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Samenvatting 
 
Een landschapsbedrijfsplan (LBP) is een natuurvriendelijk beplantingsplan dat uitgevoerd wordt 
op een landbouwbedrijf, in overleg met de landbouwer en met financiële steun van het 
provinciebestuur van West-Vlaanderen en de gemeente. In de afgelopen elf jaar werden al bijna 
600 dergelijke plannen opgemaakt. In de periode 2005-2007 werd onderzocht welke aantallen 
en soorten vogels afkomen op deze aanplantingen, zowel tijdens het broedseizoen als tijdens de 
winter. Dit onderzoek werd ondersteund vanuit het Interreg-project “Farmers for Nature”, in 
nauwe samenwerking met Proclam (Provinciaal Centrum voor Landbouw en Milieu). De 
doelstelling van een LBP is enerzijds het beter landschappelijk inkleden van het landbouwbedrijf 
in haar omgeving. Daarvoor worden voor de streek typische landschapselementen gepromoot: 
knotwilgen langs een waterloop, aanplant van hoogstamfruitbomen in de huisweide omzoomd 
door een geschoren haag, één of twee lindebomen of zelfs een hele dreef aan de oprijlaan, en 
dergelijke. Het gebruik van inheemse en streekeigen boom- en struiksoorten zorgt er anderzijds 
voor dat deze landschapselementen ook een natuurwaarde vertegenwoordigen. 

Het onderzoek gebeurde via tellingen van op vaste punten, tweemaal in het voorjaar en 
eenmaal ’s winters. In totaal werden 116 telpunten bemonsterd op 21 locaties in West-
Vlaanderen. De telpunten werden ingedeeld volgens ligging in de directe nabijheid van een 
uitgevoerd landschapsbedrijfsplan (LBP) of juist niet (controle). Om de ‘ideale’ situatie te 
bekijken zijn ook een aantal telpunten in natuurgebied (referentie) meegenomen. 

In totaal werden 80 vogelsoorten tijdens de tellingen gezien, al dan niet als broedvogel. Dit is 
een behoorlijk aantal, wat er op wijst dat het landbouwgebied door heel wat soorten wordt 
gebruikt. Hier zijn ook een reeks Rode Lijst-soorten bij zoals Patrijs, Geelgors en Zomertortel, of 
achteruitgaande soorten als Boerenzwaluw, Ringmus en Huismus. Andere Rode Lijst- of 
achteruitgaande soorten zoals Veldleeuwerik en Gele kwikstaart hebben dan weer geen belang 
bij een LBP. Zij verkiezen wijdse open ruimtes. De ontwerper van een LBP houdt hier best 
rekening mee. 

In het voorjaar herbergen de referentielocaties duidelijk meer soorten en aantallen vogels dan 
LBP-locaties en die hebben er op hun beurt meer dan controle-locaties. ’s Winters is er een 
analoog verschil in soortenrijkdom maar niet in aantallen vogels. Het aantal aanwezige 
exemplaren van een soort wordt ’s winters namelijk sterk bepaald door de aanwezigheid van 
groepen vogels. Zowel in hagen (bv. mezen, vinken) als op open terrein (bv. meeuwen, duiven) 
kunnen dan groepen voorkomen. Qua soortenrijkdom scoren LBP-locaties op jaarbasis duidelijk 
beter dan controle-locaties, maar halen toch het niveau van natuurreservaten niet. Het aanbod 
aan soorten op LBP-locaties omvat zowel soorten van open terrein (vnl. zo in controle-locaties) 
als van struwelen en bosranden (vnl. zo in referentielocaties). LBP-locaties nemen aldus een 
tussenpositie in. Controle-locaties hadden het vaakst ‘geen vogels’, terwijl een ‘nultelling’ geen 
enkele keer voorkwam op referentielocaties. 

Een LBP heeft naar verwachting geen invloed op de populatiedichtheid van soms minder 
gewenste soorten als Houtduif en kraaiachtigen. Hun populaties worden gereguleerd door het 
voedselaanbod op de velden en niet zozeer door een paar extra bomen en struiken. 
 
De biotopen waar het meeste soorten zijn gezien, zijn oudere breed uitgegroeide hagen en 
houtkanten, oude bomen en zitplaatsen allerhande zoals paaltjes of draden. Ook jonge bomen 
en struiken rekenen we tot de ‘zitplaatsen’. Bloemrijke ruigtes lokten in referentielocaties extra 
vogels, in controle-locaties waren dat stoppels van dorsmaïs. Op telpunten mét een brede haag 
kwamen duidelijk minder ‘nultellingen’ voor dan zonder haag. Natte biotopen zoals poelen en 
rietkragen betekenen extra soorten. Het zou goed zijn om daar in het LBP ook rekening mee te 
houden. 

Als eindconclusie kan gesteld worden dat een LBP wel degelijk een gunstige invloed heeft op het 
aantal soorten vogels in een gebied. Een grote diversiteit aan structuren is best. Door ruim 1m 
brede en eerder lage hagen (ca. 1,40m hoog) te combineren met hoogstambomen, en indien 
mogelijk ook stroken bloemrijke ruigte, krijg je de meeste soorten, waaronder ook een aantal 
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(sterk) achteruitgaande soorten van het landbouwgebied. Aandacht voor de kwaliteit van de 
biotopen is ook nodig. Sterke aandacht gaat uit naar wat bredere hagen die kunnen bloeien en 
bessen dragen, met aan de voet een wat ruigere gras-met-kruiden-strook, in plaats van 'dunne 
muren'. Soorten als Patrijs, Geelgors en Grasmus broeden hier in. Zuinig omspringen met de 
spuit is nodig: het maakt een groot verschil voor het voedselaanbod voor de vogels.  

De nieuwe aanplantingen van een LBP kunnen de diversiteit aan landschapselementen op een 
landbouwbedrijf sterk verhogen, en daarmee ook de vogelrijkdom, maar er mag niet vergeten 
worden goed zorg te dragen voor wat er nog is. Oude hagen en oude (knot)bomen zijn vaak de 
beste biotopen en vragen geen extra grondinname.  

Voor bijkomende aanbevelingen bij de opmaak van LBP: zie p. 57 e.v. 
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English abstract 
 
A farm landscape plan (FLP) is a plan for nature-friendly plantings around a farmstead. It is 
designed in close cooperation with the farmer. It is financed by the province of West-Vlaanderen 
and the local community. In the past eleven years nearly 600 of these plans have been made 
and executed. In 2005-2007 we researched the numbers and species of birds visiting these 
sites, during the breeding season as well as during winter. This research has been funded 
through the Interreg IIIb-project called 'Farmers for Nature' and the province of West-
Vlaanderen, in close collaboration with Proclam (Provincial Centre for Agriculture and 
Environment). 

The main target of an FLP is to improve the landscape around the farm by creating 'green' 
landscape elements. Only regionally indigenous shrub and tree species are used for the 
plantings, most often managed in a traditional way such as pollard willows along water courses, 
hedgerows around meadow orchards, one or two lime-trees at the entrance to the farm or even 
a whole row of trees, etc. The use of indigenous plants adds to the ecological richness of the 
landscape elements. 

The research was done through bird counts at fixed points, twice in spring and once in winter. 
In total, there were 116 fixed counting points spread over the provincie of West-Vlaanderen. 
The counting points were stratified according to being in the direct vicinity of a yet realised farm 
landscape plan (= FLP) or not so (= control point). For the purpose of being able to compare 
these with an 'ideal situation', a number of counting points in local nature reserves with mixed 
landscapes are also included in this study (= reference). 

In total, 80 bird species have been registered during the countings, breeding birds as well as 
migrant or wintering birds. This is a fair number what proves that agricultural areas are used by 
quite many bird species. Some birds are red-listed as vulnerable or threatened such as Grey 
Partridge, Yellowhammer and Turtle Dove. Species considered as 'declining' were Swallow, Tree 
and House Sparrow. There other Red-listed farmland birds such as Skylark and Yellow Wagtail 
that show no positive correlation with FLP plantings because they need open landscapes. In 
areas with good densities of these birds, it is best to take this into consideration when making a 
plan. 

In spring, reference locations clearly harbour more species and larger numbers of birds than 
FLP-locations, who on their turn have more birds than control locations. In winter the 
differences are likewise for the number of species but not for the number of birds. In winter a 
lot of bird species form flocks. Some counting points have no birds then while others with a 
flock can have large numbers. In hedgerows one can typically find flocks of tits and finches, 
while in open landscapes flocks consist of pigeons, Starlings, gulls or Lapwings. FLP-locations 
clearly are more species-rich than control locations when counted over a year, but reference 
locations (nature reserves) are even richer. The species composition at FLP-sites involves both 
species of open fields as well as species of shrub and woodland (edges). Control locations 
mostly have only open field species, while reference locations mostly harbour shrub and 
woodland birds. Control locations most often had no birds at all, while such 'zero counts' were 
non-existant on reference locations. So, FLP-locations are in between the two other types of 
locations for number of species and number of 'zero counts'. 

We don't expect that an FLP would have a strong positive influence on the number of less 
welcome bird species such as Woodpigeons and crows. Their populations are limited by food 
resources on the fields much more than the availability of a few more trees or shrubs. 

The habitats that counted for the largest number species were old shrubs and broad hedgerows, 
old trees and all kinds of 'seats' such as fence posts, telephone wires, etc. Young trees and 
shrubs where counted as 'seats' as well. Flower-rich roughs attracted extra birds in reference 
locations, in control locations grain maize stubbles attracted extra birds. At counting points with 
a broad hedgerow there clearly were less zero counts than counting points without hedgerow. 
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Wet habitats such as ponds and reedbeds also delivered extra species. It would be a good idea 
to take these wet habitats into account in future FLPs. 

We conclude that an FLP really has a positive influence on the number of bird species in an 
otherwise typical agricultural area. A large diversity of structures is best. One can get most bird 
species by combining rather low hedges (ca 1,40 meter) of at least 1 meter wide with some 
larger trees, if possible also with species-rich field margins or verges. We learned that also 
species of conservation concern are profiting from these plantings. The quality of the habitats is 
important also. Not cutting back the whole hedgerow each year allows the shrub species to 
flower and bear berries, an important autumn and winter food for many birds. By leaving a 
grassy margin at the hedge base, you create breeding space for species such as Grey Partridge, 
Yellowhammer and Common Whitethroat. Be reluctant with pesticides because this makes a 
great difference for the food availability for birds. 

Creating new plantings by executing an FLP does enhance the landscape diversity and so the 
biodiversity, but is important not to forget the still existant landscape elements. They can be 
very old (up to several centuries), are often well established with local flora and fauna, and they 
do not need extra space.  
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1 Inleiding 

1.1 Algemeen 

Een landschapsbedrijfsplan (LBP) is een natuurvriendelijk beplantingsplan dat uitgevoerd wordt 
op een landbouwbedrijf, in overleg met de landbouwer en met financiële steun van het 
provinciebestuur van West-Vlaanderen en de gemeente. In dit onderzoek werd nagegaan welke 
vogels afkomen op deze aanplantingen, zowel tijdens het broedseizoen als tijdens de winter. De 
doelstelling van een LBP is in de eerste plaats het beter landschappelijk inkleden van het 
landbouwbedrijf in haar omgeving. Daarvoor worden voor de streek typische landschaps-
elementen gepromoot: knotwilgen langs een waterloop, een geschoren haag met enkele 
hoogstambomen rondom de huisweide, geen grote houtkanten in open polders, en dergelijke. 
Het gebruik van inheemse en streekeigen boom- en struiksoorten zorgt ervoor dat deze 
landschapselementen ook een natuurwaarde vertegenwoordigen. Tal van vogels, insecten, 
kleine zoogdieren, enz. zijn van oudsher aangepast aan deze landschapselementen (Hermy & 
De Blust, 1997). Net deze dieren krijgen het tegenwoordig moeilijk in intensieve agrarische 
landschappen. In West-Europa wordt de toenemende landbouwintensivering beschouwd als één 
van de belangrijkste oorzaken van de achteruitgang van de biodiversiteit in het algemeen, en 
van akker- en weidevogels in het bijzonder (Donald et al., 2001, 2006; Butler et al., 2007). 
Vlaanderen vormt hierop geen uitzondering. Voorheen zeer talrijke soorten als Veldleeuwerik en 
Geelgors verloren op 30 jaar tijd respectievelijk 95 % en 80 % van hun landelijke populatie. 
Deze achteruitgang gaat nog steeds onverminderd door (Dochy & Hens, 2005; Hens, 2005; 
Hens, 2007). Om deze typische soorten van landbouwgebied te behouden voor de toekomst zijn 
dringend maatregelen nodig. Voor een aantal van die soorten kan verwacht worden dat de 
uitvoering van een landschapsbedrijfsplan een waardevolle maatregel is. 
 
De meeste vogels gebruiken een hele reeks elementen uit het landschap, hetzij om te nestelen, 
om voedsel te zoeken, te drinken of te schuilen. Zij zijn dus gebaat bij een gevarieerd 
landschap. Een LBP verhoogt de diversiteit van het landschap. Er kan dus verwacht worden dat 
het aantal vogels(oorten) zal toenemen na de uitvoering van een LBP.  Is dat ook zo en welke 
soorten worden dan specifiek bevoordeeld door een LBP ? Zijn daar bedreigde soorten bij? Uit 
de resultaten van dit onderzoek worden praktische richtlijnen gedestilleerd om toekomstige 
LBP’s vogelvriendelijker te maken. 
 
De formule van het LBP is zeer effectief gebleken om nieuwe kleine landschapselementen 
aangelegd te krijgen, ook op intensieve landbouwbedrijven. Bijna elke landbouwer heeft immers 
wel wat ruimte voor een rij bomen, een haag of een struweel (“vogelbosje”), maar komt daar 
gewoon zelf niet toe. Bovendien hebben de meeste landbouwers weinig kennis over de juiste 
standplaats of groeivorm van het assortiment streekeigen struik- en boomsoorten. De 
landbouwer kiest zelf wat hij/zij wil qua beplantingen en naargelang de regio betaalt de 
landbouwer zelf niets ofwel een beperkte bijdrage. Een goede begeleiding is hierbij van 
doorslaggevend belang voor de slaagkans van het project. Er zijn enkele verplichtingen naar 
onderhoud toe, zoals de verplichting om de aanplantingen gedurende minstens 10 jaar in stand 
te houden. Er wordt alleen gebruik gemaakt van inheemse boom- en struiksoorten. 
Erfbeplanting hoort hier niet onder, de aanplantingen moeten zich in het buitengebied bevinden. 
In West-Vlaanderen zijn sinds 1997 587 LBP’s aangelegd. 
 
Dit onderzoek kadert in het Europese Interreg III-project “Farmers for Nature” waarbij 
initiatieven worden gesteund die landbouw met natuur combineren (zie kaderstuk op volgende 
pagina).  
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Farmers for Nature 
 
Het project “Farmers for Nature” (afgekort 
“F4N”) is een Europees Interreg IIIb-project 
dat liep van juli 2004 tot en met juni 2008. 
Acht verschillende partners uit de Noordzee-
regio delen kennis en ervaringen in allerlei 
projecten waarbij landbouwers betrokken zijn 
bij natuurvriendelijk beheer.  Het doel is de 
bescherming en de opwaardering van natuur, 
landschap en culturele waarden, waarbij het 
werk uitgevoerd wordt door of in nauwe 
samenwerking met landbouwers. 
 
Op het kaartje in figuur 1 wordt de situering 
van de deelprojecten weergegeven. Meer info 
over elk deelproject is te vinden op 
www.farmersfornature.org. 
 

 

In het kort: 
 
Land en regio Partner Deelproject 
België  
(West-
Vlaanderen) 

Provinciaal Centrum voor 
Landbouw en Milieu 
(Proclam), Provincie West-
Vlaanderen, Regionaal 
Landschap Houtland, 
Vlaamse 
Landmaatschappij 

1) Monitoring van vogels op bedrijven met een landschapsbedrijfsplan 
(INBO, dit rapport) 
2) Onderzoek naar antagonisten in akkerranden van een biologisch 
landbouwbedrijf (PCBT, Beitem) 
3) Ontwerp van beheerovereenkomsten voor onroerend erfgoed in 
landbouwgebied (VLM) 
4) Opzetten van structuren voor ‘Groene diensten’ door landbouwers 
(beheer akkerranden, houtige gewassen, …) (Proclam) 

Nederland 
(Friesland) 

Provincie Friesland Onderzoek naar en toepassing van betere weidevogelbescherming i.s.m. 
landbouwers 

Nederland 
(Drenthe) 

Provincie Drenthe 1) Deelproject “Drents weidevlees”: regionale organisatie voor de 
commercialisering van vlees van runderen die in natuurgebieden grazen 
2) Drentse Aa: natuurvriendelijke landbouwproductie in de vallei van de Aa 

Engeland British Trust for 
Ornithology (BTO) 

Onderzoek naar maatregelen in bepaalde teelten ten gunste van 
akkervogels, onderzoek naar het standpunt van de landbouwers 
hieromtrent, kaderend in milieudoorlichting van landbouwbedrijven als 
voorwaarde om te mogen leveren aan grote diepvriesgroentebedrijven 
(milieulogo) 

Schotland 
(Shetland-
eilanden) 

Farming and Wildlife 
Advisory Group (FWAG) 

Ombouwen van schapenmonocultuur (door EU-subsidies in het verleden) 
naar opnieuw inzetten van oude rassen runderen en schapen en 
akkerbouwgewassen, voor het vrijwaren van biodiversiteit, 
cultuurhistorische aspecten en toeristische interesse. Vleesafzet via 
nichemarketing. 

Noorwegen 
(Telemark) 

Telemarks Forsking Opwaardering van oud streekras ‘Telemark-rund’ ter vrijwaring van 
biodiversiteit van hellinggraslanden en als regionaal cultureel symbool 

Duitsland 
(Nedersaksen) 

Oldenburgisch-
Ostfrischischer 
Wasserverband 

Opzetten van samenwerking tussen grondgebruikers ter beveiliging van de 
waterkwaliteit in het bekken van de Lethe-rivier 

 
 
 

Figuur 1: Situering deelprojecten Farmers for Nature 
2004-2008 
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1.2 Onderzoeksvragen 

Dit onderzoek poogt een antwoord te formuleren op de volgende vragen: 
 
• Welke vogelsoorten komen af op aanplantingen uitgevoerd in het kader van een LBP ? 
• Heeft landbouwgebied met een LBP meer vogels en/of meer vogelsoorten dan een 

landbouwgebied zonder LBP ? En is er een verschil met een ‘gerijpt’ natuurgebied ? 
• Welke achteruitgaande of Rode Lijst-soorten vogels maken gebruik van de biotopen van een 

LBP ? 
• Welke biotopen of combinaties van biotopen trekken het meeste vogels aan ? En welke het 

minst ? 
• Wat zijn de individuele voorkeuren of afkeren in biotoopgebruik door de waargenomen 

vogelsoorten ? 
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2 Methode 

2.1 Telmethode 

De aanwezigheid van vogels wordt gemeten via een relatieve methode. Het achterhalen van de 
absolute aantallen broedvogels die op een landbouwbedrijf voorkomen is te arbeidsintensief 
voor dit kader. De telmethode is gebaseerd op gestandaardiseerde punttellingen (Hustings et 
al., 1985; Bibby et al., 2000). De tellingen gebeuren op gangbare landbouwbedrijven in de 
omgeving van beplantingen (de eigenlijke LBP’s) of juist zonder beplantingen (‘controle’). 
‘Referentie’-telpunten werden gekozen in enkele natuurreservaten met een kleinschalig 
landschap. Telpunten waar oudere aanplantingen aanwezig zijn dan die van het LBP (meestal 
bomen, soms ook hagen) worden onder de LBP-telpunten gerekend. Naast het aantal vogels 
wordt ook een beschrijving van de aanwezige biotopen en/of teelten gemaakt. 
 
Van op vaste punten worden 3 keer per jaar gedurende exact 10 minuten per punt alle vogels 
geteld die van het terrein gebruikmaken, in een straal van 50 meter rond het telpunt. Voor elke 
vogel wordt het biotooptype genoteerd waarvan hij gebruik maakt (eerste waarneming in 
telling, geen dubbeltellingen). De vogels worden via het blote oog of op het gehoor opgespoord. 
Een verrekijker (10x40) werd enkel gebruikt om determinaties te bevestigen of het exacte 
aantal van een groepje na te gaan. Ook de Haas werd meegeteld, hoewel dit natuurlijk geen 
vogel is, maar wel als ‘soort’ in de statistieken is opgenomen. 
 
Elke telcirkel wordt gekarakteriseerd via de aanwezige biotooptypes en landbouwteelten. Per 
telpunt zijn 10 waarderingspunten (score) te verdelen over deze types en teelten, à rato van 
hun oppervlakte. Dit wordt geschat op het terrein. Er worden enkel gehele punten toegekend, 
dus geen cijfers na de komma. Voor markante punt- of lijnvormige elementen wordt een extra 
scorepunt toegekend bovenop de score voor de ingenomen oppervlakte, omdat die oppervlakte 
meestal klein is maar de impact op het vogelleefgebied wel belangrijk. Een voorbeeld hiervan 
zijn oude knotwilgen of geschoren hagen. In tabel 1 zijn de 16 gebruikte codes opgenomen.  
 
 

 

Figuur 2: Voorbeeld van een veldfiche voor een telpunt met verdeling van de percelen in een straal van 50m rond het 
centrale observatiepunt. Waarnemingen: 1 Merel (Hp), 1 Merel (Khi+), 2 Gele kwikstaarten (Hx) en 1 Haas (Hp). 
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Figuur 3: Voorbeeld van een ingevulde veldfiche voor de toekenning van scores aan de biotoopcodes van het 
telpuntvoorbeeld van figuur 2. De som van de scores is 10. 

 
 
De aanplantingen moesten minstens 3 jaar oud zijn om in aanmerking te komen voor dit 
onderzoek. De aan- of afwezigheid van vee binnen de telcirkel werd eveneens genoteerd.  
 
Er zijn twee tellingen tijdens het voorjaar (broedseizoen) en één in de winter, in de periodes: 

- 20 april – 20 mei 
- 5 juni – 25 juni 
- 20 december – 20 januari 

 
De tweede telling in het broedseizoen is om ook laat uit het zuiden aankomende zomergasten te 
detecteren. De 3 tellingen op één punt gebeurden steeds in hetzelfde kalenderjaar. 
 
Er wordt enkel geteld in de voormiddag vanaf een uur na zonsopgang tot maximum 12u en bij 
gunstig weer, dit is bij: 

- ‘gemiddelde temperatuur’ voor de tijd van het jaar, geen extremen; door de zachte 
winters lag de temperatuur tijdens de wintertellingen iets hoger dan het langjarig 
gemiddelde, nl. tussen 5-10°C (niet geteld bij vorst). 

- weinig wind, maximale windkracht 3 Bf 
- geen regen 
- de bewolkingsgraad is niet van groot belang voor de vogelactiviteit als aan de vorige 

eisen is voldaan 
 
Uit de gegevensset kunnen voorkeuren en afkeeren voor elke soort en/of landschapselement 
worden bepaald.  
 
Schuwe soorten zoals Houtduif en zeker de Zwarte kraai zijn moeilijk te ‘meten’ met deze 
methode. Vaak vliegen ze al vanop grote afstand weg, nog voor de waarnemer het telpunt heeft 
bereikt. In dat geval worden ze toch bij de telling gevoegd, die direct hierna start. Binnen de 
tijdsspanne van 10 minuten keren deze soorten zelden of nooit terug, of blijven op grote 
afstand. 
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De Haas kan onderteld zijn op plaatsen met veel dichte begroeiing van gewassen of 
uitgegroeide hagen. Dit geldt ook voor zangvogels, zeker tijdens de tweede voorjaarsronde 
wanneer de zang van veel soorten al minder vaak werd gehoord. Zwijgende en anders 
onopvallende vogels zullen dan af en toe zijn gemist. 
 
Een telling van 10 minuten werd op het terrein ideaal gevonden omdat in onoverzichtelijke 
zones met veel struikgewas in die tijd gewoonlijk alle daar verwachte soorten werden 
vastgesteld.  Een kortere tijd (bv. 5 minuten) zou veel soorten onopgemerkt laten, een langere 
tijd zou leiden tot weinig extra soorten en meer ‘toevallige’ passanten die het beeld wat 
vertroebelen (‘ruis’). Bovendien zou de arbeidstijd dan sterk toenemen om de tellingen uit te 
voeren. Tien minuten is ook de tijd die gebruikt werd in gelijkaardig punttellingenonderzoek 
(Evans et al., 2007; Henderson et al., 2007). 
 
 

Tabel 1: Biotoopcodes voor punttelling. De code 'O' is geen biotoop en wordt niet in de verdere biotoopanalyses gebruikt. 

Code Omschrijving 
Ba Akker: aardappelen 
Bgr Akker: graan 
Bgt Akker: groenten (kolen, prei, …) 
Bm Akker: maïs 
BRg Braakliggend: begroeid (> 25 % bedekking door planten) 
BRk Braakliggend: kaal (< 25 % bedekking door planten) 
Gm Groenbedekker: gele mosterd 
Hp Grasland lang >20 cm (niet begraasd of verruigd) 
Hp- Grasland kort  
Hx Grasakker: uniform (incl. jong wintergraan of vlas) 
Kb+ Hoogstambo(o)m(en) >5 m 
Khi+ Volgroeide haag, struweel of bramenruigte 
O Overvliegend, voedselzoekend 
Smd Stoppel: dorsmaïs (langer, bladafval) 
W Nat: poel, beek of natte ruigte 
Z Zitplaats: jonge bomen <5m , struiken ofwel palen, draden, … 

 
 
Opmerkingen bij de codes: 

- akkers waar het gewas nog maar in de kiemingsfase zit (en <25% bedekking), worden als 
braakliggend en kaal (BRk) aangegeven, bv. maïs of aardappelen tijdens de eerste 
voorjaarsronde 

- jonge bomen of struiken bieden nog niet veel leefgebied voor vogels, maar ze worden wel 
graag als zitplaats gebruikt; ook telefoon- en prikkeldraden werden dikwijls door vogels 
gebruikt. Allen samen komen ze onder de noemer ‘Z’ (zitplaats) 

- als de vogel onder een haag zit in aanwezige ruigte, wordt de vogel toch tot de haag 
gerekend; zonder de haag was die ruigte er in principe niet geweest 

- overvliegende vogels die niet gaan zitten maar toch gebruik maken van het terrein om te 
jagen, zoals Boerenzwaluwen, een biddende Torenvalk of een langs een haag scherende 
Sperwer, worden genoteerd als ‘O’ (overvliegend); vogels die louter overvlogen zonder 
binding met het terrein (bv. groepen meeuwen of trekvogels) werden niet genoteerd. Code 
'O' wordt niet in de verdere biotoopanalyses gebruikt, behalve in hoofdstuk 3.6. 

- zomergraan (zeldzaam, op maar 2 percelen vastgesteld) wordt gelijkgeschakeld met de 
notatie van wintergraan (Bgr) 

- ’s winters is er geen onderscheid tussen lang en kort gras, alle gras wordt ‘kort’ gerekend 
(Hp-) 
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- alle stoppels worden onder de codes voor ‘braak’ (BRk of BRg) gerekend, behalve dorsmaïs 
(Smd). Van deze laatste worden de korrels uit de aren gestript en wordt de rest van de 
plant verhakseld en op het land uitgestrooid.  

- een ‘grasakker’ (Hx) is een ingezaaide homogene raaigrasakker, ook gekend als ‘tijdelijk 
grasland’; ‘grasland’ (Hp of Hp-) heeft een permanente bedekking als grasland, hetzij om te 
hooien hetzij om te begrazen of een combinatie van beide. 

 

Figuur 4: Voorbeeld van telpunt (te Wevelgem) met telcirkel van 50 m in de nabijheid van LBP-elementen (links) of op een 
controle-locatie in de buurt zonder LBP-elementen (rechts). De stip is de plaats waar de teller zich bevindt. 
 

Figuur 5: Voorbeeld van 2 telpunten op referentielocatie (hier: natuurreservaat het Eeuwenhout te Dranouter) met telcirkel 
van 50 m. De stip is de plaats waar de teller zich bevindt. 

 
De keuze van de telpunten gebeurt op basis van de volgende vereisten: 

- ligging in omgeving met ‘klassiek’ gemengd agrarisch landschap, dus geen louter weide- of 
akkerbouwgebieden, maar ook geen opvallend bosrijke gebieden, moerassen of 
getijdegebieden 

- indien ‘met LBP’: gelegen binnen 50 m van elementen van het LBP; een typische combinatie 
is een mix van grasland, akker, een haag en wat bomen; telpunten met aanwezigheid van 
oude beplanting werden hier ook meegenomen, al was die beplanting niet noodzakelijk 
gerealiseerd in het kader van een LBP 

- indien ‘controle’: geen elementen van het LBP binnen 100 m van het telpunt, maar wel in 
gelijkaardig landschap als een LBP-telpunt van hetzelfde landbouwbedrijf 

- indien ‘referentie’: idem als ‘met LBP’ maar dan in de nabijheid van oude hagen en/of 
bomen, in combinatie met onbemest en onbespoten grasland 

- op minstens 150 m van een ander telpunt 



 

 
www.inbo.be  De vogels van landbouwbedrijven met een landschapsbedrijfsplan 14 

 

- geen bebouwing noch erfbeplanting (inclusief een eventueel groenscherm direct rond 
gebouw) in de straal van 50 m 

- het aantal telpunten per landbouwbedrijf hangt af van de configuratie van het LBP; steeds 
werd het maximaal aantal mogelijke punten met LBP geselecteerd en ‘controle’-punten op 
terrein met gelijkaardig bodemgebruik; vermits naburige landbouwers er vaak een ander 
bodemgebruik op na hielden, ligt het aantal controlepunten lager dan het aantal LBP-
punten. 

 

2.2 Gegevensverwerking 

Alle resultaten zijn opgenomen in een MS Access-databank. Via queries en bewerkingen in MS 
Excel konden hieruit de nodige bevragingen gebeuren i.v.m. het aantal vogels, aantal soorten, 
aanwezigheid bepaalde biotoopelementen, per telpunt, per telpuntcategorie, enzovoort. 
Statistische verwerking gebeurde met het programma ‘Statistica’ en functies die beschikbaar 
zijn binnen MS Excel (gemiddelden, standaardafwijking, t-testen, X²-testen).  
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3 Resultaten 

3.1 Telpunten 

In totaal werden op 21 locaties tellingen verricht met in totaal 116 telpunten. Hiervan liggen er: 
• 61 telpunten op plaatsen met een uitgevoerd LBP of reeds aanwezige beplanting binnen 

een straal van 50 m rond het centrale telpunt (= binnen de telcirkel) 
• 38 telpunten op plaatsen zonder LBP in een straal van minimum 100 m rond het 

centrale telpunt (‘controle’) 
• 17 telpunten in een natuurgebied (‘referentie’) 

 
Het aantal telpunten is bepaald door de beschikbaarheid van geschikte locaties op het terrein en 
de beschikbare tijd om tellingen uit te voeren. 
 
De tellingen gebeurden gespreid over drie jaar, 2005-2007. De locaties zijn weergegeven op 
figuur 6. De meeste locaties bevinden zich in het zuiden van de provincie, maar daar zijn ook de 
meeste grote LBP’s van meer dan 3 jaar oud te vinden (de oudste was 7 jaar oud). Alle locaties 
liggen in ‘doorsnee landbouwgebied’, dus niet in de directe nabijheid van grote bossen of 
agglomeraties. 
 
 

 

Figuur 6: Situering locaties met tellingen in West-Vlaanderen. Open vierkant: mét LBP; open cirkel: referentiegebied 
(natuurreservaat); cirkel met stip: gemengd LBP & referentie. Controlelocaties zijn steeds in de directe omgeving van 
locaties mét LBP. 
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De verdeling van de biotopen over de telpunten volgens de drie categorieën ‘met LBP’, ‘controle’ 
en ‘referentie’ is niet identiek. Bovendien varieert het grondgebruik volgens de keuze van de 
landbouwer in de loop van het jaar. Het selecteren van een set identieke telpunten is in de 
praktijk dan ook niet mogelijk. Figuren 7 en 8 geven een idee van de verdeling van de scores 
van de biotopen.  
 
Figuur 7 met de gemiddelde oppervlaktescore per telpunt voor elk biotoop (methode: zie 2.1), 
laat zien dat de variatie per telpunt soms vrij groot is (bv. graanakker Bgr, stoppel dorsmais 
Smd), meestal beperkt (ca. ± 25 %) en soms klein (bv. poelen W, zitplaatsen en jonge bomen 
Z, oude bomen Kb+). De biotopen aardappelakker (Ba), groenteakker (Bgt) en dorsmaïsstoppel 
(Smd) komen niet voor nabij referentietelpunten. 
 
De taartgrafieken van figuur 8 tonen een genuanceerder beeld van de verdeling van de 
totaalscores volgens de oppervlakte die elk biotoop inneemt. De houtige gewassen die weinig 
plaats innemen zijn hier niet meegeteld: Kbi+ (goed ontwikkelde inheemse niet geschoren haag 
of houtkant), Kb+ (oude bomen) en Z (zitplaatsen, inclusief jonge bomen/struiken). Duidelijk is 
te zien dat aanplantingen van LBP’s op meer dan 50 % van het telpuntareaal in grasland liggen 
(Hp, Hp-), vooral dan kort gras (Hp-) dat veelal begraasd was met runderen. In REF-gebieden is 
het aandeel grasland nog hoger (> 75 %). In de controletelpunten was maar voor 1/3 grasland 
aanwezig. Het ‘ontbrekende’ areaal kort grasland (Hp-) wordt hier vervangen door kale 
braakliggende grond (BRk) en door tijdelijke raaigrasakkers (Hx). Controle- en LBP-telpunten 
leken voor de andere dan de hierboven genoemde biotopen sterk op elkaar. In natuurreservaten 
is het aandeel akkerteelten veel kleiner, met inbegrip van kale gronden (BRk) en tijdelijke 
raaigrasakkers (Hx).  
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Figuur 7: Gemiddelde oppervlaktescore (score op 10) per telpunt per biotoop voor de 3 categorieën van telpunten: met 
landschapsbedrijfsplan (LBP), zonder landschapsbedrijfsplan (controle) en in natuurgebied (referentie). 
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Figuur 8: Verhouding tussen diverse biotopen voor alle telpunten. Houtige biotopen en zitplaatsen die weinig oppervlakte 
innemen zijn niet meegeteld (zie tekst). 
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3.2 Waargenomen soorten 

3.2.1 Globaal aantal soorten 

Op 21 locaties en 116 telpunten die elk 3 keer werden geteld (1x winter, 2x voorjaar), werden 
in totaal 80 soorten vogels gezien of gehoord (zie bijlage 1). Hierbij is ook de Haas meegeteld. 
De Haas telt verder altijd mee als soort tenzij anders vermeld. Van die 80 soorten werden er 66 
in het voorjaar gezien, waarvan 28 soorten enkel in het voorjaar. ’s Winters werden in totaal 52 
soorten geteld, waarvan 14 exclusief wintergasten. 38 soorten werden in beide periodes gezien. 
 
Dat is een behoorlijk aantal omdat uiteindelijk maar een beperkte selectie aan biotopen werd 
bezocht. Enkel landbouwgebied werd onderzocht, al dan niet met kleine landschapselementen, 
maar bijvoorbeeld geen bos, moeras of getijdegebied. Verder wordt een onderscheid gemaakt 
tussen 3 categorieën telpunten: met (=LBP) of zonder (=Ctrl) aangeplant 
landschapsbedrijfsplan, dan wel referentielocaties in natuurgebied (=Ref).  
 
Het merendeel van de aangetroffen vogels zijn talrijke en wijdverspreide soorten zoals Merel, 
Houtduif, Spreeuw of Vink, maar er waren ook 10 ‘bedreigde’ tot ‘kwetsbare’ Rode Lijst-
broedvogels bij en nog eens 7 soorten die als ‘achteruitgaand’ beschouwd worden (“Rode Lijst in 
brede zin”). Dit geeft niet alleen aan dat in landbouwgebied veel soorten op de Rode Lijst staan, 
maar ook dat de aan- of afwezigheid van een LBP een rol kan spelen bij de bescherming van 
deze soorten. Dit punt wordt verder behandeld onder paragraaf 3.4.4 “Soorten en biotopen”. 
 
Niet alleen broedvogels zijn gezien, ook een reeks doortrekkers en wintergasten geven aan dat 
er jaarrond heel wat vogels in het landbouwgebied vertoeven (zie tabel in bijlage 1). Ruim de 
helft (54 %) van de soorten werd maar 5 keer of minder gezien tijdens de 348 telmomenten, 10 
soorten of 12,5 % zelfs maar eenmalig. Daar zitten toevalstreffers bij zoals Bontbekplevier, 
Tureluur of Oeverzwaluw (doortrekkers), maar ook zeldzamere soorten uit boscomplexen die 
geregeld van een gevarieerd landbouwlandschap gebruik maken: Wespendief, Boomvalk, 
Putter, Spotvogel, Groene Specht, enz. Ransuil en Steenuil zijn niet echt zeldzaam maar laten 
zich met deze tellingen uiteraard moeilijk inventariseren. Beide soorten uilen zijn 1 of 2 keer 
gezien. 
 

Figuur 9: De Merel is één van de 
talrijkste vogels in Vlaanderen. Hij 
profiteert mee van landschaps-
bedrijfsplannen, en dit zowel 
tijdens de zomer als in de winter 
(foto. G. Catley). 
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3.2.2 Talrijkste soorten per categorie 

3.2.2.1 Resultaten 

In tabel 2 zijn voor elke categorie van telpunten de 10 talrijkste vogelsoorten opgenomen, 
opgesplitst per seizoen. Omdat het aantal telpunten binnen elke categorie niet gelijk is, wordt 
hier het gemiddelde aantal per telpunt en per telling als referentiewaarde genomen (laatste 
kolom) voor de talrijkheid, en niet het absolute aantal over alle tellingen (voorlaatste kolom). 

Tabel 2a-c: Rangschikking in dalende volgorde van de tien talrijkste vogelsoorten per categorie en per seizoen. n tellingen 
= totaal aantal tellingen in het desbetreffende seizoen in die telpuntcategorie (met LBP = met landschapsbedrijfsplan; 
Controle= telpunt zonder LBP; Referentie = in natuurgebied). Gem. = gemiddeld aantal vogels per telling. Vjtot. = totaal 
aantal vogels tijdens de twee voorjaarstelrondes, Wi = totaal aantal vogels tijdens de ene wintertelling. De twee 
linkerkolommen geven aanwezigheid (grijs) of afwezigheid (wit) in het betreffende seizoen. In cursief staan de soorten die 
‘exclusief’ voorkomen in één categorie in een bepaald seizoen (binnen de top-10’s). 

Tabel 2a: Locaties met landschapsbedrijfsplan (LBP) : 

  n tellingen 122       n tellingen 61   

  MET LBP Vjtot. gem.     MET LBP Wi gem. 

Vj Wi Aantal vogels 961 7.88   Vj Wi Aantal vogels 665 10.90 

    Merel 147 1.20     Merel 76 1.25 

    Spreeuw 99 0.81     Kramsvogel 65 1.07 

    Huismus 88 0.72     Vink 64 1.05 

    Houtduif 70 0.57     Ringmus 47 0.77 

    Boerenzwaluw 58 0.48     Spreeuw 44 0.72 

    Ringmus 56 0.46     Waterhoen 43 0.70 

    Koolmees 35 0.29     Turkse Tortel 32 0.52 

    Winterkoning 34 0.28     Houtduif 24 0.39 

    Staartmees 27 0.22     Huismus 24 0.39 

    Patrijs 26 0.21     Veldleeuwerik 24 0.39 
 
Tabel 2b: Locaties zonder landschapsbedrijfsplan (Controle) : 

  n tellingen 76       n tellingen 38   

  CONTROLE Vjtot. gem.     CONTROLE Wi gem. 

Vj Wi Aantal vogels 403 5.30   Vj Wi Aantal vogels 289 7.61 

    Spreeuw 70 0.92     Houtduif 71 1.87 

    Houtduif 49 0.64     Vink 52 1.37 

    Kievit 38 0.50     Patrijs 19 0.50 

    Boerenzwaluw 35 0.46     Spreeuw 19 0.50 

    Stadsduif 29 0.38     Wintertaling 19 0.50 

    Merel 20 0.26     Stormmeeuw 17 0.45 

    Zwarte Kraai 20 0.26     Kauw 10 0.26 

    Haas 12 0.16     Kokmeeuw 9 0.24 

    Patrijs 12 0.16     Kramsvogel 8 0.21 

    Huismus 10 0.13     Koperwiek 6 0.16 
 
Tabel 2c: Locaties in natuurreservaat (Referentie) : 

  n tellingen 34       n tellingen 17   

  REFERENTIE Vjtot. gem.     REFERENTIE Wi gem. 

Vj Wi Aantal vogels 363 10.68   Vj Wi Aantal vogels 173 10.18 

    Merel 66 1.94     Geelgors 42 2.47 

    Grasmus 36 1.06     Merel 29 1.71 

    Winterkoning 31 0.91     Ringmus 16 0.94 

    Houtduif 21 0.62     Vink 12 0.71 

    Koolmees 20 0.59     Winterkoning 11 0.65 

    Zwartkop 19 0.56     Heggenmus 9 0.53 

    Heggenmus 18 0.53     Roodborst 8 0.47 

    Tjiftjaf 18 0.53     Koolmees 7 0.41 

    Staartmees 15 0.44     Spreeuw 5 0.29 

    Huismus 14 0.41     Fazant 4 0.24 
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Geen enkele soort behoort in elke categorie en het hele jaar door tot de top-10. In totaal 
figureren 31 soorten in de zes verschillende top-10’s. Als we een weging maken per plaats in 
deze top-10’s (afnemende score met 10 punten voor nummer 1, 9 punten voor nummer 2, 
enz.), en tellen die op voor de zes tabellen van hierboven, bekomen we de rangschikking van 
tabel 3. 
 

Tabel 3: Rangschikking van de meest voorkomende top-10 soorten op alle locaties. 

 Soort Weging 

1 Merel 44 

2 Houtduif 36 

3 Spreeuw 34 

4 Vink 24 

5 Ringmus 20 

6 Winterkoning 17 

7 Koolmees 13 

8 Boerenzwaluw 13 

9 Huismus 12 

10 Patrijs 11 

 
Op Winterkoning en Merel na komen deze soorten buiten het broedseizoen vooral in groepen 
voor. Bovendien zijn ze wijdverspreid in het cultuurlandschap en is dus de kans om zo’n groep 
tegen te komen vrij groot. Dat de Merel alsnog de allertalrijkste soort is, komt omdat die soort 
blijkbaar het minst kieskeurig is qua locatie, zich tevreden stelt met een klein territorium, 
bovendien goed opvalt en daardoor op zeer veel telpunten is gezien. Hetzelfde geldt voor de 
winterkoning, maar die is meer solitair qua leefwijze zodat er maar zelden meer dan één vogel 
per telpunt is gemeld. 
 

3.2.2.2 Verschillen per seizoen 

In de winter zijn de verschillen tussen de top-10’s van de categorieën telpunten het meest 
uitgesproken, zoals blijkt uit tabellen 2a-c. LBP heeft dan maar 4 gemeenschappelijke soorten 
met Ctrl en met Ref (6 in het voorjaar). Ctrl en Ref hebben 's winters onderling maar 2 
gemeenschappelijke soorten (3 in het voorjaar). Ook het aantal ‘exclusieve’ soorten in de top-
10’s is het grootst in de winter, dat zijn soorten die maar in één categorie in de top-10 staan. 
Ref en Ctrl hebben elk even veel 'exclusieve' soorten (6 ’s winters, 4 ’s zomers), LBP het minst 
(4 ’s winters, 1 ’s zomers).  
 
Ref-locaties krijgen in het voorjaar meer bezoek van zomergasten (trekvogels) dan de andere 
categorieën. De overwegend smallere (geschoren) hagen van de LBP-locaties zijn voor deze 
soorten te klein, en ze ontbreken in de Ctrl-locaties. Voorbeelden van deze zomergasten zijn: 
Zomertortel, Grasmus, Zwartkop, Tjiftjaf, Koekoek, enz. ’s Winters bezoeken vooral standvogels 
de Ref-locaties. 
 
LBP-locaties blijken zowel in de winter als het voorjaar overwegend standvogels aan te trekken.  
 
Ctrl-locaties blijken ’s winters vooral bezocht te worden door trekvogels en standvogels die er 
niet broeden, zoals Houtduif, kraaiachtigen en meeuwen, maar ook groepjes Vink.  
 
Opvallend is het verdwijnen van de Huismus in de winter uit zowel Ctrl- als Ref-locaties. De 
soort overwintert liefst dicht bij gebouwen én in de nabijheid van struikgewas. LBP’s zijn vaak 
dichtbij de hoevegebouwen gelegen (bv. langs een huisweide) en herbergen ’s winters wel 
Huismussen.  
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3.2.2.3 'Exclusieve soorten' per categorie 

Een aantal soorten is maar op één telpuntcategorie gezien (zie tabel in bijlage 1). Spotvogel en 
Ransuil zijn duidelijk soorten van goed ontwikkelde struwelen met grote bomen, het is dus 
logisch dat ze enkel op Ref-locaties voorkwamen. De ‘bijna-exclusieve’ Ref-soorten Koekoek, 
Geelgors, Tuinfluiter en Zwartkop horen ook in dit rijtje thuis (zie tabel in bijlage 1). Talrijke 
vogels als Merel, Winterkoning en Heggenmus blijken zich echter ook in beduidend groter aantal 
in Ref-locaties op te houden dan elders. De Putter houdt van zaden van composieten zoals 
Paardenbloem, distels en Grote kaardebol. Die planten zijn vooral in natuurgebieden te vinden, 
de Putter dus ook. In de meer open Ctrl-gebieden zijn de exclusieve soorten enkel watervogels 
die ofwel als wintergast ofwel als doortrekker aan veedrinkpoelen verbleven. De Canadese gans 
is een uitheemse soort die de laatste jaren sterk toeneemt. De ‘exclusieve’ soorten voor LBP-
locaties lopen sterk uiteen qua biotoopeisen. Er worden zowel soorten van open gebied (Ctrl) 
gemeld zoals Zilvermeeuw en Roek, als soorten van goed ontwikkelde houtkanten (Wespendief, 
Goudhaantje). Rietzanger en Kleine karekiet zijn gebonden aan rietkragen en niet aan de aan- 
of afwezigheid van een LBP. Turkse tortel en Zwarte roodstaart broeden op of direct bij de erven 
en zoeken voedsel in de onmiddellijke omgeving. Vermits veel LBP’s aan een huisweide waren 
gesitueerd is het niet verwonderlijk dat net deze soorten hier het vaakst zijn gezien. Dit geldt 
ook voor Huismus en Huiszwaluw, maar dat zijn geen exclusieve LBP-soorten (zie tabel in 
bijlage 1). 
 
Dat betekent dat locaties met een LBP qua soortenassortiment een tussenpositie innemen en 
zowel soorten van open landschappen (te vergelijken met Ctrl) als van meer besloten 
landschappen (te vergelijken met Ref) aantrekt. Het onderscheid tussen Ctrl en Ref is in de 
winter duidelijker dan in het voorjaar. 
 
 

3.2.3 Talrijkheid per soort en per categorie 

Niet alleen de soortensamenstelling, maar ook de talrijkheid van de soorten verschilt vaak van 
categorie tot categorie en binnen dezelfde categorie ook per seizoen (zie ‘soorten top-10’ in 
tabellen 2a-c). Sommige soorten blijven echter zeer stabiel. De Houtduif haalt in het voorjaar 
gelijkaardige dichtheden in elke categorie (ca. 0,6 vogels per telpunt/telling), maar ’s winters 
komen beduidend meer Houtduiven voor op de open (stoppel)velden van Ctrl-telpunten (1,9 
vogels per telpunt/telling) dan op LBP-telpunten (0,4 vogels per telpunt/telling) of Ref-telpunten 
(0,2 vogels per telpunt/telling, niet in tabel). De Merel blijft winter-zomer bijna gelijk binnen 
zijn categorie (LBP, Ref), maar is veel schaarser in de winter in Ctrl-telpunten. Er is hier wel een 
duidelijk onderscheid tussen categorieën met de hoogste mereldichtheden in Ref (1,9) > LBP 
(1,2) > Ctrl (0,3). 
 
De biotoopkeuzes per soort worden verderop toegelicht in hoofdstuk 3.4.4. 
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3.3 Landschapsbedrijfsplannen en de effecten op vogels 

3.3.1 Inleiding 

De centrale vraag van het onderzoek is of een landschapsbedrijfsplan ‘er toe doet’ voor wat 
betreft de aanwezigheid van vogels. Ook zijn we benieuwd in hoeverre het effect verschilt van 
de situatie in een ‘gerijpt’ natuurgebied.  
 
Dit kan nagegaan worden aan de hand van : 
- hoe hoger het gemiddeld aantal soorten per telpunt en per telling, hoe interessanter voor 

vogels 
- hoe minder nulwaarnemingen (= telling zonder vogels), hoe interessanter voor vogels 
 
Er wordt ook gekeken of er hierin verschillen zijn te merken per seizoen. Het absolute aantal 
soorten per telpuntcategorie in haar geheel (LBP, Ctrl of Ref) is niet eenduidig te vergelijken 
omdat de steekproeven niet even groot zijn. Hoe meer telpunten (LBP heeft er meer dan Ctrl en 
Ref), hoe groter de kans dat extra soorten opgemerkt worden.  
 
Daarom werken we hier met het gemiddelde van het aantal waargenomen soorten per 
telpunt en per telling op jaarbasis (afgekort ‘gemiddelde per telpunt/telling’), dus voor de 3 
tellingen samen (2x voorjaar, 1x winter). Een voorbeeld voor telpunt XY: tijdens voorjaarstelling 
1 worden 5 soorten geteld, tijdens voorjaarstelling 2 6 soorten en tijdens de wintertelling 4 
soorten. Het gemiddelde per telpunt/telling voor telpunt XY is dan (5+6+4)/3 = 5. Van deze 
waarde kan ook een gemiddelde voor de telpunten binnen een hele categorie (LBP, Ctrl of Ref) 
worden berekend. 
 
Voor het aantal soorten per telpunt op jaarbasis wordt elke soort maar één keer in 
aanmerking genomen. 
 
Het gemiddeld aantal vogels per telpunt wordt ook bekeken, maar is vager qua criterium, 
want niet zo makkelijk toe te schrijven aan elementen uit het landschapsbedrijfsplan. Zo komen 
groepen Staartmezen voor in dicht struweel, bijvoorbeeld van een LBP, maar grote groepen 
duiven, spreeuwen of meeuwen komen vaakst voor in open gebied, dus meest in controle-
telpunten. 
 

3.3.2 Invloed LBP op aantal soorten per telpunt/telling 

Eerst kijken we naar het gemiddeld aantal soorten per telpunt/telling op jaarbasis, dus over de 
3 tellingen gerekend (blauw in figuur 10). In figuur 10 en tabel 4 zien we dat het gemiddeld 
aantal vogelsoorten per telpunt/telling in referentie-telpunten (Ref) op jaarbasis met gemiddeld 
12,6 soorten per telpunt significant (p<0,001) hoger is dan LBP met 9,0 soorten en deze op 
haar beurt significant (p<0,001) hoger is dan Ctrl met gemiddeld slechts 5,2 soorten.  
 
Het hoogste aantal vogelsoorten dat tijdens één telling werd vastgesteld is het hoogst voor een 
LBP-telpunt (22 soorten), wat lager voor Ref (max. 18 soorten op één telpunt) en Ctrl (17 
soorten). Enkel bij Ctrl komen er (drie) telpunten voor waar geen enkele keer een vogel werd 
waargenomen (zie verder). Het minimale soortenaantal per telpunt is echter consequent hoog 
bij Ref: minimaal 9 soorten op jaarbasis per telpunt. Al deze verschillen zijn zeer significant 
(p<0.001). 
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Figuur 10: Gemiddeld aantal vogelsoorten (zonder Haas) ±2xstandaardfout per telpunt/telling en per telronde, gesorteerd 
volgens aanwezigheid landschapsbedrijfsplan: LBP = met landschapsbedrijfsplan, Ctrl = controle, Ref = referentie. 
Vj1=voorjaarsronde 1, Vj2=voorjaarsronde 2. Gem. hele jaar is niet per telpunt/telling maar gemiddeld aantal soorten per 
telpunt voor de 3 tellingen samen cfr. tabel 4. 

 

Tabel 4: Gemiddeld, maximaal en minimaal aantal vogelsoorten (zonder Haas) per telpunt over het hele jaar. 

Aantal soorten met LBP Ctrl Ref Alle 

Gemiddelde 9.0 5.2 12.6 8.3 

95%betrbh 1.10 1.34 1.11 0.88 

Mediaan 9 4 12 8 

Maximum 22 17 18 22 

Minimum 2 0 9 0 

n telptn (ter info) 61 38 17 116 

Totaal aantal soorten (ter info) 72 53 43 80 
 
 
Uitgesplitst per telronde (tabel 5 en figuur 10) krijgen we een analoog en significant beeld 
tijdens beide voorjaarsrondes V1 en V2 : Ref > LBP > Ctrl. Tijdens de winter is de wat hogere 
soortenrijkdom in Ref niet significant verschillend van die op LBP-locaties. Beide scoren ’s 
winters wel significant beter dan Ctrl (p<0.001). 
 
Ref-locaties worden in het voorjaar in vergelijking met de andere categorieën telpunten door 
een groter aantal soorten zomergasten bezocht. Het zijn soorten die breed uitgroeiende 
houtkanten verkiezen, zoals Koekoek, Zomertortel, Zwartkop, Tuinfluiter, Braamsluiper, e.a. Die 
soorten ontbreken veelal op LBP’s waar de hagen meestal geschoren worden, en zeker op Ctrl-
locaties waar helemaal geen brede hagen of houtkanten zijn (zie ook 3.2.2.1, tabellen 2a-c). 
Ook 's winters worden op Ref-locaties duidelijk meer bos- en bosrandvogels gezien, aangelokt 
door de brede houtkanten met een rijk voedselaanbod aan bessen en overwinterende 
ongewervelden. Typische 'wintersoorten' zijn Kramsvogel, Vink en diverse mezensoorten. 
 

Tabel 5: Aantal vogelsoorten per telpunt, opgesplitst per telronde (winter, V1= voorjaarsronde 1 en V2=voorjaarsronde 2) 
per telpunt/telling. 

 Winter V1 V2 

Aantal soorten 
met 
LBP 

Ctrl Ref 
met 
LBP 

Ctrl Ref 
met 
LBP 

Ctrl Ref 

Gemiddelde 3.72 1.89 4.71 3.84 1.95 6.71 4.44 2.55 7.24 

95%betrbh (=±2*SE) 0.74 0.65 1.09 0.59 0.62 0.98 0.78 0.76 1.06 

Mediaan 3 1 4 3 2 6 4 2 7 

Maximum 11 8 10 10 9 11 15 9 11 

Minimum 0 0 1 1 0 3 0 0 3 
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Samengevat doen locaties met een LBP het op jaarbasis qua soortenrijkdom dus duidelijk beter 
dan locaties zonder LBP, maar ze halen het niveau van een natuurreservaat niet.  
 
 

3.3.3 Invloed LBP op aantal vogels per telpunt/telling 

3.3.3.1 Gemiddeld aantal vogels per telpunt/telling 

Op een ‘interessant’ punt voor vogels, zullen in principe niet alleen meer soorten (zie hoger), 
maar ook meer vogels aanwezig zijn. Het aantal vogels kan immers beschouwd worden als 
evenredig met het voedselaanbod. Trekt een LBP ook effectief meer vogels aan ?  
 
Aantallen en voorkeuren per soort apart worden verderop besproken in paragraaf 3.4.4 en 
hoofdstuk 3.6. 
 
Analoog als hierboven kijken we naar het gemiddeld aantal vogels per telpunt/telling om de 
categorieën LBP, Ref en Ctrl met elkaar te vergelijken. Tabel 6 geeft de totalen, ook uitgesplitst 
per seizoen, figuur 11 geeft deze weer in grafiek. 
 

Tabel 6: Gemiddeld aantal vogels per telpunt/telling volgens categorie en seizoen. Wi=winter (1 telling), Vj=voorjaar (2 
tellingen), Jaar=alle tellingen samen 

 Alles LBP Ctrl Ref 

 Seizoen Wi Vj Wi Vj Wi Vj Wi Vj 

n tellingen 116 232 61 122 38 76 17 34 

Gemiddeld aantal vogels 
per telpunt/telling 

9.72 7.44 10.90 7.88 7.60 5.30 10.18 10.68 

95%-betrbh 2.24 0.87 3.30 1.24 3.66 1.49 5.12 1.47 
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Figuur 11: Gemiddeld aantal vogels per telpunt/telling, per categorie en per seizoen. Foutenvlag is ±2*SE. 

 
Het beeld is als volgt voor wat betreft het gemiddeld aantal vogels per telpunt/telling:  
- Voorjaar: Ref > LBP > Ctrl (de verschillen tussen de gemiddelden zijn telkens significant) 
- Winter: geen significante verschillen  
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Figuur 12 laat zien dat er een grote spreiding is op de waargenomen aantallen, vooral ’s 
winters. Dan komen vogels meer in groepen voor en kan het waarnemen van een groep het 
gemiddelde en zeker de spreiding sterk beïnvloeden. 
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Figuur 12 : Boxplots met de spreiding van het gemiddeld aantal vogels per telpunt/telling in winter (links) en voorjaar 
(rechts). Met aanduiding van mediaan (vierkantje), 25-75 % grenzen (box) en uiterste waarden (vlaggen). 

 
 

3.3.3.2 Nultellingen 

Het kan gebeuren dat tijdens de telling geen enkele vogel aanwezig is. Zie tabel 7 voor de 
verdeling van de nultellingen per categorie. 
 

Tabel 7: Aantal telpunten met aantal tellingen zonder vogels (nultelling), per categorie. LBP = met landschapsbedrijfsplan, 
Ctrl = controle, Ref = referentie. 

 LBP Ctrl Ref 

1x nultelling 6 11 0 

2x nultelling 1 4 0 

3x nultelling 0 2 0 

Totaal aantal nultellingen 8x 25x 0x 

n tellingen 183 114 51 

% nultellingen 4.4% 21.9% 0.0% 

 
Het aantal nultellingen is duidelijk het grootst bij de Ctrl-telpunten, dus in eerder kale 
omgeving. Tijdens ruim 1/5e van de tellingen (21,9 %) werd hier geen enkele vogel gehoord of 
gezien. Twee Ctrl-telpunten bleven zelfs tijdens elk van de 3 tellingen compleet vogelloos. Bij de 
referentie-locaties was er daarentegen geen enkele telling zonder vogels, bij de LBP-locaties 
slechts bij 4,4 % van het aantal telpunt/tellingen. Een kaal landschap is dus vaker een ‘leeg’ 
landschap dan een landschap mét kleine landschapselementen.  
 
De aanwezigheid van een landschapsbedrijfsplan heeft dus een gunstige invloed op zowel het 
aantal vogels als het aantal soorten.  
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3.3.4 Invloed LBP op aan- of afwezigheid van vogelsoorten 

Van de 80 waargenomen soorten zijn er 12 enkel op LBP-locaties aangetroffen, 5 exclusief op 
Ctrl-locaties en 3 alleen in Ref-locaties. Omwille van een verschillend aantal telpunten voor elke 
categorie (en dus ook verschillende trefkansen), is het absoluut aantal soorten niet 
vergelijkbaar. Maar als we kijken over welke soorten het gaat, is er toch een duidelijke link 
tussen hun biotoopeisen en de telpuntcategorie, zie tabel 8. 
 

Tabel 8: Lijst met ‘exclusieve soorten’ per telpuntcategorie (in geel). LBP=met landschapsbedrijfsplan, Ctrl=controle, 
Ref=referentie (natuurgebied).  

Aantal vogels 
Soort 

Aantal 
waarnemingen. LBP Ctrl Ref 

Turkse tortel 18 45   

Roodborsttapuit 3 10   

Roek 4 9   

Kleine Karekiet 4 5   

Zwarte Roodstaart 3 4   

Rietzanger 2 3   

Wespendief 2 2   

Zilvermeeuw 2 2   

Goudhaantje 1 1   

Goudvink 1 1   

Oeverzwaluw 1 1   

Waterpieper 1 1   

Wintertaling 1  19  

Witgatje 2  3  

Canadese Gans 1  2  

Tureluur 1  2  

Bontbekplevier 1  1  

Putter 1   3 

Spotvogel 2   2 

Ransuil 1   1 

 
Veel van deze soorten kwamen maar op een beperkt aantal locaties voor. 
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3.4 De interessantste biotoopelementen 

3.4.1 Frequentie van vogelbezoek per biotoop 

Het vergelijken van de rond elk telpunt aanwezige biotopen met de biotoopelementen die 
effectief gebruikt zijn door de vogels, biedt inzicht in de voor vogels meest interessante biotoop-
elementen. 
 
Tabel 9 geeft de frequentie van de aanwezigheid van vogels voor de verschillende biotopen, 
voor alle soorten en alle telpunten samen. Hoe minder ‘nulwaarnemingen’, hoe meer de 
biotopen in trek zijn bij vogels. 
 

Tabel 9: Frequentie van vogelgebruik van biotoopelementen, gesorteerd van hoog naar laag aantal vogels. Indien 
frequentie (in %) <33%=zelden vogels, <50%=meestal geen vogels, <66%=meestal met vogels, >66%=bijna altijd met 
vogels. n=aantal keer dat biotoop voorkomt in tellingen. Zie tabel 1 voor verklaring biotoopcodes. n totaal=348. 

Biotoop 
n 

biotoop 
n 

met vogels 
n 

zonder vogels 
Freq. 

met vogels 
Freq. 

zonder vogels 
Vogelbezoek 

Khi+ 177 153 24 86.4% 13.6% bijna altijd vogels erin 

Kb+ 113 82 31 72.6% 27.4% bijna altijd vogels erin 

Gm 10 7 3 70.0% 30.0% bijna altijd vogels erin 

BRg 48 28 20 58.3% 41.7% meestal vogels erin 

Ba 7 4 3 57.1% 42.9% meestal vogels erin 

Hp- 223 118 105 52.9% 47.1% meestal vogels erin 

W 52 27 25 51.9% 48.1% meestal vogels erin 

Z 175 90 85 51.4% 48.6% meestal vogels erin 

Bm 33 15 18 45.5% 54.5% meestal geen vogels erin 

BRk 111 45 66 40.5% 59.5% meestal geen vogels erin 

Bgt 18 7 11 38.9% 61.1% meestal geen vogels erin 

Hp 87 33 54 37.9% 62.1% meestal geen vogels erin 

Smd 9 3 6 33.3% 66.7% meestal geen vogels erin 

Bgr 26 8 18 30.8% 69.2% zelden vogels erin 

Hx 104 21 83 20.2% 79.8% zelden vogels erin 

 
De biotopen met jaarrond de minste nultellingen zijn de goed ontwikkelde struiken (Khi+) en 
bomen (Kb+), inclusief oude knotbomen. Ook in velden met gele mosterd (Gm) waren ’s 
winters bijna altijd vogels aanwezig die profiteren van de goed toegankelijke dekking, en zaden 
en ongewervelden op de stoppel eronder. De minst door vogels bezochte biotopen zijn 
monotone en/of intensieve vormen van grondgebruik zoals kale akker (BRk), graan- (Bgr) of 
groenteakkers (Bgt), of lang gras (Hp). Raaigrasakker (Hx) was het minst door vogels bezochte 
biotoop, m.a.w. nultellingen kwamen hier het vaakste voor. 
 
De positieve invloed van brede hagen op de aanwezigheid van vogels is ook aan te tonen door 
te kijken naar de aanwezigheid van brede hagen op het aantal telpunten waar het hele jaar 
helemaal geen vogels zijn gezien. Gemiddeld komt op 54,9% van alle telpunten waar vogels zijn 
gezien een brede haag voor (code Kh+). Van de 31 telpunten waarbij tijdens geen enkele van 
de 3 tellingen een vogel werd gezien, waren er maar 3 telpunten waar een uitgegroeide haag 
(Khi+) aanwezig was (of 9,7%). Dit betekent dat er significant veel minder nultellingen zijn op 
plaatsen mét een haag in de omtrek (p<0.001). Het is niet altijd zo dat er daarom meer vogels 
in de haag zelf zitten. In 12% van de tellingen mét vogels én haag zaten geen vogels in de 
haag. Maar de beschutting van de haag, bv. voor jagende zwaluwen bij minder goed weer, 
en/of de nabijheid van dekking voor vogels die op grasland voedsel zoeken, is blijkbaar vaak al 
voldoende om vogels aan te trekken. Een haag brengt dus significant meer “leven op de 
boerderij”, de realisatie van een landschapsbedrijfsplan dus ook. 
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3.4.2 Soortenrijkdom versus biotoop 

Tijdens de tellingen werden niet alleen de in de buurt aanwezige biotopen genoteerd, maar ook 
voor elke vogel van welk biotoop die gebruik maakte. De laatstgenoemde informatie wordt in 
deze paragraaf verwerkt. Figuur 13 en tabel 10 geven het gemiddeld aantal soorten vogels 
(inclusief Haas) per biotoopelement en per telpunt/telling in de verschillende seizoenen en per 
categorie (LBP, Ctrl, Ref). De verschillen zijn maar zelden significant want er is veel spreiding op 
de gegevens. 
 

Tabel 10: Gemiddeld aantal vogelsoorten (incl. haas) (= gem. # sp.) per biotoop en per telpunt/telling met 95%-
betrouwbaarheidsinterval (±2*SE) voor de verschillende seizoenen en categorieën.  Nb=aantal keer dat biotoop voorkomt 
binnen categorie en seizoen. Biotoopcodes: zie tabel 1. Indien cel leeg: biotoop kwam niet voor. 

 VOORJAAR WINTER 

 LBP Ctrl Ref LBP Ctrl Ref 

Biotoop 
gem. 
# sp. 

± 
2*SE Nb 

gem. 
# sp. 

± 
2*SE Nb 

gem. 
# sp. 

± 
2*SE Nb 

gem. 
# sp. 

± 
2*SE Nb 

gem. 
# sp. 

± 
2*SE Nb 

gem. 
# sp. 

± 
2*SE Nb 

Ba 0.50 0.58 4 0.67 0.67 3                        

Bgr 0.31 0.35 13 0.45 0.41 11 0.00 0.00 2                   

Bgt 0.71 0.57 7 0.44 0.68 9      0.50 1.00 2             

Bm 0.67 0.45 12 0.44 0.33 18 1.33 0.67 3                   

BRg 1.45 0.68   0.75 0.56 12 0 0.00 1 0.75 0.78 12 1.40 0.80 10 1.50 1.00 2 

BRk 0.52 0.32 31 0.66 0.32 35 0.50 0.45 6 0.61 0.37 18 0.32 0.22 19 0.50 1.00 2 

Gm                  0.86 0.68 7 1.00 0.00 2 1.00 0.00 1 

Hp 0.48 0.19 29 0.29 0.25 24 0.62 0.35 21 0.17 0.33 6 0.25 0.50 4 0.67 1.33 3 

Hp- 1.12 0.26 81 1.35 0.49 37 0.58 0.32 19 0.92 0.39 48 0.87 0.52 23 0.20 0.21 15 

Hx 0.29 0.19 31 0.32 0.23 31 0 0.00 2 0.13 0.18 15 0.39 0.53 23 0 0.00 2 

Kb+ 2.14 0.56 37 0.92 0.73 13 2.13 0.68 24 1.21 0.56 19 1.22 1.19 9 1.09 0.50 11 

Khi+ 2.49 0.47 77 1.90 1.05 10 4.85 0.81 34 2.91 0.82 35 1.75 1.71 4 3.53 0.82 17 

Smd                  0.83 1.31 6 0.33 0.67 3       

W 0.67 0.29 24 2.00 2.00 6 0.40 0.49 5 0.50 0.52 12 1.33 1.33 3 1.00 0.00 2 

Z 1.08 0.25 84 0.36 0.34 14 0.30 0.31 10 0.61 0.28 49 0.67 0.51 12 0.33 0.42 6 

 
 
Goed ontwikkelde struiken of hagen (Khi+) scoren opnieuw overal het best, zowel in het 
voorjaar als tijdens de winter. Op Ref-locaties waren in het voorjaar dubbel zoveel soorten 
aanwezig dan elders (gemiddeld 5 soorten per telpunt in Khi+, indien aanwezig), dit verschil is 
significant. Kort gras (Hp-) is op Ref-locaties dan weer minder in trek dan elders (zie figuur 13). 
Het gemiddeld aanbod aan Hp- was in de drie categorieën vrijwel gelijk (zie figuur 7 in 3.1. met 
gemiddelde oppervlaktescore), waardoor kan verondersteld worden dat de soorten van Ref-
gebieden minder van dit kort gras afhankelijk zijn. Er maken inderdaad meer soorten van bos 
en struweel gebruik van Ref-locaties (zie figuur 13). Lang gras en grasruigte (Hp) zijn in Ref-
gebieden dan wel meer in trek. Vermoedelijk zijn deze ruigtes in de referentiegebieden rijker 
aan zaden en insecten dan ‘lang gras’ elders en worden ze daarom meer bezocht. Zitplaatsen 
(Z) lijken op LBP-locaties meer soorten te herbergen in het voorjaar dan op Ctrl- en Ref-
locaties. Dit wordt mee veroorzaakt door het feit dat jonge bomen en soms ook struiken – die 
ook tot Z worden gerekend - op deze locaties veel talrijker waren en dus ook een duidelijker 
impact op het terreingebruik van vogels hadden. In het voorjaar zijn dit soort plaatsen populair 
als zangpost voor territoriale mannetjes. 
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Figuur 13: Gemiddeld aantal vogelsoorten (incl. Haas) ±95% betrouwbaarheidsinterval per biotooptype in voorjaar/winter 
en per categorie. In X-as: biotoopcodes: zie tabel 1. LBP=met landschapsbedrijfsplan, Ctrl=zonder landschapsbedrijfsplan, 
Ref=in natuurgebied. 

 
’s Winters is het verschil in gemiddeld aantal soorten tussen de drie categorieën veel kleiner. 
Dekking speelt dan een grotere rol dan geëxposeerde zitplaatsen. Groene braak (BRg, met min. 
1/3 vegetatieve bedekking op overigens kale bodem) is ’s winters het tweede soortenrijkste 
biotoop. In LBP-locaties zijn ’s winters oude bomen (Kb+) en dorsmaïsstoppels (Smd) nog net 
iets meer in gebruik, maar in het voorjaar is BRg hier weer populairder. Op BRg is zowel 
dekking als voedsel te vinden, onder de vorm van onkruidzaden en ongewervelden (slakken, 
wormen, kevers, spinnen,… die schuilen onder de bladeren). In alle andere biotopen was maar 
zelden meer dan één vogelsoort tegelijk aanwezig.  
 
Een studie in Polen naar het terreingebruik van overwinterende akkervogels gaf ook aan dat 
onkruidenrijke terreinen soortenrijker zijn en grotere aantallen vogels herbergen dan andere 
stoppelvelden of gewassen, in het bijzonder voor zaadeters, terwijl insecteneters veeleer ruigtes 
verkozen (Orlowski, 2006). Dit is in overeenstemming met onze resultaten. 
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3.4.3 Aantal vogels versus biotoop 

Tabel 11 gaat na welke biotoopelementen door een beduidend groter aantal vogels worden 
bezocht dan er op grond van hun relatieve aanwezigheid (biotoopscore, zie ook figuur 7 in 3.1.) 
kan verwacht worden (X²-test). Voor de biotopen die jaarrond aanwezig zijn, wordt dit aspect 
ook op jaarbasis bekeken. 
 

Tabel 11: Voorkeur of afkeer van vogels voor biotopen. Vergelijking procentueel aandeel vogels met procentueel aandeel 
biotoop (op basis van biotoopscores per telpunt). Indien meer vogels dan verwacht= +, indien minder vogels = -; aantal 
tekens + of - staat voor significantieniveau, bv +: p<0.050, ++: p<0.010, +++: p<0.001; ns=niet significant (p>0.050). 
//=biotoop niet aanwezig in dit seizoen. Afkortingen biotopen: zie tabel 10. 

 WINTER VOORJAAR  HELE JAAR 

Biotoop # 
vogels 

% 
vogels 

 % 
biotoop 

 p  sign # 
vogels 

% 
vogels 

 % 
biotoop 

 p  sign # 
vogels 

% 
vogels 

 % 
biotoop 

 p  sign 

Ba           5 0.3% 0.9% 0.009 - -      

Bgr           17 1.1% 4.1% 0.000 - - -      

Bgt 1 0.1% 0.4% 0.082 ns 12 0.8% 2.2% 0.000 - - - 13 0.5% 1.6% 0.000 - - - 

Bm           23 1.4% 4.5% 0.000 - - -      

BRg 83 7.4% 7.8% 0.613 ns 34 2.1% 3.8% 0.000 - - - 117 4.3% 5.1% 0.049 - 

BRk 63 5.6% 12.2% 0.000 - - - 116 7.3% 12.1% 0.000 - - - 179 6.6% 12.2% 0.000 - - - 

Gm 12 1.1% 2.8% 0.001 - - -                

Hp 7 0.6% 1.8% 0.003 - - 47 2.9% 9.7% 0.000 - - - 54 2.0% 7.1% 0.000 - - - 

Hp- 207 18.5% 35.7% 0.000 - - - 298 18.6% 28.2% 0.000 - - - 505 18.6% 30.7% 0.000 - - - 

Hx 36 3.2% 11.6% 0.000 - - - 25 1.6% 9.5% 0.000 - - - 61 2.2% 10.2% 0.000 - - - 

Kb+ 176 15.8% 5.2% 0.000 +++ 235 14.7% 5.3% 0.000 +++ 411 15.1% 5.2% 0.000 +++ 

Khi+ 395 35.4% 9.8% 0.000 +++ 558 34.9% 10.9% 0.000 +++ 953 35.1% 10.6% 0.000 +++ 

Smd 32 2.9% 2.3% 0.232 +++                

W 38 3.4% 1.6% 0.000 +++ 50 3.1% 1.5% 0.000 +++ 88 3.2% 1.5% 0.000 +++ 

Z 66 5.9% 8.7% 0.001 - - - 180 11.3% 7.1% 0.000 +++ 246 9.1% 7.6% 0.006 ++ 

 
De biotoopelementen die naar verhouding jaarrond het meeste vogels lokken zijn dus: oude 
bomen en struiken (Kb+, Khi+), poelen (W) en zitplaatsen allerhande (inclusief jonge bomen en 
struiken) (Z), met ’s winters ook dorsmaïsstoppels (Smd), maar zitplaatsen (Z) dan net niet.  
 
De 3 eerstgenoemde biotopen (Kb+, Khi+ en W) zijn ook meestal de soortenrijkste, zoals 
hierboven aangetoond. Dat zitplaatsen ’s winters minder vogels lokken, wijst vermoedelijk op 
de grotere voorkeur voor dekking dan voor geëxposeerde uitkijkposten. In het voorjaar zijn 
daar meer vogels te zien, dan zijn het dikwijls zingende mannetjes. 
 
Het feit dat de biotoopkeuze meestal uitgesproken positief of uitgesproken negatief is, wijst 
erop dat niet de oppervlakte maar de kwaliteit van de biotopen doorslaggevend is.  
 
 

3.4.4 Welke soorten bezoeken welk biotoop ? 

Tabellen 10 en 11 zeggen overigens niets over welke soorten die biotopen gebruiken. Waar BRg 
(kaal met minimum 1/3 begroeiing) volgens tabel 11 eerder zwak scoort voor het aantal vogels 
in het algemeen, blijken daar wel interessante soorten akkervogels voor te komen zoals 
Veldleeuwerik, Patrijs en (enkel voorjaar) Gele kwikstaart. Dezelfde soorten zijn ook aan te 
treffen in de anders uitgesproken vogelarme graanakkers (Ba). Op dorsmaïsstoppel (Smd) zijn 
enkel duiven en kraaiachtigen gezien tijdens de tellingen, hoewel bekend is dat geregeld ook 
groepen vinkachtigen en gorzen er voedsel zoeken, tenminste wanneer veel onkruiden 
voorkomen (C4-grassen; eigen obs. en mond. med.). 
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Tabel 12: Top-5 soorten vogels per biotoop (voorjaar/winter). Na de soortnaam staat het waargenomen aantal vogels 
vermeld van de talrijkste soorten. n=aantal punttellingen waar biotoop aanwezig was (n totaal= 348), # sp.=aantal 
soorten in totaal. ≠ = ex aequo van 3 of meer soorten; -=biotoop kwam niet voor in dit seizoen. 

Biotoop n # sp. Top 5-Soorten (voorjaar) 

Ba 7 3 gele kwikstaart 2, patrijs 2, veldleeuwerik 1 

Bgr 26 8 huismus 4, merel 4, ringmus 3, spreeuw 2, ≠ 1 

Bgt 16 6 patrijs 3, spreeuw 2, gele kwikstaart 2, houtduif 2, haas/merel 1 

Bm 33 12 haas 4, houtduif 4, merel 3, koolmees 2, patrijs/stadsduif 2 

BRg 24 9 veldleeuwerik 9, patrijs 7, gele kwikstaart 4, haas/kievit 4 

BRk 72 17 stadsduif 32, kievit 26, spreeuw 14, zwarte kraai 8, haas/houtduif 6 

Gm - -  - 

Hp 74 16 merel 7, bosrietzanger 5, fazant 5, patrijs 4, spreeuw 4 

Hp- 137 23 spreeuw 75, merel 63, houtduif 50, kievit 23, patrijs 19 

Hx 64 8 houtduif 7, fazant 4, patrijs 4, gele kwikstaart 3, merel 3 

Kb+ 74 30 spreeuw 44, houtduif 42, merel 26, ringmus 19, koolmees 14 

Khi+ 121 30 merel 95, huismus 70, winterkoning 58, grasmus 48, koolmees 34 

Smd - -  - 

W 35 11 waterhoen 18, wilde eend 11, kleine karekiet 5, rietzanger 3, ≠ 2 

Z 108 30 huismus 27, merel 23, staartmees 22, ringmus 16, koolmees 13 

 
Biotoop n n sp. Top 5-Soorten (winter) 

Ba -  - - 

Bgr -  - - 

Bgt 2 1 zanglijster 1 

Bm -  - - 

BRg 24 16 patrijs 21, spreeuw 17, vink 9, stadsduif 8, veldleeuwerik 6 

BRk 39 11 patrijs 14, veldleeuwerik 13, vink 8, kramsvogel 6, stadsduif 4 

Gm 10 4 graspieper 6, zanglijster 4, merel 1, vink 1 

Hp 13 4 ringmus 4, winterkoning/rietgors/fazant 1 

Hp- 86 21 kramsvogel 63, waterhoen 32, spreeuw 11, ≠ 10 

Hx 40 8 stormmeeuw 12, houtduif 8, graspieper 7, spreeuw 3, kokmeeuw/fazant 2 

Kb+ 39 20 vink 72, spreeuw 32, houtduif 30, koperwiek 8, merel 6 

Khi+ 56 24 merel 80, ringmus 57, geelgors 40, houtduif 36, vink 31 

Smd 9 4 kauw 22, zwarte kraai 5, houtduif 3, roek 2 

W 17 7 wintertaling 19, waterhoen 12, winterkoning 3, ≠ 1 

Z 67 20 turkse tortel 14, merel 10, vink 7, houtduif 7, koolmees 5 

 
 
Een vergelijking tussen het gemiddeld aantal vogels per telpunt/telling voor elk biotoop (tabel 
11), en het aantal nulwaarnemingen uit tabel 7, laat duidelijke conclusies toe. Oude bomen en 
struiken (Kb+, Khi+) herbergen veel vogels en leveren maar zelden een nulwaarneming op. 
Anderzijds, in de groenbedekker gele mosterd (Gm) zitten meestal wel vogels, maar het zijn er 
maar enkele. Overigens is de combinatie Zanglijster en Graspieper heel typisch voor dit gewas 
(eigen obs.). Omgekeerd: de monotone biotopen raaigrasakker (Hx) en graanveld (Bgr) hebben 
weinig vogels en ook veel nultellingen. Zitplaatsen (Z) en wateren (W) hebben echter veel 
nulwaarnemingen (ca. de helft), maar toch een relatief groot aantal vogels. Deze biotopen 
worden vaker door groepen vogels bezocht.  
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3.5 Rode Lijst-soorten 

Tijdens het veldwerk werden 10 soorten vogels vastgesteld die op de Rode Lijst van de Vlaamse 
broedvogels zijn vermeld (zie tabel 13, Rode Lijst-categorieën volgens Devos et al., 2004). De 
categorieën ‘Met uitsterven bedreigd’, ‘Bedreigd’ en ‘Kwetsbaar’ behoren tot de Rode Lijst. De 
categorie ‘Achteruitgaand’ behoort niet strikt tot de Rode Lijst, maar bevat soorten die zonder 
wijzigend beleid op termijn op de Rode Lijst dreigen terecht te komen. Van de 7 soorten uit die 
categorie ‘Achteruitgaand’ komen er 6 vooral of veelvuldig in agrarisch gebied voor, en de 
Oeverzwaluw eerder sporadisch. Al deze soorten zijn tijdens de tellingen vastgesteld en 
broedden meer dan waarschijnlijk (wel ergens) op de tellocaties, behalve Goudvink en 
Oeverzwaluw. Het gericht aantonen van broedgevallen was geen doel van dit onderzoek en 
vereist een aparte methodiek. De aanwezigheid van Rode Lijst-soorten in het broedseizoen 
illustreert het belang van de biotoopelementen voor die soorten, los van het feit of ze in de 
directe omgeving broeden of niet. Zie tabel 14 voor de soortenlijst. Voor wintergasten bestaat 
geen Rode Lijst. 
 

Tabel 13: Aantal Rode Lijst-soorten tijdens de tellingen in vergelijking met de situatie in heel Vlaanderen. 

Rode Lijst- en andere categorieën 
broedvogels 

Aantal soorten 
(alle 

telpunten) 

Aantal soorten 
Vlaanderen 

Uitgestorven Rode Lijst  6 
Met uitsterven bedreigd Rode Lijst  16 
Bedreigd Rode Lijst 6 12 
Kwetsbaar Rode Lijst 4 12 
Achteruitgaand 7 7 
Zeldzaam  16 
Exoot 4 13 
Onvoldoende gekend  3 
Geen of onregelmatige broedvogel in Vlaanderen 10 > 150 
Momenteel niet bedreigd 49 90 

 

Tabel 14: Vlaamse Rode Lijst sensu strictu (bedreigd, kwetsbaar) en sensu lato (achteruitgaand) soorten die tijdens de 
tellingen zijn waargenomen. Indeling in prioritaire of symboolsoorten voor West-Vlaanderen: zie Dochy et al. (2007). 
Locatie = landbouwbedrijf of natuurgebied. Per locatie zijn er meerdere telpunten die tot verschillende categorieën kunnen 
behoren. 

Soort Rode Lijst-categorie Rode Lijst 
Aantal 

locaties 
(n = 21) 

Prioritaire of 
symboolsoort 

Geelgors Bedreigd x 6 symbool 
Goudvink Bedreigd x 1  
Graspieper Bedreigd x 9  
Rietgors Bedreigd x 5 prioritair 
Rietzanger Bedreigd x 1 prioritair 
Zomertortel Bedreigd x 8 symbool 
Huiszwaluw Kwetsbaar x 4 symbool 
Patrijs Kwetsbaar x 15 prioritair 
Tureluur Kwetsbaar x 1 prioritair 
Veldleeuwerik Kwetsbaar x 8 symbool 
Boerenzwaluw Achteruitgaand  16 symbool 
Gele Kwikstaart Achteruitgaand  9 symbool 
Huismus Achteruitgaand  15 symbool 
Kneu Achteruitgaand  9  
Koekoek Achteruitgaand  4  
Oeverzwaluw Achteruitgaand  1 symbool 
Ringmus Achteruitgaand  16 symbool 

 
 
De meest frequent aangetroffen Rode Lijst-soort is de Patrijs (zie tabel 14). Deze soort komt in 
West-Vlaanderen nog relatief vaak voor, en is hier talrijker dan in de andere Vlaamse provincies 
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(Vermeersch et al. , 2004). Het is een prioritaire soort voor soortbescherming in West-
Vlaanderen (Dochy et al., 2007). Dat betekent dat – naast de Rode Lijst-status - meer dan 1/3e 
van de Vlaamse populatie in West-Vlaanderen broedt. Beschermingsacties in West-Vlaanderen 
hebben dan ook direct hun weerslag op de Vlaamse populatie. Ook Rietzanger, Rietgors en 
Tureluur zijn prioritaire West-Vlaamse soorten, maar door hun biotoopkeuze (resp. rietkragen 
en natte graslanden) zijn zij aan specifieke landschapselementen gebonden waar een LBP tot 
hiertoe niet op inspeelt.  
 
De Geelgors heeft een beperkt verspreidingsgebied in West-Vlaanderen, in een 10 km brede 
band langs de Franse grens tussen Veurne en de Leie. Hier liggen 11 van de 21 onderzochte 
locaties. Met 6 locaties betekent dit dat de Geelgors op de helft van het aantal locaties binnen 
haar verspreidingsgebied werd gezien. Ook de Zomertortel scoorde relatief goed. Het is 
tegenwoordig een zeer dungezaaide soort in regulier landbouwgebied. Geelgors en Zomertortel 
zijn symboolsoorten volgens Dochy et al. (2007). Symboolsoorten beantwoorden niet aan beide 
voorwaarden voor prioritaire soorten, maar worden via een systeem van 10 evaluatiecriteria 
beoordeeld, waaronder ook subjectieve aspecten zoals ‘aaibaarheid’ en ‘vlotte herkenbaarheid’. 
Geelgors en Zomertortel zijn bij uitstek vogels van landbouwgebied met hagen, bomen en 
houtkanten, typische aspecten van een LBP.  
 
Het aantal Rode Lijst-soorten (s.l.) dat per biotoop werd waargenomen voor de 3 tellingen 
samen, is voorgesteld in figuur 14. Dat betekent niet noodzakelijk dat al deze soorten op de 
tellocatie effectief hebben gebroed. Het aantonen van zekere broedgevallen viel buiten het doel 
van deze studie. 
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Figuur 14: Aantal tijdens de tellingen waargenomen Rode Lijst-soorten (s.l. = s.s. + ‘achteruitgaand’) per biotoop, voor het 
hele jaar. 

 
De Rode Lijst-soorten (s.l.) verkiezen goed uitgegroeide hagen en houtkanten (Khi+), oude 
bomen (Kb+), kort gras (Hp-) en zitplaatsen allerhande (elektriciteitsleidingen, paaltjes maar 
ook jonge hagen, jonge bomen). In deze biotopen werden de meeste Rode Lijst-soorten 
vastgesteld (figuur 14). Beide eerstegenoemde biotopen maken frequent deel uit van een LBP, 
hoewel dit pas na minstens 4 jaar (voor Khi+) tot meer dan 25 jaar (voor Kb+) goed tot uiting 
komt. In die tussentijd kan de jonge aanplant als zitplaats (Z) fungeren. De 3 soorten die bij O 
(overvliegend) vermeld staan, zijn Boerenzwaluw, Huiszwaluw en Oeverzwaluw (1x), die alledrie 
boven de percelen op jacht waren naar insecten. 
 
Voor de ‘echte’ Rode Lijst-soorten (s.s.) is het beeld minder uitgesproken. De soorten maken 
van een breed gamma aan biotopen gebruik, maar de houtige gewassen in combinatie met kort 
gras, braakliggend terrein en/of zitplaatsen zijn favoriet.  
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3.6 Voorkeur en afkeer van biotoopelementen per soort, 
gerangschikt volgens landschapstype 

3.6.1 Inleiding 

Elke soort heeft zijn eigen voorkeur voor of afkeer van landschapselementen in zijn leefgebied. 
Op die manier kan een LBP op maat van doelsoorten gemaakt worden. Het verdient daarbij 
aanbeveling om bij het ontwerp rekening te houden met de vogelsoorten die al in de omgeving 
voorkomen, zeker als daar Rode Lijst-soorten of achteruitgaande soorten bij zijn.  
 
Aan de hand van de verzamelde gegevens is het mogelijk om per soort een biotoopvoorkeur te 
achterhalen. Voor elk telpunt apart werd voor elke telling een puntenscore gegeven aan de 
aanwezige biotopen, op een totaalscore voor alle biotopen samen van 10 punten (zie hoofdstuk 
2 over methodiek). Als we voor alle telpunten samen de gemiddelde biotoopscore berekenen, 
hebben we het 'gemiddeld aanbod' aan biotopen. We maken hier geen onderscheid tussen de 
telpuntcategorieën (met of zonder landschapsbedrijfsplan of referentie in natuurgebied). Deze 
verdeling kan geïllustreerd worden in ‘radardiagrammen’. We presenteren zo'n radardiagram 
per soort. Naast de gemiddelde score per biotoop voor alle telpunten samen (rood; voor elke 
grafiek gelijk want integreert alle telpunten en alle tellingen), wordt hierop een analoge 
scoreverdeling van alle biotopen op de telpunten mét die vogelsoort geprojecteerd (groen), 
evenals de verdeling van die biotopen waar de vogels zélf zijn aangetroffen (blauw). De codes 
van de biotopen worden verklaard in tabel 1 op pagina 15. 
 

 

Figuur 15: Legende radardiagrammen 

 
De biotopen worden in deze diagrammen gesorteerd van open (O=overvliegend, W=water, 
BRk=kale braak, enz.) naar gesloten en hoogopgaand (…, Khi+=grote struiken, Kb+=oude 
bomen). Op die manier wordt een soort stempel verkregen van de biotoopvoorkeur voor elke 
soort en kunnen soorten met gelijkaardige wensen op een visuele manier worden gegroepeerd.  
 
De scores zijn omgerekend naar een schaal van 0 tot 10 om onderling vergelijkbaar te zijn. De 
radar-as loopt maar tot 6 om de leesbaarheid te verbeteren. De gegevens van alle tellingen 
worden samengenomen, er wordt geen onderscheid gemaakt tussen LBP-, Ctrl- of Ref-locaties 
of seizoenen. Enkel de soorten waarvan minstens 8 exemplaren werden geteld, zijn hier 
opgenomen. Dat is zo voor 60% van alle waargenomen soorten. 
 
De vogels van het landbouwgebied kunnen grofweg ingedeeld worden in zeven groepen, met 
telkens een analoge 'vorm' van de radardiagrammen en dus voorkeur voor bepaalde 
landschapselementen of biotopen. Naargelang de betrokken gewenste soorten, kan het 
landschapsbedrijfsplan met deze kennis beter op maat worden gemaakt. Soorten van de Rode 
Lijst s.l. of die in Dochy et al. (2007) als prioritaire of symboolsoort staan aangegeven, zijn in 
drukletters genoemd. Dit zijn soorten met duidelijk natuurbehoudsbelang in West-Vlaanderen. 
De soorten zijn telkens opgesomd in systematische volgorde.  
 

Gemiddelde biotoopscore over alle telpunten (score op 10) 

Gemiddelde biotoopscore per telpunt mét de betrokken vogelsoort (score op 10) 

Verdeling van aantal vogels per biotoop, omgerekend naar een totaal van 10 exemplaren 
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3.6.2 Goed ontwikkelde hagen en houtkanten (Khi+) 

Een reeks soorten verkiest hagen en houtkanten en komt daar nauwelijks buiten, min of meer 
onafhankelijk van wat de omgeving verder nog te bieden heeft. 
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Grasmus (n= 57) 
Nabijheid van insectenrijke Hp (lang gras, ruigte) is 
gewenst. Tolerant t.o.v. beperkt aanbod akkers of braak. 
Insectenarm kort gras (Hp-) is ongewenst. Vogels zelf 
bijna enkel in Khi+ gezien, enkele vogels ook zingend in 
grote bomen (Kb+) of zitplaatsen inclusief jonge aanplant 
(Z). 

Zwartkop (n= 29) 
Verdeling nagenoeg identiek aan Grasmus, maar niet van op 
open zitplaatsen (Z) zingend. 

Tuinfluiter (n= 17) 
Bezoekt meer bomen (Kb+) dan Grasmus en Zwartkop, voor 
de rest zeer gelijkaardig. Is quasi enkel in brede grote 
houtkanten aan te treffen. 
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Roodborst (n= 20) 
De vogel zelf komt bijna alleen in de struiken voor. Is 
kieskeurig voor zijn omgeving: bijna uitsluitend struiken 
(Khi+), wat bomen (Kb+) en kort gras (Hp-). 

Heggemus (n= 62) 
Biotoop vertoont weinig verschil met ‘algemeen gemiddelde’ 
(groene vs. rode lijn), maar er moeten meer oude struiken 
zijn (Khi+). De vogels zelf zijn uitsluitend te vinden in 
struiken (Khi+) of op opvallende zangposten (Z, Kb+). 

Winterkoning (n= 99) 
Verkiest vooral ruigtes (Hp) en struiken met een klein 
aandeel bomen. Houdt niet van akkers of braak, net als de 
Roodborst. 

Huismus (n= 136) 
De Huismus vertoeft liefst op of in de directe nabijheid van 
erven (pers. obs.). Voedsel zoeken doen ze ook daarbuiten, 
en dan vooral in struiken. Jong struikgewas of andere 
uitkijkposten worden ook regelmatig gebruikt. De nabijheid 
van kort grasland komt vaak voor, omdat Huismussen 
vooral in de hagen rond huisweiden zijn vastgesteld, een 
typisch onderdeel van menig landschapsbedrijfsplan. Akkers 
en lang gras worden gemeden, hoewel na het broedseizoen 
veel in graan wordt gefoerageerd (buiten telperiode). 
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Ringmus (n= 139) 
Ringmussen bezoeken meer bomen (Kb+) dan Huismussen, 
en minder jong struikgewas (in Z). Ze komen overigens 
bijna nooit aan de grond, tenzij in ruigte (Hp). De 
biotoopverdeling verschilt niet veel van de globale, dus 
Ringmussen zijn in principe overal aan te treffen, voor zover 
er maar goed uitgegroeide hagen en houtkanten (Khi+) zijn 
met hier en daar een boom (Kb+). 

Groenling (n= 13) 
Zeer gelijkaardige verdeling als bij de Huismus. Broedt ook 
vaak in tuinen en parken. 

Geelgors (n= 54) 
Houdt van niet geschoren hagen en struweel (Khi+) met wat 
bomen (Kb+), maar ook met kort (Hp-) en lang grasland of 
ruigte (Hp) in de buurt. Het aanbod aan zitplaatsen (Z) is 
groter dan gemiddeld. 
De vogels zelf zitten meestal in het struweel, af en toe ook in 
bomen (zangpost) of andere zitplaatsen.  

Rietgors (n= 14) 
Voornamelijk wintergast op landbouwbedrijven, broedt enkel 
indien rietmoeras aanwezig is. Foerageert op gras- en 
onkruidzaden in ruigte (Hp) en schuilt daarbij in struweel 
(Khi+) en af en toe in bomen (Kb+). Wenst als omgeving 
duidelijk meer struiken en bomen dan gemiddeld, ook meer 
braak, maar minder beweid of gemaaid kort grasland (Hp-). 
Op groene braak (BRg), dorsmaïsstoppels met veel 
onkruiden en gele mosterd (Gm) wordt ook geregeld naar 
voedsel gezocht (pers. obs.), maar dit blijkt niet uit onze 
resultaten. 
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3.6.3 Goed ontwikkelde hagen (Khi+) én grasland (Hp/Hp-) 

De combinatie van goed ontwikkelde hagen én grasland wordt vaak gebruikt door vogels die 
liefst in open gebied naar voedsel zoeken, maar daarbij niet ver van dekking willen zijn. 
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Merel (n= 340) 
Talrijkste soort. Uitgesproken voorkeur voor brede hagen 
(Khi+) en kort grasland (Hp-) om wormen te zoeken. 
Overige biotoopverdeling wijkt niet veel af van het globale 
gemiddelde. De Merel kan dus overal aangetroffen worden 
waar de combinatie van struiken en kort gras voorkomt. 
Bomen (Kb+) en jonge aanplant/zitplaatsen (Z) worden ook 
regelmatig benut. 

Zanglijster (n= 50) 
Deze soort is wat schuwer dan de Merel en gebruikt 
nauwelijks de open zitplaatsen (Z). Kort gras (Hp-) is wel 
favoriet voedselterrein, de soort blijft daarbij meestal dicht 
bij het struikgewas om bij onraad (bv. Sperwer) snel daarin 
te kunnen vluchten. De Zanglijster is ook één van de 
weinige soorten die regelmatig in Gele mosterd te vinden 
zijn (samen met Graspieper en Rietgors). 

Bosrietzanger (n= 8) 
Schaarse soort die pas in mei arriveert en dus enkel in de 
tweede voorjaarsronde kon gezien worden. Struikgewas 
(Khi+) en lang gras (ruigte) (Hp) zijn duidelijk het 
belangrijkste, waar de vogel meestal in de dekking verblijft. 
Akkers (Bxx) en braak (BRxx) in de directe omgeving 
worden gemeden, kort grasland (Hp-) niet maar dat biotoop 
wordt niet door Bosrietzangers bezocht. 
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Kneu (n= 29) 
De Kneu is een mobiele soort die tot 2 km ver van het nest 
gaat foerageren (Moorcroft & Wilson, 2000). Uit dit onder-
zoek blijkt dat ze daarbij vaak plaatsnemen op zitplaatsen 
(Z) of grote struiken (Khi+), en voedsel zoeken in korte 
graslanden (Hp-) of ruigtes/lang gras (Hp). 
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3.6.4 Oude bomen en knotbomen (Kb+) 

Dit zijn soorten van halfopen landschap: bomen, soms ook grote struiken en/of kunstmatige 
zitplaatsen, afgewisseld met open landbouwgebied. De bomen worden gebruikt als uitkijkpost, 
rust- en broedplaats, de velden en weiden om voedsel te zoeken. De Vink is een uitzondering: 
die verkiest meer struiken in de omgeving als dekking, en vaak ook de nabijheid van bos 
(SOVON, 1987). 
Solitaire bomen, bomen in groepjes of dreven worden vaak aangeplant in het kader van een 
landschapsbedrijfsplan, omwille van hun sterk landschapsbepalend karakter en de grote 
belevingswaarde van oude bomen. 
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Houtduif (n= 238) 
Alomtegenwoordige soort die geen eisen stelt aan het 
landschap: de groene lijn is quasi identiek aan de rode op 
het radardiagram. Binnen dit landschap worden wel 
overwegend bomen en korte graslanden bezocht, maar ook 
breed uitgroeiend struikgewas. 
’s Winters zijn vaak grote groepen te vinden op 
dorsmaïsstoppelvelden met oogstresten (eigen obs.), maar 
deze groepen zijn tijdens onze tellingen niet waargenomen. 

Koperwiek (n= 16) 
Wintergast uit de taïga. Lijsterachtige die liefst naar wormen 
zoekt op vrij vochtige, onbevroren, korte graslanden (Hp-). 
Anders dan naaste familieleden Merel en Zanglijster opereert 
de Koperwiek meest vanuit hoge bomen, veel minder vanuit 
struiken. Besdragende struiken worden in het najaar (buiten 
de telperiode) wel veel bezocht door Koperwieken. 

Holenduif (n= 14) 
De Holenduif is eerder weinig gezien, en op voor de soort 
klassieke locaties: bomen (Kb+), oude struiken/houtkanten 
(Khi+) of zitplaatsen (meestal elektriciteitsdraden) (Z), kale 
akkers (BRk) of kort gras (Hp-). Het effectieve biotoop-
bezoek is quasi tegengesteld aan het aanbod. Lang gras 
(Hp) kwam bv. relatief veel voor in de omgeving maar werd 
niet bezocht. Bomen, struiken en kale braak waren maar 
weinig aanwezig maar werden toch vaak opgezocht. 
Duidelijk een soort van (vrij) open gebied met hier en daar 
bomen, en in die zin analoog aan de Ekster. 



 

 
www.inbo.be  De vogels van landbouwbedrijven met een landschapsbedrijfsplan 41 

 

Spreeuw

0

2

4

6
O

W

BRk

BRg

Smd

Hp-

Hx

Hp

Gm

Ba

Bgr

Bgt

Bm

Z

Khi+

Kb+

 
 

Vink

0

2

4

6
O

W

BRk

BRg

Smd

Hp-

Hx

Hp

Gm

Ba

Bgr

Bgt

Bm

Z

Khi+

Kb+

 
 

Ekster

0

2

4

6
O

W

BRk

BRg

Smd

Hp-

Hx

Hp

Gm

Ba

Bgr

Bgt

Bm

Z

Khi+

Kb+

 
 

Zwarte Kraai

0

2

4

6
O

W

BRk

BRg

Smd

Hp-

Hx

Hp

Gm

Ba

Bgr

Bgt

Bm

Z

Khi+

Kb+

 

Spreeuw (n= 237) 
Gedraagt zich net als de Koperwiek: zit graag in bomen en 
zoekt voedsel in kort gras, maar daarnaast ook geregeld op 
braakliggende terreinen (helemaal kaal BRk tot schaars 
begroeid BRg). Door zijn korte snavel kan de Spreeuw geen 
voedsel zoeken in hogere vegetaties. Zitplaatsen (Z) komen 
frequent voor in zijn biotoop, maar de soort maakt er niet 
veel gebruik van, ze zitten liefst in grote bomen. 

Vink (n= 130) 
De Vink leeft ’s winters in groepjes die vooral bossen en 
dreven bezoeken, maar geregeld ook stoppelvelden 
(SOVON, 1987). Dit blijkt ook duidelijk uit onze gegevens. 
Oude hagen worden ook frequent bezocht, vaak als dekking 
om van daaruit op de grond naar zaden te zoeken op 
braakliggende percelen/stoppels (zowel kale BRk als 
begroeide BRg). Komt niet in grasland. 

Ekster (n= 33) 
De Ekster lijkt tevreden met het ‘gemiddelde landschap’, 
maar zit zelf duidelijk het liefst in bomen (Kb+), daarnaast 
ook wel in grote struiken (Khi+), op kunstmatige zitplaatsen 
of jonge bomen (Z). Voedsel zoekt hij op de grond, veelal op 
stoppels of braakliggend terrein, al dan niet begroeid (BRk, 
BRg) maar zoals veel soorten nog het meest op kort gras. 

Zwarte kraai (n= 38) 
Zwarte kraaien zijn duidelijk gebonden aan plaatsen met 
een wijd uitzicht. Dit zijn grote bomen (Kb+) in combinatie 
met open terrein, zoals kale akkers (BRk), maïsstoppels 
(Smd) of kort gras (Hp-). Net als de Ekster komt ook de 
Zwarte kraai in een ‘gemiddeld’ landschap voor (groene en 
rode lijn vallen vrijwel samen). 
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In deze geroep zitten een aantal soorten die minder geliefd zijn in landbouw- en jagersmiddens, 
zoals Houtduif, Zwarte kraai, Ekster en Kauw. Ze worden vooral gezien in halfopen gebied met 
akkers en bomenrijen. ’s Winters zoeken veel van deze vogels hun voedsel op stoppelvelden, in 
het bijzonder van dorsmaïs. Het grote aanbod aan dit wintervoedsel zorgt er waarschijnlijk mee 
voor dat het deze soorten voor de wind gaat in Vlaanderen (Vermeersch et al., 2004).  
 
Zwarte kraai en Kauw werden bijna niet in Ref-telpunten vastgesteld. Bij de Kauw was er ’s 
winters geen verschil in dichtheid tussen Ctrl en LBP (ca. 0,25 vogels per telpunt/telling), in het 
voorjaar werden quasi geen Kauwen geteld. De Zwarte kraai verkoos het hele jaar Ctrl-punten. 
Kraaiachtigen zijn echter moelijk te tellen met deze methode omdat ze al vanop grote afstand 
wegvliegen bij het naderen van de waarnemer en ze vaak geconcentreerd in groepen 
voorkomen. Hun aanwezigheid is daardoor waarschijnlijk onderschat. Hoedanook is duidelijk dat 
ze voor het foerageren aangewezen zijn op open tot vrij open landschappen. De aanplant van 
dreven kan hun broedgelegenheid bevorderen, maar van hagen niet of nauwelijks. Overigens 
wordt de dichtheid aan broedkoppels in onze provincie op de meeste plaatsen waarschijnlijk 
vooral door het voedselaanbod bepaald omdat nestgelegenheid (hoge bomen) overal volop 
aanwezig is, o.a. in landelijke tuinen, dreven en bossen of bosjes. Een dreef meer of minder zal 
hierdoor niet veel verschil maken. 
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3.6.5 Hagen (Khi+) én bomen (Kb+) en/of zitplaatsen, waaronder jonge 
aanplant (Z) 
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Zomertortel (n= 18) 
Schaars geworden soort die zich duidelijk vooral ophoudt in 
breed struikgewas (Khi+) met bomen (Kb+). Grasland in de 
buurt lijkt best, maar in dit soort landschap is grasland het 
overheersende bodemgebruik. De soort zoekt onopvallend 
op de grond naar onkruidzaden als voedsel en kan dat zowel 
onderaan in een houtkant doen, als in eender welk gewas. 
Zulke foeragerende vogels zijn evenwel moeilijk te zien en 
dus makkelijk te missen tijdens dit soort tellingen. Dode 
bomen of grote kale takken in een struweel zijn favoriete 
zangposten voor de mannetjes (eigen obs.). Jonge aanplant 
of andere zitplaatsen, zoals elektriciteitsdraden (Z) worden 
weinig gebruikt. 

Turkse tortel (n= 45) 
De Turkse tortel is, net als de Huismus, vooral aan erven 
gebonden, en leeft daar van gemorst veevoeder, 
kippenvoeder in open kippenrennen en maïsresten in open 
kuilsilo’s. Buiten het erf vinden we Turkse tortels vooral op 
de uitkijk op draden of palen (Z) of op kort grasland (Hp-), 
veelal op kortgegraasde paarden- of schapenweiden (eigen 
obs.), in mindere mate in bomen (Kb+). 

Tjiftjaf (n= 29) 
Biotopenverdeling is zeer gelijkaardig aan dat van 
Zomertortel en Koolmees. Komt als insecteneter het 
struikgewas of de bomen nauwelijks uit, maar zingende 
vogels gaan soms opvallend op jonge struiken of bomen of 
elektriciteitsdraden zitten (Z). 
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Koolmees (n= 86) 
Nog een typische boom- en struiksoort, maar die ook 
regelmatig op opvallende zitplaatsen postvat, of zijn voedsel 
zoekt in jonge aanplantingen. Akkers in de omgeving zijn 
niet gewenst of komen weinig voor in de buurt van de 
geschikte brede houtkanten, net als bij de andere soorten in 
deze groep. 

Pimpelmees (n= 40) 
Terreingebruik is vrijwel identiek aan dat van de Koolmees. 
In totaal zijn echter duidelijk minder Pimpelmezen gezien 
dan Koolmezen. Blijkbaar houdt de Pimpelmees zich liever in 
andere boom- of struiksoorten op dan deze die het 
frequentst zijn aangetroffen (bv. Zomereik i.p.v. (knot)wilg). 

Staartmees (n= 46) 
De Staartmees trekt nog meer dan de andere soorten in 
groepjes rond van struik tot struik. Zowel jonge (Z) als oude 
struiken (Khi+) worden bezocht, grote bomen duidelijk veel 
minder. 
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3.6.6 Open landschap, zonder opgaand groen 

Een reeks soorten verkiest een eerder open landschap. Voor die soorten is een 
landschapsbedrijfsplan dus niet interessant, of zelfs eerder negatief. Dit laatste geldt voor de 
echte open ruimte-soorten zoals Veldleeuwerik, Gele kwikstaart en Kievit, die liefst zo ver 
mogelijk van opgaande structuren (bomen, gebouwen) verwijderd blijven (van ’t Hoff & van 
Scharenburg, 1992; Dochy & Hens, 2005).  
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Patrijs (n= 79) 
De Patrijs profiteert wel van de LBP’s omdat aan de voet van 
de hagen (indien niet te hoog) ruigte voorhanden komt, 
waar ze graag in nestelen. Dergelijke randen zorgen ook 
voor meer insecten, dus meer voedsel voor de jongen. Uit 
onze tellingen blijkt dat Patrijzen graag voedsel zoeken op 
onkruidenrijke stoppels en braakterreinen (BRg, BRk) en in 
kort gras. Bomen en hoge struiken in de omgeving worden 
eerder gemeden, ten voordele van allerlei akkers. Jonge 
struiken (behorend tot Z) zorgen niet voor een afwerend 
effect op de Patrijs. 

Kievit (n= 59) 
De Kievit is heel duidelijk een open ruimte-vogel. Bomen en 
struiken komen in de nabijheid niet voor, de enkele (Z)-
biotopen betreffen elektriciteitsdraden of een hoog aanbod 
aan weidepaaltjes. De vogels zelf zaten vooral op kale 
omgeploegde akkers (BRk) en kort grasland, begraasd of 
kortgeleden gemaaid. Stoppels of braakland met onkruiden 
of zeer jonge gewassen (BRg) werden minder vaak bezocht. 
De Kievit haalt duidelijk geen voordeel uit een 
landschapsbedrijfsplan. 

Kokmeeuw (n= 20) 
De Kokmeeuw bezoekt vooral ’s winters landbouwland. Al 
vliegend (O) speuren ze de grond af naar percelen met veel 
wormen of andere ongewervelden. Net als bij de Kievit 
blijken ze vooral op kort grasland of kale akkers te gaan 
zitten, maar ook geregeld op onkruidenrijke akkers of 
stoppels. De nabijheid van bomen wordt minder gemeden 
dan die van brede struwelen. 
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Stormmeeuw (n= 26) 
Ook de Stormmeeuw is een wintergast, met een duidelijke 
voorkeur voor graslanden, met name kort grasland (Hp-) en 
raaigrasakkers (Hx). Struiken zijn geen grote belemmering, 
bomen wel. In die zin is de biotoopvoorkeur lichtjes anders 
dan bij de Kokmeeuw. Het aantal waarnemingen is echter 
klein waardoor dit moeilijk hard te maken is. Bij invallende 
vrieskou of dooi kan deze soort zeer talrijk zijn in 
landbouwgebied. De Zilvermeeuw werd tijdens de 
punttellingen niet waargenomen, maar is vaak op dezelfde 
locaties te vinden (eigen obs.). 

Stadsduif (n= 49) 
Stadsduiven werden af en toe, verspreid over de hele 
provincie, op velden aangetroffen, vaak in kleine groepjes. 
Kale velden of jonge gewassen (met minder dan 1/3 
begroeiing) (BRk) werden duidelijk het meest bezocht, 
groenere stoppels (BRg) duidelijk minder. Kort grasland 
(Hp-) was niet in trek voor de omgeving, de duiven 
verkozen een omgeving met meer kale grond (BRk). De 
aan- of afwezigheid van struiken of bomen maakte niet uit 
(rode en groene lijn hier gelijk). 

Veldleeuwerik (n= 45) 
Ooit veruit de talrijkste vogel van het platteland, is het nu 
bijna zoeken naar een leeuwerik. Ze verkiezen heel duidelijk 
open gebied, net als de Kievit. De meeste leeuweriken zijn 
aangetroffen op kale (BRk) tot licht begroeide (BRg) akkers 
of stoppels, of op kort gras. Raaigrasakkers worden in de 
omgeving niet gemeden, maar het broedsucces in deze 
veelvuldig gemaaide of vroeg omgeploegde akkers zal zeker 
klein zijn. Andere gewassen werden schijnbaar volkomen 
gemeden, maar hier kunnen niet-zingende vogels makkelijk 
gemist zijn. Jonge maïsakkers (Bm) zijn ‘doorzichtig’ en hier 
werden wel af en toe leeuweriken gezien, hoewel dat zeker 
niet hun favoriete gewas is (Dochy, in voorb.). 

Graspieper (n= 17) 
Bijna verdwenen als broedvogel van vochtige graslanden en 
bermen, maar nog aanwezig als wintergast uit Noord-
Europa. Halfhoge maar onderaan open begroeiing is dan 
meest geliefd, zoals licht begroeide akkers of stoppels 
(BRg), raaigrasakkers en Gele mosterd. Samen met de 
Zanglijster is dit de enige soort die vaak in Gele mosterd 
wordt aangetroffen. De omgevingsvoorwaarden zijn niet 
anders dan de gemiddelde biotoopverdeling voor alle 
telpunten samen, de Graspieper kan dus in principe zowat 
overal in geschikt biotoop worden verwacht. 
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Gele kwikstaart (n= 22) 
Weinig kieskeurige open ruimte-vogel die min of meer alle 
akker- of graslandteelten bezoekt, met uitzondering van 
hoog gras (Hp). Struiken en bomen worden duidelijk 
gemeden. Eén van de weinige soorten die af en toe in 
aardappelvelden werd gezien. Net als bij Kievit en 
Veldleeuwerik haalt de Gele kwikstaart geen voordeel uit de 
aanleg van een landschapsbedrijfsplan. 

Witte kwikstaart (n= 13) 
Deze soort broedt vaak op erven en rond serregebouwen. 
Daarbuiten wordt hij voornamelijk op kale grond 
aangetroffen (BRk), op de oevers van poelen (W) en op kort 
grasland (Hp-). Allerlei biotopen mogen aanwezig zijn in de 
buurt, maar liefst geen breed uitgegroeide struiken. 

Kramsvogel (n= 79) 
Net als de Koperwiek een wintergast uit Noord-Europa. Als 
lijsterachtige voedt hij zich met bessen (najaar, buiten 
telseizoen) en wormen. Die wormen vindt hij overduidelijk in 
kort grasland (Hp-) of kale akkers (BRk). Anders dan de 
Koperwiek heeft de Kramsvogel geen behoefte aan nabije 
hoge bomen. 

Kauw (n= 31) 
De Kauw komt het hele jaar door in landbouwgebied voor, 
maar werd tijdens de tellingen enkel ’s winters genoteerd. 
De keuze voor de oogstrestenrijke stoppels van dorsmaïs 
(Smd) is duidelijk, maar ook kruidenrijke stoppels (BRg) of 
kort gras (Hp-) worden af en toe bezocht. Zijn voedsel 
bestaat ’s winters wellicht voor een groot deel uit 
maïskorrels en bodemongewervelden (wormen, emelten, …). 
Tijdens het foerageren mijdt de Kauw gebieden met veel 
bomen en struiken en verkiest hij eerder kale gebieden.  



 

 
www.inbo.be  De vogels van landbouwbedrijven met een landschapsbedrijfsplan 48 

 

Roek

0

2

4

6
O

W

BRk

BRg

Smd

Hp-

Hx

Hp

Gm

Ba

Bgr

Bgt

Bm

Z

Khi+

Kb+

 
 

Haas

0

2

4

6
O

W

BRk

BRg

Smd

Hp-

Hx

Hp

Gm

Ba

Bgr

Bgt

Bm

Z

Khi+

Kb+

 
 

Roek (n= 9) 
De Roek werd met mondjesmaat als wintergast genoteerd. 
Alle exemplaren bevonden zich op kort gras ofwel op 
stoppels van dorsmaïs. Zitplaatsen (paaltjes, draden, jonge 
bomen en struiken) waren relatief veel aanwezig in de 
buurt, maar brede hagen en grote bomen niet, evenmin als 
lang gras (ruigte) waar de vogels niet bij de 
bodemongewervelden kunnen. 

Haas (n= 39) 
Hazen kwamen in elk type biotoop voor (groene en rode lijn 
vallen grotendeels samen). De meeste Hazen zelf zijn gezien 
op kale tot spaarzaam begroeide akkers of stoppels (BRk, 
BRg) en kort gras, ook wel in jonge maïs (Bm) en lang gras 
(Hp) waar ze makkelijk dekking vinden. Struiken en zeker 
bomen zijn eerder ongewenst. In hogere begroeiing zullen 
mogelijk regelmatig Hazen zijn gemist. 
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3.6.7 Water 

Waterpartijen kwamen af en toe voor onder de vorm van poelen, meestal in grasland gelegen, 
en beken of sloten. De natte ruigtes die hier soms bij hoorden (riet e.d.) werden ook als ‘W’ 
genoteerd. Langs deze waterpartijen werden tijdens de punttellingen soms pleisterende 
trekvogels aangetroffen. Dit geeft aan dat poelen ook voor vogels een belangrijke rol spelen in 
het netwerk van kleine landschapselementen. Deze doortrekkers waren Tureluur, Witgatje, 
Bontbekplevier en Wintertaling. De cultuurvolgers Nijlgans en Canadese gans, beiden uitheems 
van oorsprong, werden eenmalig waargenomen. 
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Waterhoen (n= 69) 
Waterhoenen zaten ofwel op het water van de poel of de 
beek of in de oeverbegroeiing (W), ofwel graasden ze in de 
weide met kort gras ernaast (Hp-). De nabijheid van bomen 
en struiken kwam vaak voor, dikwijls stonden deze op de 
oevers van de poel. 

Wilde eend (n= 11) 
De Wilde eenden zaten tijdens de tellingen allemaal op het 
water of de oever. Eenden foerageren vooral ’s nachts op 
grasland, vandaar ook de niet toevallige voorkeur voor de 
nabijheid van kort gras. De aanwezigheid van bomen dulden 
ze echter niet omdat het voor hen dan moeilijker is om af en 
aan te vliegen, maar struiken zijn geen bezwaar. 
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3.6.8 Andere 

Deze soorten horen niet thuis onder de vorige categorieën. 
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Fazant (n= 17) 
Fazanten houden van ruigte, de meeste zijn dan ook gezien 
in lang gras (Hp) en raaigrasakkers (Hx). Om te foerageren 
wagen ze zich ook wel in open veld, redelijk begroeide 
stoppels (BRg) geven hen dan nog een beetje camouflage. 
Ook onder brede struiken (Khi+) vind je Fazanten. Deze 
struiken en wat bomen, in combinatie met grasland en 
recent bewerkte grond (BRk, BRg) zijn geliefd binnen het 
biotoop. 

Huiszwaluw (n= 16) 
Huiszwaluwen zijn alleen overvliegend opgemerkt, op jacht 
naar vliegende insecten. Hun biotoopvoorkeur wijkt niet zo 
sterk af van het algemeen gemiddelde, behalve een 
schijnbare voorkeur voor enerzijds kale bodem (BRk) en 
anderzijds lang gras (Hp) terwijl kort gras (Hp-) wordt 
gemeden. De aanwezigheid van bomen en struiken is geen 
bezwaar, en is zelfs gunstig bij winderig weer waar ze in de 
beschutting kunnen blijven jagen. Overigens jaagt de 
Huiszwaluw liever dicht bij de erven dan de Boerenzwaluw. 

Boerenzwaluw (n= 102) 
Veel talrijker boven boerenland dan de Huiszwaluw, die 
meer rond de erven jaagt. De biotoopkeuze van het 
jachtgebied (enkel overvliegende vogels gezien) is 
grotendeels gelijk aan het aanbod, maar wel met duidelijke 
voorkeur voor kort grasland (Hp-), en afkeer van lang gras 
(Hp). Dat is een duidelijk verschil met de Huiszwaluw. Op 
het korte gras graasde dikwijls vee, wat vliegen en dus ook 
Boerenzwaluwen aantrekt. Net als bij de Huiszwaluw is de 
aanwezigheid van bomen en struiken geen bezwaar, en is 
dit zelfs gunstig bij winderig weer waar ze in de beschutting 
kunnen blijven jagen. 
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Roodborsttapuit (n= 10) 
Dit is een zeldzame soort in landbouwgebied in West-
Vlaanderen. Het was dan ook een verrassing om hem aan te 
treffen tijdens het veldwerk (2 locaties). Heel typisch is de 
gebondenheid aan ‘zitplaatsen’ (Z) vanwaar de vogel 
uitvallen onderneemt naar insecten op de grond: vooral 
paaltjes, prikkeldraad en zowel jonge als oude struiken. In 
zijn biotoop moet verder een groot aandeel kort grasland 
(Hp-) aanwezig zijn. Bomen worden gemeden. De 
Roodborsttapuit kan via een landschapsbedrijfsplan 
profiteren van geschoren hagen langs bloemrijke bermen.  
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3.6.9 De invloed van de locatie 

Het vermoeden bestaat dat de ‘regio’ ook een invloed heeft op de soortensamenstelling van de 
vogelbevolking: als de omgeving vogelrijk is, is het LBP waarschijnlijk ook vogelrijker dan een 
gelijkaardig LBP in een vogelarme omgeving. Het aantal vogels in ‘de omgeving’ is niet 
onderzocht, zodat hierover geen duidelijke uitspraak kan worden gedaan. Voor een toekomstige 
herneming van dit onderzoek zou een systematische punttransecttelling in ‘de omgeving’ 
(grootte-orde 1 à 2 km) nuttig zijn. Overigens zijn diverse vogelsoorten ook maar lokaal 
aanwezig, buiten dat verspreidingsgebied is er dus geen kans om ze aan te treffen. Een 
voorbeeld hiervan is de Geelgors die maar in een smalle band van enkele kilometer breed langs 
de Franse grens voorkomt en de Rietzanger die vrijwel niet buiten de polders voorkomt. De 
Zomertortel is heel wat algemener in het Heuvelland dan daarbuiten, wat de trefkans binnen 
een aldaar gelegen telpunt uiteraard groter maakt. 
 
Figuur 16 hieronder geeft per locatie het gemiddeld aantal vogelsoorten dat op de verschillende 
telpunten van die locatie werd gezien, opgesplitst per categorie. De locaties zijn gesorteerd van 
hoog totaal soortengemiddelde naar laag (= voor alle telpunten van hele locatie samen). 
Rechtstreeks vergelijken van soortenaantallen is niet mogelijk omdat er per locatie een 
verschillend aantal telpunten was en een verschillende verhouding tussen LBP-, Ctrl- en Ref-
telpunten. Een aantal algemene conclusies kunnen wel worden geformuleerd.  
 
Er zit behoorlijk wat verschil op de gemiddelde soortenrijkdom per locatie. Elke locatie haalt 
voor de 3 tellingen samen gemiddeld tussen de 4 en de 14 soorten op elk telpunt per jaar. De 
telpunten in de referentiegebieden en die in Ctrl-gebieden hadden meestal kleinere varianties 
dan de LBP-telpunten. Bijna alle Ref-locaties zitten in de ‘eerste helft’. De laagst scorende 
locaties bevonden zich meestal in landbouwgebied met minder natuurlijke elementen (bv. 
Westrozebeke, Beselare, Jabbeke) maar niet altijd (bv. Zillebeke nabij Palingbeek, Proven, 
Poperinge). Omgekeerd liggen de beste locaties niet allemaal in het Heuvelland.  
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Figuur 16: Gemiddeld aantal soorten vogels (incl. haas) per telpunt voor elke locatie (n=21), per categorie en in totaal, 
±2*SE. LBP=met landschapsbedrijfsplan, Ctrl=controle, Ref=referentie (natuurgebied). Gem totaal=gemiddelde voor 
locatie als geheel. De sortering van de locaties is volgens Gem totaal, van hoog (links) naar laag (rechts). 

 
Het is een bekend gegeven uit de algemene ecologie dat de nabijheid van een 'brongebied' van 
belang is voor de vestiging van soorten (Fuller et al., 2004). Wanneer een LBP wordt aangelegd 
in een al soortenrijke omgeving, is de kans dus groter dat er meer soorten vogels zullen op af 
komen dan in een soortenarm landschap. Dit geldt ook voor minder mobiele soorten. Voor 
planten in ‘vogelbosjes’ werd aangetoond dat er zich meer (typische) soorten vestigen wanneer 
dit bosje aansluit bij een goed ontwikkelde haag of houtkant (Hughes-Clarke & Mason, 1992). In 
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dezelfde studie werd vastgesteld dat wanneer opvallende bomen aanwezig zijn deze door vogels 
als zitplaats worden gebruikt en daarmee de natuurlijke verspreiding van besdragende planten 
(vooral struiksoorten) sterk bevorderen, via de uitwerpselen van de vogels. 
 
Een landschapsbedrijfsplan in een vogelrijke omgeving zal dus meer dan waarschijnlijk een 
beter resultaat opleveren dan in een vogelarme omgeving. Anderzijds is een LBP een goed 
instrument om een vogelarme omgeving wat vogelrijker te maken, dat werd hierboven reeds 
aangetoond. In het hoofdstuk hierna worden een aantal tips gegeven om het LBP zo optimaal 
mogelijk in te richten. 
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4 Het optimaliseren van een landschapsbedrijfsplan 

Uit het voorgaande blijkt dat een reeks vogelsoorten kunnen profiteren van de aanleg van een 
landschapsbedrijfsplan. Om maximaal succes te hebben, dient op maat van de gewenste 
soorten gewerkt te worden. 
 
Het is daarbij belangrijk om in de voorbereidende fase een idee te krijgen van de aard van het 
landschap rond de hoeve én van de (nog) aanwezige soorten vogels. Als daar Rode Lijst-soorten 
of prioritaire dan wel symboolsoorten bij zijn (zie tabel 14), kan de inrichting van het LBP hierop 
afgestemd worden. De radardiagrammen van hoofdstuk 3.6 kunnen hierbij als leidraad gebruikt 
worden voor het ontwerp. 
 
Vier van de Rode Lijst-soorten in brede zin hebben juist geen baat bij een LBP omdat ze een zo 
open mogelijk landschap verkiezen. Het zijn Veldleeuwerik, Gele kwikstaart, Tureluur en 
Graspieper. Het aanplanten van struiken en zeker van bomen, is negatief voor deze soorten 
omdat ze altijd op minstens 100 m van opgaand groen (of gebouwen) verwijderd blijven (van ’t 
Hoff & van Scharenburg, 1992; Dochy, 2009 in voorb.). Een LBP in open gebied beperkt zich 
daarom best tot de directe omgeving van de hoeve zoals een huisweide. Ook andere aspecten 
kunnen de keuze van de aanplantingen beïnvloeden. Zo is het herstel van dreven in de oude 
veldgebieden van bv. de Zandstreek wel verantwoord omwille van het cultuurhistorische aspect 
en het daarmee samenhorende landschapsbeeld.  
 

  
Figuur 17: De aard van een LBP houdt best rekening met het omliggende landschap. Sommige open gebieden met mooie 
vergezichten zijn als dusdanig waardevol (foto links, Nieuwkerke) waardoor er best geen dreven worden geplant. Op andere 
plaatsen is net het kleinschalige karakter zo typisch (foto rechts, Rodeberg Loker), en wordt dit best versterkt. Elk type 
landschap heeft zijn eigen kenmerkende vogelsoorten. 

 
De meeste andere soorten benutten wel degelijk de aanplantingen van een LBP, in het 
bijzonder de soorten van hagen en houtkanten zoals Geelgors, Zomertortel, Ringmus, Kneu en 
Koekoek (zie tabel in bijlage 1). ’s Winters benut de Rietgors hagen langs stoppelvelden of 
ruigtes, vaak samen met vinkachtigen en Ringmussen, maar broedt in andere biotopen 
(rietmoeras). Zwaluwen jagen vaak in de beschutting van hagen, houtkanten of bomenrijen bij 
slecht weer. De Boerenzwaluw heeft liefst vee in de buurt, de Huiszwaluw houdt zich liever op 
dichtbij het erf. Ook de Huismus is een echte erfvogel, maar gebruikt de hagen van huisweiden 
wel veelvuldig, idem voor de wat schaarsere Zwarte roodstaart. De Rietzanger en de Tureluur 
zijn Rode Lijst-soorten die in open vochtige weiden met sloten zijn gezien, een biotoop dat 
vooral in de polders en riviervalleien voorkomt (bv. IJzer, Leie). Als er bloemrijke bermen 
aanwezig zijn langs gracht, beek of weide, en mits er een geschoren haag langs groeit, komt 
soms de in West-Vlaanderen zeldzame Roodborsttapuit voor. 
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Rietkragen zijn geschikt voor de Rode Lijst-soorten Rietzanger en Rietgors, maar ook 
algemenere vogels zoals Kleine karekiet en Blauwborst kunnen hier aangetroffen worden. Dit 
landschapselement zou ook als onderdeel van een LBP kunnen opgenomen worden, bv. in 
combinatie met het afschuinen van steile oevers van grachten. Dit is zeker zo in polders en 
riviervalleien waar rietgrachten van oudsher een karakteristiek landschapselement zijn. Voor 
Rietzanger en Rietgors is het wel van belang dat in het voorjaar riet van minstens een jaar oud 
aanwezig is, dat dus niet werd gemaaid in het najaar of de winter voordien. Om verruiging van 
het riet met brandnetels en wilgen tegen te gaan, worden rietkragen best wel af en toe 
gemaaid.  Dat gebeurt dan best gefaseerd: elk jaar een deel van het riet maaien terwijl het 
andere deel ongemoeid wordt gelaten. Het maaien van het riet dient plaats te vinden tijdens de 
winter, tussen oktober en maart. Een rietkraag kan eventueel gecombineerd worden met een 
kleinschalige waterzuiveringsinstallatie, bv. als nazuivering of als onderdeel van een 
helofytenfilter. 
 

 
Figuur 18: Ongemaaid riet is in het voorjaar noodzakelijk voor zangvogels als Rietzanger, Blauwborst en Rietgors. Het niet 
jaarlijks maaien van kleine slootjes is prima, zeker in de polders maar ook elders. Alle drie deze soorten zingen graag vanaf 
een struik, dus hier en daar een mei- of sleedoorn planten of laten staan, is een ideale extra maatregel. Een haag is in dit 
open polderlandschap niet wenselijk, tenzij rondom de hoeve of huisweide. 

 
Trekt een landschapsbedrijfsplan ‘vervelende’ soorten aan ? Het is duidelijk dat de 
nestgelegenheid voor de Houtduif toeneemt met het aantal struiken en bomen. Uit de cijfers 
blijkt echter dat de Houtduif in het voorjaar in alle categorieën even talrijk is (tabel 2a-c). De 
soort stelt zich tevreden met bijna eender welke struik of boom om in te nestelen. Er zijn op het 
platteland veel woningen met grote tuinen, zodat er nu al volop nestgelegenheid is. Het 
voedselaanbod in de omgeving zal waarschijnlijk veel meer het aantal Houtduiven reguleren dan 
de aanwezigheid van bomen en struiken, een LBP zal voor de Houtduif daarom niet veel verschil 
uitmaken. 
 
Zwarte kraaien en Eksters broeden vooral in hoge bomen, Kauwen in holle bomen. Dat zijn dus 
per definitie ‘oude’ bomen, vaak van meer dan 20 jaar oud. Tegenwoordig broedt de Kauw op 
het platteland overwegend in schoorstenen (Vermeersch et al., 2004). Hoogstambomen uit een 
LBP kunnen op langere termijn dus nestgelegenheid bieden. Zwarte kraai en Ekster zijn evenwel 
zeer territoriale broedvogels. De dichtheid aan territoria wordt door het voedselaanbod bepaald. 
Uit de tellingen blijkt dat ze hun voedsel vooral in open veld zoeken, waar een LBP dus geen vat 
op heeft. Kraaiachtigen staan bekend als nestrovers, maar uit tal van studies blijkt dat ze als 
dusdanig geen invloed uitoefenen op de populaties van algemene zangvogels. Bij zeldzame 
soorten kan er wel een populatiegroei-remmend effect zijn van predatie, maar dat effect is dan 
niet los te zien van de omgevingskwaliteit (dekking, voedsel) (bv. Gooch et al., 1991; Chiron & 
Julliard, 2007). Een LBP zal overigens een gunstig effect hebben op het aantal zangvogels, zoals 
hierboven aangetoond, en eventuele toegenomen nestpredatie door een extra koppel Eksters of 
Zwarte kraaien kan daarmee wellicht gecompenseerd worden. Overigens komt nestpredatie 
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minder voor in brede, goed ontwikkelde hagen dan in smalle geschoren hagen. Een breedte van 
minstens 1 meter is nodig om het nest te kunnen verstoppen. Doornige struiken met dichte 
takkenstructuur zoals meidoorn en sleedoorn zijn minder toegankelijk voor grote vogels zoals 
kraaiachtigen (maar ook Houtduif, cfr hoger), en dus veiliger. Vlier en bv. Rode kornoelje 
hebben een zeer open takkenstructuur waardoor nesten minder goed verstopt zijn (MacDonald 
& Johnson, 1995). 

 
 
Figuur 19: Hoe breder de haag, hoe veiliger een nest verstopt kan worden. 
Doornstruiken zoals Mei- en Sleedoorn of Hondsroos zijn daarbij veel beter dan 
niet doornige zoals Rode kornoelje of Vlier. Voor zangvogels geldt: beter een 
lage en vooral brede haag dan een hoge dunne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
De ecologische kwaliteit van de biotopen heeft een groot effect op de aanwezigheid van 
vogels (zie paragraaf 3.4.3), maar is ook van belang voor veel andere soorten, zoals vlinders, 
wilde planten, spinnen, kevers, kleine zoogdieren, amfibieën, enzovoort. De grootste 
meerwaarde voor natuur is te realiseren wanneer de ontwerper, maar zeker ook 
degene die achteraf het beheer doet, aandacht heeft voor “de details”. Zo klein zijn die 
details niet, wel vaak over het hoofd gezien door te snel en ‘te proper’ te willen werken: 
- aandacht voor structuurdiversiteit op kleine schaal: niet alles strak 
- aandacht voor goed beheer op het juiste moment, bv. niet maaien of scheren in 

broedseizoen 
- aandacht voor de milieukwaliteit, i.h.b. pesticidengebruik 
 
Structuurdiversiteit in de vegetatie is voor vogels en vele andere organismen (bv. vlinders, 
vleermuizen) van groot belang. Een niet-uniforme omgeving biedt hen dekking, snelle 
vluchtwegen, uitkijkplaatsen, zangposten en een grotere variatie aan voedsel (bessen, zaden, 
insecten, …). Het LBP kan daar op inspelen door in een haag hier en daar opgaande bomen te 
voorzien. Ook in vogelbosjes, die meestal uit struiksoorten bestaan en aangeplant worden in 
een afgelegen hoek van een perceel, kunnen één of enkele hoogstambomen extra structuur 
toevoegen. Of omgekeerd, in de plaats van een bosje dat enkel uit hoogstambomen bestaat, 
kunnen struiken in de onderlaag of bosrand extra structuur toevoegen. Een Engelse studie vond 
dat brede hagen aan weerskanten van een onverharde weg soortenrijker zijn dan gelijkaardige 
wegen met maar aan één zijde een brede haag (Walker et al., 2005). 
 
Een strak geschoren haag met kort gemaaide (of – wat helaas ook voorkomt - gespoten…) 
onderzijde heeft enkel van belang als ‘zitplaats’ voor vogels. De struiken bloeien niet, er komen 
geen bessen aan, er is geen plaats voor nesten en voor kleinere diersoorten geen beschutting. 
Dergelijke hagen hebben vooral een landschappelijk aspect maar zullen dus de fauna niet echt 
vooruit helpen. Verderop staan nog een aantal tips om een haag vogelvriendelijker te maken. 
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Figuur 20: Structuurdiversiteit is van groot belang voor fauna. In dit voorbeeld van een LBP uit Wevelgem is daar goed 
rekening mee gehouden. Een brede haag, hoogstammige fruitbomen, knotwilgen en een onbespoten grasmat staan garant 
voor een vogelrijke omgeving vanaf een paar jaar na de aanplant, zodra de struiken wat volume krijgen. 

 
Om van klein snoeihout af te geraken is het maken van een houtstapel een makkelijk en 
arbeidsarm alternatief. Ook dit is extra structuur toevoegen. In zo’n houtstapel overleven veel 
amfibieën (landbiotoop, winterschuilplaats), kleine zoogdieren, kevers, spinnen, enz., maar ook 
vogels. Kleine vogels als Winterkoning en Heggenmus broeden er, ’s winters komt de Roodborst 
hier dikwijls voedsel zoeken.  
 
Het gebruik van herbiciden en zeker insecticiden in deze biotopen dient vermeden te 
worden omdat dit rechtstreeks het voedselaanbod voor vogels aantast. Wanneer de hagen langs 
een akker zijn geplant, dient er tijdens veldbespuitingen voor gewaakt te worden dat de haag 
niet mee ‘behandeld’ wordt. 
 
Heel wat vogelsoorten broeden in een ruige grasstrook aan de voet van een haag of 
houtkant. Voorbeelden hiervan zijn Geelgors, Grasmus en Patrijs (Stoate et al., 1998). Deze 
windluwe plekken zijn bovendien ideaal voor vlinders, zeker als er bloeiende kruidachtige 
planten als nectarbron of waardplant voorhanden zijn. Het is nog beter als dergelijke rand zich 
langs de zonzijde van de haag bevindt. Zo’n ruige strook wordt bij voorkeur niet elk jaar 
gemaaid. Jaarlijks alternerend de helft maaien is ideaal. Het combineren van een haag of 
houtkant met een beheerovereenkomst voor een perceelsrand is een prima mogelijkheid om de 
natuurwaarde van de haag beter tot haar recht te laten komen.  
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Figuur 21: Het vrijstellen van de beplanting is nuttig tijdens de eerste twee jaar, daarna doet de grasstrook onderaan 
dienst als broedplaats voor Patrijs, Grasmus, Geelgors en tal van insecten, het voedsel van deze vogels. Het doodspuiten 
van de vegetatie zoals op de foto links, zorgt dus voor een sterke verarming van de natuurwaarde van de heg of haag als 
geheel. Op de foto rechts is de prikkeldraad wat verder van de heg gezet. Daardoor is er wel wat ondergroei en minder last 
met overhangende takken. 

 
Recent onderzoek in binnen- en buitenland heeft aangetoond dat een gevarieerd en ruim 
aanbod aan kleine landschapselementen in een landbouwgebied veel meer kansen biedt aan het 
overleven van natuurlijke predatoren van plagen. Dergelijke predatoren zijn bv. spinnen, 
loopkevers, sluipwespen en notoire bladluiseters zoals lieveheersbeestjes, gaasvliegen of de 
larven van zweefvliegen. De levensduur van deze ‘antagonisten’ of plaagpredatoren omspant 
meestal ook een overwintering, en dat is vaak ergens in een strooisellaag of graszode. Dikwijls 
leven de larven van die antagonisten van de plagen (bv. de larven van sluipwespen of 
zweefvliegen), terwijl de volwassen insecten nectar en/of stuifmeel nodig hebben. Het is dus 
van belang om veel verschillende structuren in het landschap te hebben, aangevuld met een 
voldoende breed aanbod aan nectarleverende plantensoorten. Gemengde hagen genieten de 
voorkeur. De plagen zelf hebben meestal een kortere levensduur en een eenvoudig bestaan in 
één of hooguit twee deelbiotopen. Zij kunnen zeer snel reageren op een nieuwe opportuniteit, 
zoals een akker. De antagonisten zijn trager. Als in een gebied op inwijking van antagonisten 
moet gerekend worden, is de kans groot dat de plaag toch doorbreekt. Daarom is het beter van 
altijd een populatie antagonisten in de buurt te kunnen houden, en dat kan door het voorzien 
van akkerranden, bloemrijke bermen of percelen, hagen, houtkanten en bomen. Een LBP kan 
hier dus een rol van betekenis spelen bij de natuurlijke bestrijding van landbouwplagen. De wat 
lastiger te scheren bramen en wilde rozen en zelfs Grote brandnetel zijn waardevolle soorten 
voor dit aspect omdat er veel plaagpredatoren minstens tijdelijk van/op leven. Overigens zijn 
zowel de antagonisten als de plaaginsecten zelf voedsel voor vogels (Wilson et al., 1999; Boller 
et al., 2004; Fuller et al., 2004; De Jaeger, 2007). 
 
Voor richtlijnen voor het optimale beheer van hagen, houtkanten en bomen wordt verwezen 
naar de publicatie “Plantgoed” van de provincie West-Vlaanderen (Anoniem, 2004; in 2010 
komt er een hernieuwde uitgave) en de zeer informatieve Britse handleiding van de Royal 
Society for the Protection of Birds (Whinspear & Davies, 2005, te bestellen via 
www.rspb.org.uk). Specifiek voor vogels is echter een ander haagscheerregime aan te raden 
dan wat in “Plantgoed” staat beschreven. In “Plantgoed” wordt aangeraden om in de zomer (na 
de bloei) en/of in het late najaar/begin winter een haag te scheren, maar dit is nadelig voor 
vogels omdat dan in het najaar geen bessen beschikbaar zijn. Beter kan tegen het einde van de 
winter geschoren worden. 
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De meeste in hagen en houtkanten gebruikte struiksoorten bloeien immers op tweejarige 
takken, en vormen hierna bessen. Door jaarlijks te scheren, wordt bloei en dus ook 
vruchtzetting tenietgedaan. Om van de bloei te kunnen genieten én een hogere waarde voor 
vogels te bereiken (bessen, dekking) is het interessant om de haag breder uit te laten groeien 
(minstens 1 m, of liever nog minstens 1,5 m breed), en het scheren gefaseerd uit te voeren. Als 
elk jaar 1/3 geschoren wordt, blijft er op 2/3 bloei en vruchtzetting mogelijk. Bij snel groeiende 
hagen kan eventueel jaarlijks de helft (bv. één zijde) geschoren worden. Het scheren dient dan 
te gebeuren in de late winter, wanneer de bessen al door de vogels zijn opgegeten en voor de 
sapstroom opnieuw op gang komt (soms lopen de struiken begin maart al uit, zeker Sleedoorn). 
 
Verder is een ‘brede basis’ van belang: een gesloten onderzijde met liefst een grasstrook 
erlangs is ideaal als broedgebied voor vogels, en als insectenrijke zone ’s zomers (én ’s 
winters!). Wanneer een geschoren haag niet meer geschoren wordt, verdwijnt onderaan de 
bladgroei omwille van de beschaduwing van de groter wordende struik en wordt de haag ‘open’. 
Nesten in onderaan open hagen kunnen slechter worden verstopt en zijn dus makkelijker 
bereikbaar voor predatoren. Hagen in dit stadium zijn best te recupereren door ze geheel af te 
zetten (tot 10 cm) en opnieuw te laten uitgroeien (zie Plantgoed brochure: Anoniem, 2004). De 
meeste struiksoorten kunnen goed tegen deze behandeling. Het belang van goede ruigtes in de 
nabijheid van hagen werd aangetoond in hoofdstuk 3.4.2 waar in Ref-locaties beduidend meer 
vogels gebruik maakten van de hier overwegend kruidenrijke ruigtes dan elders, en waar vooral 
alleen lang gras te vinden was. 
 
Hagen niet scheren en nog verder laten uitgroeien tot 4 meter breed of meer, is een goede 
maatregel voor soorten van struwelen (Zomertortel, Braamsluiper, Spotvogel, Zanglijster, …) en 
bosranden (Tjiftjaf, Zwartkop, Tuinfluiter, …). Voor de Geelgors mag de haag echter niet breder 
en hoger zijn dan 2 meter. Brede maar lage hagen zijn beter voor de meeste vogels dan 
hoge en smalle. De ‘ideale maten’ voor een maximale rijkdom aan soorten en aantallen vogels 
in een hagenrijk landschap in zuidelijk Engeland bleek een hoogte van ca. 1,40 m te zijn en een 
breedte van ca. 1,20 m, in een dichtheid van 60-80 m/ha (Lack, 1992). Klassiek geschoren 
haagjes zijn dus meestal te smal. Het voorzien van ‘gaten’ in de aanplanting zorgt voor meer 
randsituaties, dus ook meer variatie en dus meer soorten en aantallen.  
 

 
Figuur 22: Besdragende struiken worden best 
pas gesnoeid of geschoren in de tweede helft 
van de winter, wanneer de bessen op zijn. Dit 
is waardevol krachtvoer voor tal van 
trekvogels en lijsterachtigen, zowel het fruit 
zelf als de zaden die erin verpakt zitten. De 
meeste struiken bloeien op tweejarige takken, 
snoei dus niet alle struiken elk jaar, of scheer 
een haag maar aan één zijde per jaar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hier en daar een hoogstamboom in de haag laten staan verhoogt de aantrekkelijkheid voor 
soorten die vanuit hoge zangposten zingen zoals Geelgors, Zomertortel en Koekoek. Als er 
nestholtes in die bomen zijn (of nestkasten), zijn deze zeer geschikt voor holenbroeders als 
Ringmus en Spreeuw. Anderzijds trekken hoge uitkijkposten predatoren aan zoals Zwarte kraai 
of Buizerd. Als Patrijs een lokale doelsoort is, bv. omwille van de jacht, worden dergelijke 
bomen beter niet naast potentiële broedplaatsen (grasruigtes) geplant. Struiksoorten kunnen 
ook als kleine solitaire boom uitgroeien indien alleenstaand. Ze bloeien dan uitbundig en bieden 
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minder plaats aan grote predatoren. Een grote dichte struik in de directe nabijheid van het erf is 
ook heel geschikt voor Huismussen om gezamenlijk in te slapen en te ‘tsjilpen’. Meidoorn is heel 
geschikt als ‘kleine boom’.  
 
Als er hier en daar een grote kale tak, of zelfs een dode boom, uitsteekt boven of naast de 
haag, zijn dat ideale zit- en zangposten voor tal van vogels, bv. Zomertortel, Koekoek en 
Geelgors, maar ook Merel en Zanglijkster zingen graag vanop zo’n opvallende plek. Dergelijke 
bomen kunnen ook bezoek krijgen van spechten. Verwijder dode takken en bomen dus niet 
automatisch, ze zorgen voor een extra structuurelement en dus extra vogels. 
 

 
Figuur 23: Referentiegebied "het Eeuwenhout" in Dranouter. Dit is een Vlaams natuurreservaat van het Agentschap voor 
Natuur en Bos. Nulbemesting, talrijke kleine landschapselementen, veel overgangszones en natuurvriendelijk graasbeheer 
zorgen voor een "ideale" combinatie waar heel wat vogelsoorten een plek vinden. Een landschapsbedrijfsplan poogt op een 
meer georganiseerde manier deze structuurdiversiteit na te bootsen, al heeft het geen impact op het grasland- of 
akkergebruik. 

 

  
Figuur 24: Voor de wat meer veeleisende soorten zit het verschil vaak in de kleine dingen. Het laten staan van een dode 
boom biedt zit- en zangplaatsen aan bv. de Zomertortel, een Rode Lijst-soort van kleinschalig landschap (foto links). Maar 
ook bv. Koekoek (foto rechts), Geelgors, Zanglijster, Kneu en Torenvalk houden van dergelijke zitplaatsen. 
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Braamstruweel kan een haag overwoekeren en wegconcurreren, maar indien in beperkte mate 
aanwezig is het een heel interessante soort. Kleine vogels vinden er veilige schuilplaatsen, de 
bloei trekt veel insecten aan en de bramen zelf zijn gegeerd vogelvoedsel in de nazomer en 
herfst. Hetzelfde geldt voor wilde rozen zoals Hondsroos.  
 
Uiteraard is het wenselijk om niet alle hagen of knotbomen in de omgeving op hetzelfde 
moment te snoeien of af te zetten. Spreiding in de tijd is goed voor de vogels maar ook voor de 
werklast. 
 
Naast nieuwe elementen is het duidelijk dat de oude ‘gerijpte’ bestaande landschaps-
elementen de grootste natuurwaarde dragen in het landschap. Zorg dragen voor wat er nog 
rest is daarom nog altijd prioriteit nummer één, met eerder lage kosten en zonder extra 
grondinname. 
 

  
Figuur 25: 'Gerijpte' oude landschapselementen (links, Westouter) zijn veel rijker aan natuurwaarden dan jonge (rechts, Proven). 
De aanplant van nieuwe bomen en struiken is natuurlijk heel zinvol en mag nooit stoppen, want er is continu uitval die niet 
automatisch vanzelf terugkeert. Maar toch is het uiterst nuttig om goed zorg te dragen voor de soms eeuwenoude hagen, 
houtkanten en bomen die rijk zijn aan holtes, ruwe schors, mossen en korstmossen en die daarom heel wat meer soorten 
herbergen dan hun nog jonge opvolgers. En bovendien moet daarvoor geen extra ruimte worden ingenomen. 

 
 
Naast het oordeelkundig planten van struiken en bomen kunnen heel wat andere maatregelen 
gunstig zijn voor vogels op het landbouwbedrijf, zoals allerlei types akkerranden, ontwikkeling 
van bloemrijke graslanden, enzovoort. Deze vallen grotendeels buiten het bestek van een 
landschapsbedrijfsplan. In het algemeen komt het neer op het voorzien van “De Grote Drie” in 
eenzelfde gebied, namelijk: 
- nestgelegenheid en dekking 
- zomervoedsel (meest insecten, ook (onkruid)zaden) 
- wintervoedsel (meest (onkruid)zaden en granen) 
 
Voor elke soort is een iets andere aanpak vereist, maatregelen op maat werken het best. Een 
overzicht van de mogelijkheden is opgenomen in Dochy & Hens (2005) of Whinspear & Davies 
(2005). 
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5 Aanvullend onderzoek en monitoring 

Het onderzoek heeft veel informatie opgeleverd rond welke soorten te verwachten zijn bij de 
aanleg van een landschapsbedrijfsplan. Het zou interessant zijn om op regelmatige basis, bv. 
om de 5 of 10 jaar, de tellingen te herhalen. Profiteren Rode Lijst-soorten inderdaad van de 
LBP’s ?  Komen extra soorten toe bij het ‘verouderen’ van de aanplantingen ? Zijn er die 
verdwijnen ? Worden ‘vervelende’ soorten bevorderd of valt dit toch goed mee ? 
 
Ook veranderingen in het landschap kunnen zo opgevolgd worden, aan de hand van de 
biotoopscores op dezelfde telpunten. De precieze locaties van de telpunten zijn gevoegd in 
bijlage 2 zodat ze in de toekomst makkelijk terug te vinden zijn. 
 
Voor een eenvoudiger resultatenverwerking verdient het evenwel aanbeveling om te streven 
naar een gelijk aantal telpunten binnen elke categorie. Intussen zijn er een groot aantal LBP’s 
bijgekomen in West-Vlaanderen, zodat ook een betere spreiding van de tellocaties over de 
provincie mogelijk wordt.  
 
Zoals hoger aangegeven kunnen aanvullende punttellingen in een telpuntennetwerk in de 
omgeving van tellocaties meer duidelijkheid verschaffen over de invloed van de soortenrijkdom 
in de omgeving op de soorten die het LBP koloniseren. Op die manier kan later nog meer 
doelgericht gewerkt worden. 
 
Het aanvullen van de punttellingen met een uitgebreide territoriumkartering (Hustings, 1985) 
kan duidelijkheid geven over de broedgevallen en de centra van de vogelterritoria op de 
tellocaties. Het aantal bezoeken moet dan opgedreven worden tot minstens 8 per broedseizoen 
(maart-juli). 
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6 Conclusies 

De aanwezigheid van een uitgevoerd landschapsbedrijfsplan (LBP) verhoogt effectief de 
soortenrijkdom aan vogels op het platteland. Ook bezoeken verschillende soorten die op de 
Vlaamse Rode Lijst als ‘kwetsbaar’ of ‘bedreigd’ zijn vermeld, regelmatig locaties met een LBP, 
naast een serie soorten die als ‘achteruitgaand’ worden beschouwd. 
 
’s Winters komen vogels meer in groepen voor en dan worden ook grotere aantallen 
aangetroffen in open landschappen, dus zonder LBP. Maar de soortenrijkdom op locaties met 
een LBP en in de referentie-natuurgebieden is toch wat hoger. 
 
De volgende aanbevelingen kunnen worden gemaakt met betrekking tot het optimaliseren van 
een LBP in functie van de vogelrijkdom: 

- vertrek bij het ontwerp van wat het omliggende landschap als 'brongebied' kan 
betekenen voor de keuze van doelsoorten vogels 

- ga na welke soorten vogels al op het bedrijf voorkomen en welke noden ze eventueel 
hebben (broedplaats of eerder geschikt voedselterrein?) 

- goed ontwikkelde hagen en bomen, bv. van een LBP, verhogen zowel het aantal vogels 
als het aantal soorten 

- besdragende struiken lokken in najaar en winter veel vogels; scheer deze struiken niet 
of pas op het einde van de winter als de bessen op zijn 

- scheer de haag niet te smal (min. 1 m breed); bredere hagen zijn veel vogelrijker dan 
smalle 

- combineer een haag met af en toe een hoogstamboom of uitgegroeide struik en met 
ruigere perceelsranden (bij voorkeur aan de zuidkant) om de meeste soorten vogels en 
andere diersoorten aan te trekken 

- gemengde hagen/houtkanten, met diverse soorten struiken en eventueel bomen, zijn 
structuurrijker en daarom interessanter dan aanplantingen met één soort; bovendien 
wordt de bloei- en bessenperiode dan over een grotere tijdsspanne gespreid 

- doornstruiken zijn een prima bescherming tegen predatoren van zowel nesten als vogels 
- jonge bomen fungeren enkel als ‘zitplaats’ om te zingen of te rusten; rekening 

houdende met groeitijden wordt de waarde als biotoop op zich pas na meer dan tien 
jaar duidelijk voor bomen, hagen zijn na een viertal jaar dichtgegroeid 

- voorzie aanplantingen in (traditioneel) open landschappen alleen dicht bij de 
bedrijfsgebouwen (b.v. huisweide) omdat soorten als Veldleeuwerik en Gele kwikstaart 
deze (schaarse) open ruimtes verkiezen en bomen en gebouwen mijden 

- Huismussen komen nauwelijks van het erf; zij zijn gebaat met een grote zeer dichte 
struik in de directe nabijheid van het erf om er gezamenlijk te zitten ‘tsjilpen’ en er 
veilig in te slapen; doornige soorten zoals Hulst, Hondsroos, Sleedoorn en Meidoorn zijn 
ideaal maar ook een met een klimplant begroeide muur of zelfs telefoonpaal is geschikt 

- op open kale velden, aardappel-, maïs en graanakkers in de lente en in het bijzonder op 
(raai)grasland met lang gras, komen vrijwel geen vogels voor  

- kort begraasd of gemaaid grasland is veel beter dan lang gras voor het voedselzoeken 
van veel vogelsoorten, denk maar aan Merel, Zanglijster, Spreeuw of Kievit 

- stoppelvelden die begroeid zijn met wat spontaan gegroeid (on)kruid of akkers met een 
jong gewas (niet: maïs) zijn zowel in voorjaar als winter rijkst aan aandachtssoorten 
zoals Veldleeuwerik of Patrijs: ze vinden er voedsel en camouflage  

- met snoeihout kan een takkenhoop worden gemaakt: Winterkoningen broeden erin en 
het is een schuil- en voedselplek voor kleine zoogdieren en amfibieën. 

 
Natte elementen maken op vandaag normaal geen deel uit van een landschapsbedrijfsplan, 
maar bieden een eigen spectrum aan biodiversiteit. Het verdient aanbeveling om deze 
elementen ook op te nemen in het LBP. Voor rietvogels zoals Rietzanger, Rietgors en 
Blauwborst zijn slootkanten of grachten met een rietkraag heel goed, mits er ook in de winter 
een deel van het riet blijft staan. In open gebied profiteren watervogels en steltlopers (op trek) 
van weidepoelen, in kleinschalig gebied zijn poelen dan weer heel gunstig voor amfibieën 
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(kikkers, padden en salamanders) die in een landschapsbedrijfsplan meteen ook een geschikt 
landbiotoop aantreffen. 
 
Naast nieuwe elementen is het duidelijk dat de oude ‘gerijpte’ bestaande landschapselementen 
de grootste natuurwaarde dragen in het landschap. Zorg dragen voor wat er nog rest is daarom 
nog altijd prioriteit nummer één, met eerder lage kosten en zonder extra grondinname. Door bij 
het ontwerp van een LBP rekening te houden met deze oude landschapselementen en met de 
tips van hierboven, kan het best een effectieve ecologische meerwaarde bereikt worden. 
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BIJLAGEN 

BIJLAGE 1 
Tabel met overzicht van alle 80 tijdens de tellingen waargenomen soorten met het totaal aantal (n) waarnemingen (records) en het totaal aantal (#) vogels (exemplaren), het aantal tellingen per categorie (= 
aantal telpunten maal drie tellingen per telpunt) en uiteindelijk het gemiddelde aantal (#) vogels per telpunt over de 3 tellingen (dus 'per telpunt/telling'). LBP=met landschapsbedrijfsplan, Ctrl=controle, 
zonder landschapsbedrijfsplan, Ref=referentie nl. natuurgebied. Soorten die slechts in 1 categorie zijn vastgesteld zijn lichtgeel gekleurd in de overeenkomstige kolom.  

Legende: 

Kolom ‘soort’ 

  Overwegend LBP-soort 

  Exclusief LBP-soort 

  Overwegend Ctrl-soort 

  Exclusief Ctrl-soort 

  Overwegend Ref-soort 

  Exclusief Ref-soort 
 

Andere kolommen 

  Exclusieve soort 

  Hoogste gemiddelde #/telpt/tell 

 
 

 Totaal  LBP Ctrl Ref 

Soort n wnm. # ex. 
n 

tellingen 
totaal 

#/telpt/tell n wnm # ex. 
n 

tellingen 
LBP 

#/telpt/tell n wnm # ex. 
n 

tellingen 
Ctrl 

#/telpt/tell n wnm # ex. 
n 

tellingen 
Ref 

#/telpt/tell 

Merel 219 340 348 0.98 143 223 183 1.22 18 22 114 0.19 58 95 51 1.86 

Winterkoning 93 99 348 0.28 49 50 183 0.27 7 7 114 0.06 37 42 51 0.82 

Houtduif 90 238 348 0.68 44 94 183 0.51 29 120 114 1.05 17 24 51 0.47 

Spreeuw 65 237 348 0.68 41 143 183 0.78 22 89 114 0.78 2 5 51 0.10 

Ringmus 60 139 348 0.40 43 103 183 0.56 7 8 114 0.07 10 28 51 0.55 

Heggenmus 58 62 348 0.18 31 33 183 0.18 2 2 114 0.02 25 27 51 0.53 

Koolmees 56 86 348 0.25 28 50 183 0.27 6 9 114 0.08 22 27 51 0.53 

Boerenzwaluw 49 102 348 0.29 26 58 183 0.32 19 35 114 0.31 4 9 51 0.18 

Huismus 47 136 348 0.39 40 112 183 0.61 3 10 114 0.09 4 14 51 0.27 

Zanglijster 46 50 348 0.14 32 36 183 0.20 4 4 114 0.04 10 10 51 0.20 

Patrijs 35 79 348 0.23 18 38 183 0.21 12 31 114 0.27 5 10 51 0.20 

Haas 35 39 348 0.11 20 22 183 0.12 12 14 114 0.12 3 3 51 0.06 

Grasmus 34 57 348 0.16 14 16 183 0.09 2 5 114 0.04 18 36 51 0.71 

Pimpelmees 31 40 348 0.11 20 29 183 0.16 1 1 114 0.01 10 10 51 0.20 
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 Totaal  LBP Ctrl Ref 

Soort n wnm. # ex. 
n 

tellingen 
totaal 

#/telpt/tell n wnm # ex. 
n 

tellingen 
LBP 

#/telpt/tell n wnm # ex. 
n 

tellingen 
Ctrl 

#/telpt/tell n wnm # ex. 
n 

tellingen 
Ref 

#/telpt/tell 

Vink 30 130 348 0.37 17 64 183 0.35 8 54 114 0.47 5 12 51 0.24 

Zwartkop 28 29 348 0.08 9 9 183 0.05 1 1 114 0.01 18 19 51 0.37 

Tjiftjaf 27 29 348 0.08 9 11 183 0.06         18 18 51 0.35 

Ekster 24 33 348 0.09 15 21 183 0.11 5 8 114 0.07 4 4 51 0.08 

Waterhoen 23 69 348 0.20 14 54 183 0.30 5 9 114 0.08 4 6 51 0.12 

Veldleeuwerik 22 45 348 0.13 12 34 183 0.19 10 11 114 0.10         

Kievit 20 59 348 0.17 6 17 183 0.09 14 42 114 0.37         

Gele Kwikstaart 20 22 348 0.06 14 15 183 0.08 6 7 114 0.06         

Roodborst 20 20 348 0.06 11 11 183 0.06         9 9 51 0.18 

Turkse Tortel 18 45 348 0.13 18 45 183 0.25                 

Kneu 18 29 348 0.08 11 18 183 0.10 5 7 114 0.06 2 4 51 0.08 

Zwarte Kraai 17 38 348 0.11 6 10 183 0.05 10 26 114 0.23 1 2 51 0.04 

Zomertortel 17 18 348 0.05 5 5 183 0.03         12 13 51 0.25 

Tuinfluiter 16 17 348 0.05 6 6 183 0.03         10 11 51 0.22 

Kramsvogel 15 73 348 0.21 11 65 183 0.36 4 8 114 0.07         

Geelgors 13 54 348 0.16 6 7 183 0.04 1 1 114 0.01 6 46 51 0.90 

Graspieper 11 17 348 0.05 6 11 183 0.06 4 5 114 0.04 1 1 51 0.02 

Stormmeeuw 10 26 348 0.07 5 9 183 0.05 5 17 114 0.15         

Kokmeeuw 10 20 348 0.06 4 9 183 0.05 6 11 114 0.10         

Fazant 10 17 348 0.05 5 9 183 0.05 2 3 114 0.03 3 5 51 0.10 

Holenduif 9 14 348 0.04 2 3 183 0.02 6 10 114 0.09 1 1 51 0.02 

Witte Kwikstaart 9 13 348 0.04 2 4 183 0.02 7 9 114 0.08         

Stadsduif 8 49 348 0.14 6 20 183 0.11 2 29 114 0.25         

Bosrietzanger 8 8 348 0.02 5 5 183 0.03         3 3 51 0.06 

Kauw 7 31 348 0.09 6 21 183 0.11 1 10 114 0.09         

Huiszwaluw 7 16 348 0.05 5 12 183 0.07 2 4 114 0.04         

Koperwiek 7 16 348 0.05 3 8 183 0.04 3 6 114 0.05 1 2 51 0.04 

Groenling 7 13 348 0.04 4 8 183 0.04 1 1 114 0.01 2 4 51 0.08 

Torenvalk 7 7 348 0.02 3 3 183 0.02 3 3 114 0.03 1 1 51 0.02 

Rietgors 6 14 348 0.04 4 11 183 0.06 1 1 114 0.01 1 2 51 0.04 

Koekoek 6 6 348 0.02 1 1 183 0.01         5 5 51 0.10 

Sperwer 6 6 348 0.02 2 2 183 0.01 1 1 114 0.01 3 3 51 0.06 

Staartmees 5 46 348 0.13 4 31 183 0.17         1 15 51 0.29 

Wilde Eend 5 11 348 0.03 3 3 183 0.02 2 8 114 0.07         

Roek 4 9 348 0.03 4 9 183 0.05                 

Kleine Karekiet 4 5 348 0.01 4 5 183 0.03                 
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 Totaal  LBP Ctrl Ref 

Soort n wnm. # ex. 
n 

tellingen 
totaal 

#/telpt/tell n wnm # ex. 
n 

tellingen 
LBP 

#/telpt/tell n wnm # ex. 
n 

tellingen 
Ctrl 

#/telpt/tell n wnm # ex. 
n 

tellingen 
Ref 

#/telpt/tell 

Vlaamse Gaai 4 4 348 0.01 3 3 183 0.02         1 1 51 0.02 

Roodborsttapuit 3 10 348 0.03 3 10 183 0.05                 

Grote Lijster 3 5 348 0.01 1 2 183 0.01 2 3 114 0.03         

Zwarte Roodstaart 3 4 348 0.01 3 4 183 0.02                 

Watersnip 2 6 348 0.02 1 1 183 0.01 1 5 114 0.04         

Nijlgans 2 4 348 0.01 1 2 183 0.01 1 2 114 0.02         

Keep 2 3 348 0.01 1 1 183 0.01 1 2 114 0.02         

Rietzanger 2 3 348 0.01 2 3 183 0.02                 

Witgatje 2 3 348 0.01         2 3 114 0.03         

Appelvink 2 2 348 0.01 1 1 183 0.01         1 1 51 0.02 

Blauwe Reiger 2 2 348 0.01 2 2 183 0.01                 

Boomvalk 2 2 348 0.01 1 1 183 0.01 1 1 114 0.01         

Braamsluiper 2 2 348 0.01 1 1 183 0.01         1 1 51 0.02 

Gierzwaluw 2 2 348 0.01 1 1 183 0.01 1 1 114 0.01         

Groene Specht 2 2 348 0.01 1 1 183 0.01         1 1 51 0.02 

Grote Bonte Specht 2 2 348 0.01 1 1 183 0.01 1 1 114 0.01         

Spotvogel 2 2 348 0.01                 2 2 51 0.04 

Steenuil 2 2 348 0.01 1 1 183 0.01 1 1 114 0.01         

Wespendief 2 2 348 0.01 2 2 183 0.01                 

Zilvermeeuw 2 2 348 0.01 2 2 183 0.01                 

Wintertaling 1 19 348 0.05         1 19 114 0.17         

Putter 1 3 348 0.01                 1 3 51 0.06 

Canadese Gans 1 2 348 0.01         1 2 114 0.02         

Tureluur 1 2 348 0.01         1 2 114 0.02         

Bontbekplevier 1 1 348 0.00         1 1 114 0.01         

Goudhaantje 1 1 348 0.00 1 1 183 0.01                 

Goudvink 1 1 348 0.00 1 1 183 0.01                 

Oeverzwaluw 1 1 348 0.00 1 1 183 0.01                 

Ransuil 1 1 348 0.00                 1 1 51 0.02 

Waterpieper 1 1 348 0.00 1 1 183 0.01                 
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BIJLAGE 2 
 
Situering van alle telpunten van dit onderzoek. 
 
NAAM Gemeente NUMMER LBPCode X_COORD Y_COORD 

Bekaert M. Wevelgem 1 ja 65078.55770 166182.04705 
Bekaert M. Wevelgem 2 nee 64673.91549 166083.84935 
Bekaert M. Wevelgem 3 nee 64776.85376 165924.36276 
Bekaert M. Wevelgem 4 nee 64663.07989 165758.10391 
Bekaert M. Wevelgem 5 ja 64969.64080 166018.08441 
Braem P. Dikkebus 1 ja 41132.34957 168438.01961 
Braem P. Dikkebus 2 ja 41033.61736 168406.84102 
Braem P. Dikkebus 3 ja 41076.22810 168342.40526 
Braem P. Dikkebus 4 nee 41052.32451 168240.55519 
Braem P. Dikkebus 5 ja 41302.79254 168283.16593 
Braem P. Dikkebus 6 ja 41424.38905 168141.82298 
Braem P. Dikkebus 7 ja 41322.53898 168023.34433 
Broekelzen Westouter 1 ref 35050.32678 165310.36565 
Broekelzen Westouter 2 ref 35124.23697 165378.59044 
Broekelzen Westouter 3 ref 35086.33431 165551.99511 
Broekelzen Westouter 4 ref 35089.17701 165654.33230 
Broekelzen Westouter 5 ref 35327.96377 165693.18253 
Cambie J. Poperinge 1 ja 36624.53692 174335.29837 
Cambie J. Poperinge 2 nee 36394.16385 174284.27615 
Cambie J. Poperinge 3 ja 36350.87227 174101.83305 
Cambie J. Poperinge 4 ja 36258.87766 174275.77245 
Cambie J. Poperinge 5 ja 36105.81099 174388.63979 
Cloet Hollebeke 1 ja 50501.65126 167420.74292 
Cloet Hollebeke 2 ja 50400.77388 167483.13745 
Cloet Hollebeke 3 nee 50219.56821 167541.04854 
Cloet Hollebeke 4 nee 50098.14173 167552.25713 
Covemaeker F. Loker 1 ref 38405.45017 164245.35162 
Covemaeker F. Loker 2 ja 38410.68917 164081.63271 
Covemaeker F. Loker 3 ja 38064.91482 164094.73022 
Covemaeker F. Loker 4 ja 38309.83832 164165.45679 
Covemaeker F. Loker 5 nee 37895.95690 164031.86216 
Covemaeker F. Loker 6 ja 37717.32993 163900.65589 
Covemaeker F. Loker 7 ja 37536.86161 163688.22964 
Covemaeker F. Loker 8 ja 37346.99390 163652.51195 
Delhaye R. Westouter 1 ja 35610.12071 165605.17293 
Delhaye R. Westouter 2 nee 35705.07205 165744.23553 
Delhaye R. Westouter 3 ref 35862.82586 165727.03962 
Delhaye R. Westouter 3 ref 35486.01108 165644.05065 
Delhaye R. Westouter 4 nee 35844.88230 165598.44410 
Delhaye R. Westouter 6 ref 35299.09898 165830.96274 
Delhaye R. Westouter 7 nee 35254.98773 165958.06297 
Delhaye R. Westouter 8 ja 35399.28387 165739.74964 
Dermauw P. Wevelgem 1 ja 67554.32585 167268.22542 
Dermauw P. Wevelgem 2 ja 67637.86315 167193.43964 
Dermauw P. Wevelgem 3 ja 67734.64237 167080.45367 
Dermauw P. Wevelgem 4 nee 67777.46547 167246.44837 
Eeuwenhout Dranouter 1 ref 37245.48046 163426.92654 
Eeuwenhout Dranouter 2 ref 37143.96703 163361.13080 
Eeuwenhout Dranouter 3 ref 37089.45056 163280.29603 
Eeuwenhout Dranouter 4 ref 37378.95183 163208.86065 
Heyman J. Westouter 1 nee 34564.90828 166301.98122 
Heyman J. Westouter 2 ja 34755.55861 166299.73828 
Heyman J. Westouter 3 ja 34841.53818 166194.31985 
Heyman J. Westouter 4 ja 34906.58359 166057.50020 
Heyman J. Westouter 5 nee 34844.52877 166104.60205 
Heyman J. Westouter 6 nee 34672.56964 166029.08956 
Heyman J. Westouter 7 ref 34668.83140 165851.14925 
Heyman J. Westouter 8 nee 34469.20929 165930.39998 
Heyman J. Westouter 9 ref 34446.77983 166013.38895 
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Heyman J. Westouter 10 ja 34510.32995 166133.76034 
Merlevede P. Westouter 1 ja 36186.45906 165426.91633 
Merlevede P. Westouter 2 ja 36143.81856 165574.73671 
Merlevede P. Westouter 3 nee 36021.58248 165516.93515 
Merlevede P. Westouter 4 ref 36094.54510 165454.39576 
Merlevede P. Westouter 5 ref 36087.91214 165338.79264 
Merlevede P. Westouter 6 nee 36194.03959 165304.68025 
Palingbeek Zillebeke 1 ja 46494.66654 168355.78141 
Palingbeek Zillebeke 2 nee 46388.71942 168288.09298 
Parmentier J. Westrozebeke 1 ja 53296.72792 183454.87783 
Parmentier J. Westrozebeke 2 nee 53221.36012 183535.55322 
Parmentier J. Westrozebeke 3 ja 53378.46483 183359.34118 
Parmentier J. Westrozebeke 4 nee 53471.87844 183430.46291 
Parmentier J. Westrozebeke 5 nee 53586.52241 183501.58463 
Parmentier J. Westrozebeke 6 ja 53304.15855 183665.05845 
Reynaert A. Beselare 1 ja 56206.16271 171841.99506 
Reynaert A. Beselare 2 ja 56149.34945 171930.03002 
Reynaert A. Beselare 3 ja 56138.08917 171736.04601 
Reynaert A. Beselare 4 ja 56309.55261 171670.53162 
Reynaert A. Beselare 5 nee 56264.51147 171538.99101 
Reynaert A. Beselare 6 nee 56163.68073 171558.44060 
Reynaert A. Beselare 7 nee 56000.40658 171687.42205 
Reynaert A. Beselare 8 nee 55879.10260 171442.25492 
Reynaert A. Beselare 9 ja 55936.93952 171814.35618 
Serpieters D. Jabbeke 1 nee 58999.24311 208477.77060 
Serpieters D. Jabbeke 2 ja 59054.50236 208539.81607 
Serpieters D. Jabbeke 3 nee 59011.36137 208702.20070 
Serpieters D. Jabbeke 4 ja 59114.12418 208433.66015 
Serpieters D. Jabbeke 5 nee 58820.86238 208487.94994 
Talpe D. Wervik 1 ja 55629.68547 167475.96969 
Talpe D. Wervik 2 ja 55526.68133 167427.04272 
Talpe D. Wervik 3 nee 55441.70291 167360.09003 
Talpe D. Wervik 4 ja 55596.20913 167206.87137 
Talpe D. Wervik 5 nee 55735.26472 167237.77261 
Talpe D. Wervik 6 nee 55428.82740 167539.05973 
Vandeputte S. Stalhille 1 ja 60727.83474 212110.41692 
Vandeputte S. Stalhille 2 ja 60649.69917 212253.53652 
Vandeputte S. Stalhille 3 ja 60540.61883 212233.42241 
Vandeputte S. Stalhille 4 ja 60487.23908 212321.61503 
Vandeputte S. Stalhille 5 ja 60750.26970 211938.67339 
Vandeputte S. Stalhille 6 nee 60630.35869 212554.47449 
Vandeputte S. Stalhille 7 nee 60741.75989 212903.37687 
Verdonck G. Reningelst 1 ja 35675.89626 169911.38666 
Verdonck G. Reningelst 2 ja 35777.25721 169818.47246 
Verdonck G. Reningelst 3 ja 35812.50359 170169.20984 
Verdonck G. Reningelst 4 ja 35784.29617 170016.97099 
Verdonck G. Reningelst 5 nee 35446.42633 169963.47493 
Verdonck J. Westouter 1 ja 35563.56460 167170.33134 
Verdonck J. Westouter 2 ja 35515.74125 167103.07975 
Vuylsteke M. Proven 1 ja 28707.50753 177345.62283 
Vuylsteke M. Proven 2 ja 28849.36114 177435.10754 
Vuylsteke M. Proven 3 nee 28501.68509 177360.80353 
Willemyns / Willaert Westrozebeke 1 ja 53437.05778 181090.55147 
Willemyns / Willaert Westrozebeke 2 ja 53214.82764 181181.87660 
Willemyns / Willaert Westrozebeke 3 ja 53172.65426 181275.02878 
Willemyns / Willaert Westrozebeke 4 nee 53264.87955 181247.68560 
Willemyns / Willaert Westrozebeke 5 nee 53559.16627 180931.61703 

 
 

 




