m²-schaal: regensimulaties 

Gevoeligheid PCS (kPa) 

Klasse 1. Zeer laag > 150 

Klasse 2. Laag 120-150 

Klasse 3. Matig 90-120 

Klasse 4. Hoog 60-90 

Klasse 5. Zeer hoog 30-60 

Klasse 6. Extreem hoog < 30 
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• 200m²-schaal: plot studies 

• veldschaal: erosiekarteringen 

Er werden 483 regensimulaties uitgevoerd tussen 2001 en 2010 op deze opgesplitste percelen. Per 

veld werden op elk perceeldeel regensimulaties uitgevoerd op 3 plaatsen met een gelijkaardige 

helling. Omwille van weerseffecten (temperatuur, wind) varieerde de regenvalintensiteit tussen 34 

en 74 mm h-1. Er werd gedurende minimum 30 minuten en maximum 1 uur geregend op een plot 

van ongeveer 0.8 m x 0.8 m en het afgevoerde water en sediment werden opgevangen (foto a). 

Achteraf werd het sedimentgehalte bepaald door 3 stalen van de afvoer te laten drogen en de 

sedimentconcentratie te bepalen. Ook het gehalte aan organisch materiaal werd bepaald.  

Eén perceel in Huldenberg werd in drie delen opgesplitst waarop tussen 2004 en 2010 

verschillende bewerkingen werden toegepast: ploegen, diepe niet-kerende bodembewerking en 

ondiepe niet-kerende bodembewerking. Op elk perceeldeel werden twee grote plots (160m²) 

aangelegd. Afstroming en erosie bij natuurlijke regenval werden opgevangen in containers en de 

hoeveelheid afstroming en het sedimentgehalte werden bepaald (foto b). Na elke bui werden de 

containers leeggemaakt. Tenslotte werden er erosiekarteringen uitgevoerd wanneer hevige 

regenval voorkwam in het voorjaar. Het bodemverlies op de verschillend bewerkte delen van een 

veld werd geschat aan de hand van het volume van de ontstane geulen en het volumegewicht van 

de bodem (foto c). Op die manier konden erosiehoeveelheden vergeleken worden op perceelschaal. 

  

 

Grasgang, grasbufferstrook en aarden dam 

Deze bijdrage is gebaseerd op Evrard et al. (2007a, 2007b, 2008) en Vandaele et al. (2004, 2007). 

Voor een uitvoerige bespreking van de methodiek wordt naar deze publicaties verwezen. 

Case studie 

Het gekozen studiegebied is de ‘Heulengracht’. Dit is een landelijk stroomgebied van ongeveer 300 

ha gelegen op het grondgebied van de gemeente Gingelom en de stad Sint-Truiden. De 

a 

b 

c 
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Heulengracht mondt uit in Velm (deelgemeente van Sint-Truiden). Het gebied bestaat voor 79% uit 

akkers, 17% fruitboomgaarden en 3% wegen. De hoogtes in het gebied variëren tussen 67 en 106 

m TAW. Voordat de maatregelen genomen werden had Velm de reputatie om een teisterdorp voor 

water- en modderellende te zijn. In 2002-2004 werden er 3 aarden dammen en voor ongeveer 12 

ha grasstroken aangelegd (zowel grasbufferstroken als grasgangen). 

Methode 

Na de aanleg van de eerste aarden dam in 2002 werd er gestart met een monitoringprogramma op 

basis van terreinwaarnemingen en –metingen. Tijdens of vlak na de hevige regenbuien werd het 

deelbekken van de Melsterbeek doorkruist door medewerkers van de Watering Sint-Truiden. De 

werking van de ingrepen werd gedocumenteerd door foto’s waardoor er visueel kon worden 

nagegaan of de maatregel het verwachtte effect opleverde. Het meten van het bodemverlies op de 

akkers  en het opgevangen slib gebeurde via eenvoudige maar betrouwbare technieken. Om het 

bodemverlies van geulerosie te bepalen werd van elke erosiegeul  het dwarsprofiel en de lengte 

opgemeten. Het bodemverlies door intergeulerosie kon niet gemeten worden, maar dit wordt 

geschat op 0.5 t/ha. Het meten van het opgevangen slib gebeurde door het opmeten van de 

nieuwe, meestal modderige sedimentlaag. Sinds april 2006 is er ook een sediment- en 

waterafvoermeetinstallatie operationeel. De meetopstelling omvat twee delen: een meetstation net 

stroomopwaarts van de gerealiseerde erosiebestrijdingsingrepen, en waterpeilloggers met 

datalogger in de erosiepoelen bij elk van de 3 damconstructies. In het meetstation wordt de 

neerslag, het afstromingsdebiet en de sedimentconcentratie gemeten. De waterpeilloggers 

registreren de waterhoogtes in de erosiepoelen. Op basis van de meetgegevens kunnen water- en 

sedimentbalansen voor individuele evenementen worden opgemaakt  
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Bijlage 2.  Bodem 

Complexiteit van de bodem: tal van interrelaties 

Bert Reubens (Eenheid Plant, Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek) 

Bodemchemische, -fysische en –biologische eigenschappen en processen beïnvloeden elkaar 
onderling voortdurend. In deze paragraaf worden de voornaamste interacties samenvattend 
in kaart gebracht. Dat is een weinig vanzelfsprekende oefening, omdat het aantal interacties 
quasi oneindig is en elke impact op zijn beurt een keten van daaruit voortkomende effecten 
op gang kan brengen. Bovendien zijn heel wat interacties niet eenduidig, en zal de omvang 
en aard van het effect afhankelijk zijn van specifieke omstandigheden of kwaliteit van 
uitgangsmateriaal. Toch wordt aan de hand van een schematische figuur en verduidelijkende 
tekst gepoogd om een reeks vrij algemene sets van interacties voor te stellen. Daarbij wordt 
hoofdzakelijk gefocust op die relaties waarop de landbouwer op korte of lange termijn kan 
inspelen. Naast informatie uit literatuurbronnen (zie hiervoor Reubens et al. 2010), is deze 
paragraaf gebaseerd op ongeschreven expertkennis. 

Organische stof als vertrekpunt voor bodeminteracties 

Om bodeminteracties in kaart te brengen moet ergens een vertrekpunt gevonden worden. 
Gezien het grote belang van organische stof (OS) voor de bodemkwaliteit in zijn geheel, en 
de brede waaier aan interacties die hiermee samenhangt, werd hier in figuur 27 vertrokken 
van (een toename van) OS om vervolgens het netwerk van daaruit voortvloeiende effecten 
en interacties stap voor stap te ontrafelen. 

Organische stof en bodemstructuur 

De positieve invloed van OS op de bodemstructuur is te danken aan een complex geheel van 
gerelateerde effecten. Zo verkrijgt de bodem bijvoorbeeld een kruimelstructuur en stijgt de 
aggregaatstabiliteit met een toenemend OS-gehalte, door het aaneenklitten van 
bodemdeeltjes. Afhankelijk van het type OS, gebeurt dit rechtstreeks, onder meer door de 
sterke binding tussen klei en humusmoleculen, of onrechtstreeks. Dit laatste gebeurt via een 
activering van humificatie en mineralisatie en/of een stimulering van het bodemleven, dat 
zelf sterk bijdraagt tot opbouw en onderhoud van een goede bodemstructuur. Niet enkel de 
stabiliteit van de bodem neemt toe, maar door de activiteiten van micro- en macro-
organismen (vooral regenwormen en nematoden) worden ook nieuwe poriën gecreëerd en 
wordt de poriëngrootteverdeling beïnvloed. Op zijn beurt heeft dit een belangrijk effect op de 
zuurstofbeschikbaarheid en waterhuishouding. 

Omgekeerd heeft de bodemstructuur ook een belangrijke impact op OS-dynamiek. Zo kan 
een verhoging van de aggregaatstabiliteit leiden tot een doorgedreven vorming van micro-
aggregaten en accumulatie van fysisch beschermde OS. Dit laatste is OS die afgeschermd is 
tegen afbraak door micro-organismen, omdat ze zich binnen aggregaten bevindt. Wordt die 
structuur ernstig verstoord, dan impliceert dit echter eveneens dat meer OS vatbaar is voor 
verlies. Ook het systeem van bodemporiën kan direct gerelateerd worden aan de OS-
dynamiek. De bodemporiënruimte vormt immers de feitelijke habitat van micro-organismen, 
die instaan voor de opbouw- en afbraakprocessen. Zo hebben micro-organismen enkel 
toegang tot die poriën die hen fysisch gezien kunnen herbergen. De distributie van water 
binnen het poriënsysteem (grotendeels bepaald door de poriëngrootteverdeling) beïnvloedt 
evenzeer de beweeglijkheid van micro-organismen. Afbraak van vers aangevoerd organisch 
materiaal zou daarom snelst gaan in bodems met een relatief groot volume aan poriën van 
middelgrote afmetingen (15-60 µm), omwille van nauw contact tussen bodem, gas en water; 
vlotte beweeglijkheid van micro-organismen; snelle zuurstoftoevoer en diffusie van 
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nutriënten en toxische stoffen. Tot slot heeft ook gewijzigde zuurstofbeschikbaarheid een 
belangrijke invloed op de kwaliteit van de omvorming van het organische materiaal (via 
mineralisatie en humificatie). 

Organische stof, bodemdichtheid, verdichting en erosie 

Door het lage soortelijk gewicht van OS, betekent een toename in OS een afname van de 
bodemdichtheid. De bodem is hierdoor vaak beter doordringbaar voor wortels (hoewel dit 
ook afhankelijk is van aëratie en compactie), de drainage verloopt vlotter en het risico op 
verdichting daalt. Hierdoor daalt ook de erosiegevoeligheid van de bodem (zie opnieuw 
figuur 27). 

Organische stof, bodemleven en opbouw- en afbraakprocessen 

Meer OS in de bodem betekent meer voedsel voor het bodemleven, dat op zijn beurt een rol 
speelt bij het beschikbaar maken van nutriënten uit organisch materiaal, het opbouwen van 
stabiele OS, het verkrijgen van een goede bodemstructuur en een verhoogde 
ziektewerendheid. 

Enerzijds zijn microbiële (afbraak)processen onontbeerlijk voor het beschikbaar maken van 
nutriënten voor de plant, anderzijds kan een verhoogde microbiële biomassa initieel zorgen 
voor een vastlegging van beschikbare nutriënten, waardoor deze niet beschikbaar zijn voor 
de planten. 

Organische stof, nutriëntenbeschikbaarheid en bodemchemie 

De mineralisatie uit OS vormt één van de belangrijkste aanvoerposten van nutriënten 
(voornamelijk N, maar ook P en in beperktere mate ook K) doorheen het groeiseizoen. 
Organische stof werkt daarnaast door het adsorptievermogen als buffer voor zware metalen 
en nutriënten: door het vasthouden en nadien geleidelijk vrijgeven van voornamelijk K, Na, 
Mg, Ca en N, stijgen pH en kation uitwisselingscapaciteit (CEC), neemt de 
bodemvruchtbaarheid toe en spoelen meststoffen minder gemakkelijk uit. Door chelatie 
(complexvorming tussen organische moleculen en polyvalente kationen zoals Cu2+, Zn2+, 
Mn2+) verhoogt ook de beschikbaarheid van micronutriënten voor de plant. 

Op zijn beurt kan een gewijzigde pH het bodemleven beïnvloeden, aangezien ieder 
organisme een optimale pH kent waaronder het best functioneert. Zo worden schimmels 
gestimuleerd in een zure grond, verkiezen regenwormen bodems met een niet te lage pH en 
stimuleert een hogere pH het bacterieleven. 

Organische stof, temperatuur en waterhuishouding 

Door de donkere kleur, leidt een hoger OS-gehalte tot een snellere bodemopwarming. 

Verder kan OS tot 20 keer zijn gewicht aan water opnemen. Samen met de verhoogde 
infiltratiecapaciteit en het groter waterbergend vermogen, beïnvloedt OS zo de regulatie van 
opname en afgifte van water. Daardoor zijn (zand)gronden met een hoog OS-gehalte minder 
droogtegevoelig dan humusarme (zand)gronden. 

Omgekeerd oefenen temperatuur en vochtgehalte een belangrijk effect uit op de afbraak, 
opbouw en omzetting van OS, onder meer via hun effect op de (snelheid van) mineralisatie 
en op microbiële activiteit. Zo is voor schimmels een luchtige grond een voorwaarde voor 
een goede ontwikkeling. Dit in tegenstelling tot bacteriën, die soms bij minder of geen 
zuurstof kunnen leven. 

Verder beïnvloeden temperatuur en waterhuishouding ook de gewasontwikkeling. Droogte 
veroorzaakt een tragere groei, ook door een gebrek aan stikstof dat niet vrij komt bij 
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droogte. Bij te natte omstandigheden daarentegen komt door luchtgebrek niet alleen weinig 
stikstof vrij, maar gaat het ook door bacteriële omzettingen verloren als stikstofgas 
(denitrificatie). 

En verder? 

Het is belangrijk te beseffen dat het schema dat hier opgebouwd werd rond OS slechts 
exemplarisch is en een vereenvoudiging van de realiteit blijft, en dat effecten telkens 
afhankelijk zullen zijn van zowel de kwantiteit als de kwaliteit van het (organisch) 
uitgangsmateriaal. 

Bovendien eindigt het geheel aan effecten niet met de set van interacties voorgesteld binnen 
de grenzen van dit schema. In een meer uitgebreide versie zou men een aantal 
landbouwkundige parameters mee in rekening kunnen brengen. Gewasontwikkeling zal 
bijvoorbeeld gestimuleerd worden als gevolg van de positieve effecten op 
nutriëntenbeschikbaarheid, vochtgehalte en temperatuur. Die gewasontwikkeling kan dan op 
zijn beurt resulteren in onder meer een goede wortelontwikkeling en dus ook in een betere 
bodemstructuur en beluchting, minder kans op verdichting, en aanvoer van vers organisch 
materiaal. Minder verdichting betekent opnieuw onder meer een betere infiltratie en 
drainage, een betere nutriëntenopname, minder risico op erosie of uitspoeling en betere 
kansen voor wortelontwikkeling, waardoor de voorgaande effecten elkaar wederzijds 
versterken. 
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Figuur 27 Schematische voorstelling van bodeminteracties gerelateerd aan OS. Grijze vakken met schuingedrukte 
tekst: eigenschappen en processen rechtstreeks beïnvloed door het OS-gehalte; blauwe pijlen: effect van 
bodemleven; groene pijlen: bodemfysische effecten; rode pijlen: bodemchemische effecten; zwarte 
pijlen: effecten van bodemprocessen. Onderbroken pijlen: recursieve effecten op OS. (Reubens et al. 
2010) 
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Bodemverdichting 

Philippe Van De Vreken (Vlaams Instituut voor Technologisch Onderzoek & Katholieke 
Universiteit Leuven) 

Op landbouwbodems dient een onderscheid te worden gemaakt tussen verdichting in de 
bouwvoor (= oppervlakkige verdichting), dewelke meestal slechts tijdelijk is, en verdichting 
van het bodemmateriaal onder de bouwvoor (= verdichting van de ondergrond) waar 
eenmaal opgetreden verdichting als haast onherroepelijk moet worden beschouwd. In de 
bouwvoor kan eventuele verdichting immers geremedieerd worden via normale 
grondbewerkingen of via afwisselende vries- en dooiperioden. De voornaamste mechanische 
krachten op landbouwbodems die verdichting in de hand werken zijn een gevolg van het 
inzetten van allerhande exploitatiemachines zoals tractoren en oogstmachines. Zulke 
machine-geïnduceerde verdichting manifesteert zich tussen de 10 tot 60 cm diepte met de 
meest duidelijke effecten in de toplaag (rond 10 cm). De mate van verdichting is afhankelijk 
van het type van machine en de toegepaste belasting, dewelke op hun beurt gerelateerd zijn 
aan productietype en exploitatiesysteem. De impact van machinegebruik op 
bodemverdichting is in grote mate afhankelijk van de vochttoestand van de bodem, waarbij 
er een positief verband bestaat tussen het bodemvochtgehalte en de gevoeligheid van een 
bodem aan verdichting door berijden of bewerken. Daarnaast speelt ook de bodemtextuur 
een rol. Vochtige klei- en leembodems zijn gevoeliger aan verdichting terwijl droge bodems 
met een grove textuur minder gevoelig zijn aan verdichting. Textuur is eveneens bepalend 
voor het herstelpotentieel van een verdichte bodem. Zo zullen verdichte bodems met een 
belangrijk aandeel kleiig materiaal (> 10%) het vermogen hebben om door zwel- en 
krimpactiviteit in functie van het vochtregime in zekere mate te decompacteren, daar waar 
dit bij verdichte zandbodems niet het geval is.  
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