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

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

een analyse van de landschappelijke en landbouwkundige kenmerken, en van de
aanwezige habitatelementen voor akkervogels;
een bespreking van de akkervogelsoorten waar een akkervogelproject zich op
moet richten;
de minimale oppervlakte aan beheerovereenkomsten en eventuele andere
maatregelen die binnen het project kunnen worden genomen;
en een voorstel van zones waar welke maatregelenpakketten het best ingezet
worden.

Dit advies behandelt de zoekzone ‘Luienberg’ op grondgebied van ScherpenheuvelZichem en Bekkevoort.

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

het ook voor de kernzones aangewezen is om beheerdoelen te formuleren en zo
sturing te geven aan de inzet van de maatregelenpakketten.

1. Ruimtelijke situering zoekzone
Het projectgebied bevindt zich grotendeels in de gemeente Scherpenheuvel-Zichem. In
het zuiden ligt een deel op grondgebied van de gemeente Bekkevoort. De grootte van de
zoekzone bedraagt 212 ha.

Figuur 1: Situering van de zoekzone ‘Luienberg’ in Vlaanderen (rood omcirkeld).
Lichtblauw=zoekzones, donkerblauw=kerngebieden.
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Figuur 2: Begrenzing van de zoekzone Luienberg.

2. Landschappelijke context en landbouwstructuur
2.1 Landschap
Het projectgebied is gelegen in
het zandlemige Hageland. Kenmerkende
Diestiaanheuvels zijn de zuidelijk gelegen Luienberg en noordelijk een vrij geleidelijke
overgang naar Scherpenheuvel. De Luienberg maakt deel uit van een noordoostzuidwest georiënteerde heuvelrij met een vrij steile noordflank. Deze noordflank kende
door zijn ongunstige oriëntatie, zijn zandstenige bodem en zijn hellinggraad minder
landbouwmogelijkheden. Belangrijke delen kennen dan ook een (historische) bebossing1.
De zoekzone wordt zuidelijk begrensd door deze bosrijke zone. Het centrale deel van de
zoekzone is eerder vlak.
Waterlopen in het gebied zijn beperkt tot enkele droogvallende kavelsloten in het
centrale deel die samenkomen en aanleiding geven tot de Vijversloop. Deze mondt,
buiten de zoekzone, uit in de Begijnenbeek.
De rijke zandleembodem is grotendeels in landbouwgebruik. Er zijn een beperkt aantal
grotere boerderijen in het gebied aanwezig. De ontsluiting van de landbouwkavels
gebeurt geregeld met onverharde wegen. Ontsluitingen van de boerderijgebouwen zijn
meestal verhard tot semi-verhard met steenslag. Langs de hellingen hebben de
onverharde wegen zich historisch ontwikkeld tot holle wegen. Met uitzondering van deze
holle wegen zijn waardevolle lijn- en puntvormige elementen eerder zeldzaam in het
gebied.
1

Luienberg zelf maakte deel uit van het historische ‘Prinsenbos’ dat grote delen van de
vernoemde heuvelrug omvatte. Door de stenige bodem (Diestiaanzanden met
ijzerzandsteen) is het gebied pas ontgonnen tijdens de 18° en 19° eeuw.
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Opgaande elementen in de vorm van hagen of houtkanten concentreren zich rond de
boerderijen. Ook de meeste graslanden bevinden zich in de omgeving van de
boerderijen. Beboste percelen zijn zeldzaam en het betreft dan fijnsparaanplant met een
geringe natuurwaarde.
De autostrade E314 vormt de zuidwest grens van de zoekzone en ligt beduidend hoger
dan het omliggende landschap. Secundaire wegen die het gebied doorkruisen zijn
beperkt en worden gebruikt voor lokaal verkeer.

2.2 Landbouwstructuur
Meer dan 90% van de zoekzone wordt als landbouwgebruiksperceel opgegeven via de
jaarlijkse verzamelaanvraag. De overige 10% zijn voornamelijk de wegeninfrastructuur,
de weinige bospercelen en enkele zones rond de bebouwing (figuur 3). De
landbouwstructuur wordt gekenmerkt door akkerbouw met maïs en graangewassen die
samen iets meer dan de helft van de oppervlakte innemen. Verder hebben aardappel en
biet elk nog een aandeel van meer dan 10% (tabel 1). Andere teelten zijn van
ondergeschikt belang.
Het aandeel tijdelijk grasland van bijna 7% is vrij hoog en valt deels samen met de
oppervlakte beheerovereenkomsten ‘perceelsrandenbeheer’. Ruimtelijk vinden we deze
stroken grasland voornamelijk langsheen de enkele waterlopen en aan de noordzijde van
de bossen (ter hoogte van de Luienberg). Ook enkele lokale wegen worden begeleid met
een grasstrook.

Tabel 1. overzicht van de teelten (in ha en procentueel ten opzichte van de totale oppervlakte
aangegeven landbouw en van de zoekzone) voor het aangiftejaar 2008 (bron: VLM).

Teelt
maïs
graangewas
wortelgewas
aardappel
tijdelijk grasland
blijvend grasland
peulgewas
gebouwen
groenbemesting
bomen/bos
Totaal

Oppervlakte
(ha)
61
48
28
24
14
11
5
1
1
<1
193

% t.o.v. oppervlakte
zoekzone
29
23
13
11
7
5
2
1
<1
<1
91

% t.o.v. oppervlakte
aangegeven landbouw
32
25
14
12
8
6
2
<1
<1
<1
100

Naast de teeltsamenstelling is ook de perceelsgrootte een goede graadmeter voor de
geschiktheid van een gebied voor akkervogels. Kleinere percelen zorgen voor relatief
meer perceelsranden. Langs de perceelsranden komen potentieel kruidenrijke
pioniersvegetaties voor. Zowel de zaden van die vegetaties als de insecten die ze
herbergen, zijn een belangrijke voedselbron voor akkervogels.
De gemiddelde perceelsgrootte ligt in de grootteorde van een gemiddeld perceel in
Vlaanderen. De mediaan ligt beduidend lager. (tabel 2). Een analyse hiervan toont aan
dat de lopende beheerovereenkomsten zowel de gemiddelde grootte als de mediaan
sterk beïnvloeden. Een 30-tal percelen met beheerovereenkomst hebben een grootte van
gemiddeld 25 are en trekken hierdoor beide perceelsindicatoren sterk omlaag.
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Tabel 2: Perceelsgrootte in de zoekzone ‘Luienberg’ in vergelijking met Vlaanderen (toestand
aangiftejaar 2008; bron: VLM).

zoekzone Luienberg

Vlaanderen

1,48
0,47

1,41
0,91

gemiddelde perceelsgrootte (ha)
mediaan perceelsgrootte (ha)

Figuur 3: Overzicht van de teeltgroepen in de zoekzone ‘Luienberg’ (toestand aangiftejaar 2008;
bron: VLM).

3. Akkervogels
3.1 Ecologie van akkervogels in een notendop
Akkervogels vormen een ecologisch heterogene groep van vogelsoorten. Met oog op
beheer en bescherming is het nuttig om een onderscheid te maken tussen soorten die
gebonden zijn aan open landschappen (OLA – Open Landschap Akkervogels) en soorten
van kleinschalige landschappen (KLA- Kleinschalige Landschap Akkervogels) (Dochy &
Hens, 2005). Voor een algemene beschrijving van de verspreiding, het voorkomen en de
ecologie van de in Vlaanderen broedende soorten akkervogels verwijzen we naar
Vermeersch et al. (2004) en Dochy & Hens (2005).
OLA-soorten als veldleeuwerik, gele kwikstaart en grauwe gors zijn grondbroeders en
broeden meestal in de teelten. Voor het eerste legsel hebben ze een absolute voorkeur
voor (winter)tarwe. Daar op volgende legsels en vervanglegsels vinden vaak plaats in
andere teelten. Bij gebrek aan zomergranen en extensieve hooilanden is biet een
aantrekkelijke teelt qua nestgelegenheid, dekking en in vele gevallen ook voedsel.
Zomerteelten als vlas en vooral maïs zijn veel minder in trek. Aardappel- en
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erwtenvelden kunnen
grondbroeders.

een

belangrijke

aanvulling

zijn

voor

late

broedsels

van

KLA-soorten als geelgors, kneu, ringmus en patrijs zijn soorten die jaarrond gebonden
zijn aan landschappelijk gevarieerde landbouwgebieden met veel dekking onder de vorm
van doornstruweel, houtkanten, overhoeken en ruigtestroken. Dit zijn alle
landschapselementen die niet behoren tot de teeltoppervlakte en daardoor sterk onder
druk staan bij het streven naar intensiever en rationeler gebruik van de
productieoppervlakte.

3.2 Voorkomen en verspreiding van akkervogels in de zoekzone
De broedvogelatlas (Vermeersch et al., 2004) vermeldt voor de zoekzone vrij hoge
aantallen veldleeuwerik en graspieper (resp. 15-tal en 10-tal broedparen). Andere
voorkomende akkervogels zijn geelgors (4 broedparen) en patrijs met (1 broedpaar).
Tijdens recent terreinbezoek bleken de meeste soorten nog aanwezig.
In het kader van dit advies gebeurde geen nieuwe of aanvullende inventarisatie, maar
wel een uitgebreid terreinbezoek tijdens het broedseizoen 2010. Alle soorten die tijdens
inventarisaties voor de broedvogelatles in 2000–2002 vastgesteld werden, waren nog
aanwezig in het gebied. Aanvullend werd ook gele kwikstaart waargenomen. Tijdens het
terreinbezoek werden anderzijds lagere dichtheden van de broedvogels vastgesteld dan
diegene vermeld in de broedvogelatlas (Vermeersch et al., 2004).
Geelgors werd voornamelijk aangetroffen in de zuidelijke en oostelijke randzone van het
gebied. De aanwezige kleine landschapselementen en de nabijheid (buiten de zoekzone)
van een aantal percelen die door het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) beheerd
worden in functie van akkervogels spelen hierbij een rol. Veldleeuwerik, maar ook
graspieper, komen voornamelijk voor in het centrale deel van de zoekzone.

4. Kansen en knelpunten voor akkervogels
4.1 Kansen
-

-

Op de Luienberg, aansluitend bij de zoekzone, heeft het ANB een reservaatproject
opgestart, waarbij behoud van de aanwezige akkervogelpopulatie een van de
doelstellingen is. Een van de inrichtingsmaatregelen is het omzetten van minder
waardevolle naaldhoutaanplantingen naar struwelen.
Centraal in de zoekzone zijn een twee minder waardevolle aanplantingen van
fijnspar aanwezig. Een derde bevindt zich aan de rand van de zoekzone, centraal
in het OLA-landschap. Door gebrek aan beheer zijn ze sterk gedegradeerd. Een
omvorming naar struweel en ruigte zou een meerwaarde betekenen voor
akkerfauna. Naast deze aanplantingen liggen grasstroken. De ontwikkeling van
struweel zou ook de waarde van deze grasstroken voor akkervogels verhogen.

4.2 Knelpunten
-

-

-

Grasstroken en/of andere maatregelen in het kader van een beheerovereenkomst,
gelegen aan de noordzijde van een dicht bos bieden nauwelijks meerwaarde voor
akkerfauna.
De maaidatum van de bermen van de openbare wegen en alleszins de bermen die
aansluiten op een beheerovereenkomst, is actueel te vroeg voor akkervogels.
Maaien van deze bermen gebeurt best na 15 juni.
Een groot aandeel maïs als cultuurgewas in de zoekzone.
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-

Een enkel boerderijgebouw in en verscheidene aan de rand van de zoekzone
kennen actueel geen landbouwgebruik meer. Deze hebben enkel nog een
residentiële functie. De vertuining die daarmee gepaard gaat (omvorming van
grasland naar gazon, opruimen van erf en overhoeken, aanplantingen met nietstreekeigen planten, overbegraasde paardenweiden …) kan nadelig zijn voor
akkervogels.

5. Selectie doelsoorten
Het landschap in het centrale deel van de zoekzone is eerder open. Dat is ook het geval
in het gebied ten noorden van de zoekzone, richting Scherpenheuvel. De bescherming en
de versterking van populaties van OLA-soorten vormen dan ook de logische focus van
projecten in deze zoekzone. De doelsoort voor deze groep is veldleeuwerik. De
aansluitende Luienberg (buiten de zoekzone) is meer geschikt voor KLA-soorten. In de
zoekzone zelf is de dichtheid van kleine landschapselementen echter klein, waardoor er
actueel weinig KLA-soorten voorkomen. Deze soorten zijn in lage aantallen aanwezig. De
doelsoort voor deze groep is geelgors.
De ecologie van veldleeuwerik en geelgors sluit zeer goed aan bij die van andere OLA
respectievelijk KLA-soorten. Soortgerichte beschermingsmaatregelen voor veldleeuwerik
en geelgors komen daardoor ook andere akkervogelsoorten ten goede. In het open
landschap betreft dit de andere typische OLA-soorten, die in de zoekzone als broedvogel
aanwezig zijn (o.a. gele kwikstaart). Bij de KLA-soorten gaat het o.a. om patrijs.

6. Analyse van het actueel grondgebruik in functie van akkervogels
In internationale literatuur wordt voor het stopzetten van de achteruitgang van
akkervogels gesteld dat minstens 5 % van de oppervlakte van een landbouwgebied uit
‘akkervogelvriendelijk’
terrein
moet
bestaan.
Slechts
vanaf
8
à
10
%
akkervogelvriendelijk terrein treedt ook daadwerkelijk een belangrijk herstel op. Onder
de 5 % gaat de achteruitgang verder (Boller et al., 2004; Flade et al., 2006; Phillips et
al., 2009).
In paragrafen 6.1 t/m 6.4 worden de aanwezige akkervogelvriendelijke terreindelen in de
zoekzone systematisch beschreven en gekwantificeerd. Tabel 3 vat de oppervlakten aan
akkervogelvriendelijke terreindelen samen. De ligging van de onderscheiden delen is
aangegeven in figuur 4.
Actueel (situatie januari 2011) bedraagt de oppervlakte akkervogelvriendelijk terrein in
de zoekzone ‘Luienberg’ 10,36 ha, wat overeenkomt met 4,88 % van de oppervlakte van
de zoekzone (tabel 3)

Tabel 3: Effectieve oppervlakten aan akkervogelvriendelijke terreindelen in zoekzone
‘Luienberg’, situatie per 1 januari 2011.
Aard
Biologisch waardevolle percelen
Onverharde wegen
Waterlopen
Beheerovereenkomsten
Totaal akkervogelvriendelijk terrein
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Oppervlakte (ha)
2,68
2,71
0,31
4,66
10,36

Aandeel (%)
1,26
1,27
0,15
2,20
4,88
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6.1 Aandeel voor akkervogels waardevolle vegetatie
Op basis van de Biologische Waarderingskaart (Paelinckx et al., 2009), aangevuld met
gegevens verzameld tijdens recente terreinbezoeken in het kader van deze adviesvraag,
werden de waardevolle tot zeer waardevolle vlakken van de biologische waarderingskaart
beoordeeld naar hun potentieel belang voor akkervogels. Zeer geschikte, onkruidrijke
akkers werden niet aangetroffen binnen de zoekzone2.
Waardevolle overhoeken komen sporadisch voor maar beslaan slechts een zeer kleine
oppervlakte. Toch zijn deze restgronden zeer belangrijk. Zo geven tijdelijke
opslagplaatsen van ruwe stalmest aan de rand van een perceel geregeld aanleiding tot
zeer kruidenrijke pioniervegetaties, die zowel voedsel als dekking geven. Bloemrijke
situaties met een hogere biodiversiteit dan de intensieve cultuurgraslanden komen zelden
voor. Houtkanten zijn beperkt aanwezig.
Na terreincontrole werd op basis van de BWK een oppervlakte van 2,68 ha als
akkervogelvriendelijk terrein beoordeeld. Deze waardevolle elementen worden getoond
op figuur 4.

6.2 Onverharde wegen
De wegen in de zoekzone zijn beoordeeld op hun waarde voor akkervogels. Onverharde
wegen hebben doorgaans twee zandige rijstroken met aan weerszijden en tussen de
sporen een begroeide strook. Dergelijke wegen zijn geschikt foerageerhabitat voor
akkervogels. Wegen die (semi-)verhard zijn, zijn als ongeschikt beoordeeld.Alle holle
wegen in het zoekgebied zijn meegenomen onder dit element, ongeacht hun waardering
op de biologische waarderingskaart.
Er zijn ongeveer 9 km onverharde wegen in de zoekzone aanwezig. De gemiddelde
breedte daarvan is ± 4 m. De totale oppervlakte van deze wegen bedraagt 3,6 ha. Indien
de overlap met de BWK niet meegerekend wordt, bedraagt de oppervlakte
‘akkervogelvriendelijk terrein’ op basis van de onverharde wegen 2,71 ha of 1,27 % van
de totale oppervlakte van de zoekzone.

6.3 Waterlopen
In deze zoekzone zijn twee kleinere waterlopen aanwezig. De meest westelijke gelegen
waterloop heeft een ruige randzone. Deze sluit aan op een afvoersloot (met
ontoegankelijke restzone) van de autosnelweg E314. Opslag van wilg en een ruige
vegetatie met brandnetel zijn kenmerkend. De meer centraal gelegen waterloop wordt
ingebed door een aantal grasstroken. Sommige ervan hebben een beheerovereenkomst
natuur.
Voor het bepalen van de oppervlakte ‘akkervogelvriendelijk terrein’ werden afhankelijk
van het traject breedtes ingeschat van 1 , 2 en 4 m. De totale oppervlakte
‘akkervogelvriendelijk terrein’ langs de waterlopen bedraagt 0,46 ha. Indien de overlap
met op de BWK aangeduide elementen en met de beheerovereenkomsten, niet
meegerekend wordt, bedraagt de oppervlakte ‘akkervogelvriendelijk terrein’ op basis van
de waterlopen 0,31 ha of 0,15 % van de oppervlakte van de zoekzone.

2

Zuidelijk van de zoekzone ontwikkelen zowel ANB als de erkende terreinbeherende
vereniging Natuurpunt vzw terreinen met hoofdfunctie natuur. Naast bosuitbreiding zit
ook akkervogelbeheer in de doelstellingen
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6.4 beheerovereenkomsten
Op 1 januari 2011 gingen in het gebied al een aantal beheerovereenkomsten
‘akkervogelbescherming’ van start. Het betreft 0,9 ha gemengde grasstroken (duorand)
en 2,2 ha vogelvoedselgewas. Deze oppervlaktes worden volledig verrekend.
Niet specifiek op akkervogels gerichte beheerovereenkomsten, kunnen positieve
elementen bevatten voor akkervogels. Binnen de zoekzone Luienberg lopen
beheerovereenkomsten met doelstellingen perceelsrandenbeheer (‘natuur’ en ‘milieu’) en
erosiebestrijding (‘grasbufferstrook’ en ‘grasgang’).
•

•

•

De perceelsranden ‘natuur’ zijn grasstroken die niet bemest en bespoten en niet
voor 15 juni mogen gemaaid worden. Om de nesten van o.a. patrijs te
beschermen, wordt hier geadviseerd om het maaien zo lang mogelijk uit te
stellen, tot na 1 juli of nog beter 15 juli. Omwille van de ongunstige maaidatum
wordt de oppervlakte slechts voor de helft meegerekend.
Perceelranden ‘milieu’ situeren zich naast de waterlopen, zijn gelijkaardig naar
inrichting als de perceelsranden ‘natuur’, maar houden minder rekening met
natuurwaarden. Ze kunnen steeds gemaaid worden en mogen bereden worden.
Dergelijke stroken worden daarom niet mee in rekening gebracht als
akkervogelvriendelijk terrein.
Erosiestroken mogen wel bemest, bereden en onbelemmerd gemaaid worden.
Dergelijke stroken hebben hierdoor geen meerwaarde voor akkervogels en
worden daarom niet mee in rekening gebracht als akkervogelvriendelijk terrein.

Tabel 4. Overzicht van de in 2011 lopende beheerovereenkomsten in de zoekzone Luienberg; AKV
= akkervogelbeheer (bron: VLM).

Type overeenkomst

Oppervlakte (ha)

Verrekende
oppervlakte (ha)

AKV gemengde
grasstrook duorand
AKV
vogelvoedselgewas
Perceelsrandenbeheer
natuur
Perceelsrandenbeheer
milieu
Erosiebestrijding
grasbufferstrook
Erosiebestrijding
grasgang
Totaal

0,89

0,89

Verrekend aandeel
(%) t.o.v. de totale
oppervlakte
0,42

2,20

2,20

1,04

3,39

1,70

0,80

0,75

0,00

0,00

0,20

0,00

0,00

0,10

0,00

0,00

7,53

4,79

2,26

Volgens de gehanteerde rekenregels zorgen de beheerovereenkomsten voor een
oppervlakte van 4,79 ha akkervogelvriendelijk terrein. Zonder overlap met de BWK
bedraagt de oppervlakte akkervogelvriendelijk terrein 4,66 ha of 2,2 % van de totale
oppervlakte van de zoekzone.
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Figuur 4: ‘akkervogelvriendelijk terrein’ op basis van de BWK, onverharde wegen, waterlopen en
beheerovereenkomsten.

7. Evaluatie van de actuele oppervlakte akkervogelvriendelijk terrein
Het aandeel akkervogelvriendelijk terrein in de zoekzone ‘Luienberg’ bedraagt actueel
4,88 % van de oppervlakte van de zoekzone. Dit is lager dan de 5 % die als ondergrens
beschouwd wordt om de achteruitgang van de akkervogelpopulatie te stoppen. De op 1
januari 2011 gestarte beheerovereenkomsten akkervogelbescherming nemen momenteel
1,46 % van de oppervlakte van de zoekzone in. Zonder die maatregelen zou de zoekzone
slechts voor 3,42 % van de oppervlakte akkervogelvriendelijke terreindelen bevatten.
De lokalisatie van de westelijk gelegen gemengde grasstrook is minder tot niet geschikt.
Het is aangelegd tussen de bebouwing en biedt geen meerwaarde voor akkervogels, noch
als nestgelegenheid, noch als foerageergebied. De andere grasstrook werd aangelegd in
combinatie met vogelvoedselgewas en is zeer geschikt. Een groter perceel
vogelvoedselgewas is gelegen aan de noordzijde van een naaldhoutaanplant en daardoor
minder geschikt voor akkervogels. De overige locaties met vogelvoedselgewas zijn beter
geschikt.
De recent gestarte beheerovereenkomsten akkervogelbescherming zijn zinvol en
complementair aan de meer permanente ecologische infrastructuur. Om een verdere
achteruitgang van de OLA-akkervogelpopulatie tegen te gaan is behoud en opwaardering
van de permanente ecologische infrastructuur nodig, evenals een uitbreiding van
specifiek naar akkervogel gerichte beheersovereenkomsten met minstens 0,50 ha.
Is de doelstelling het herstel van de populatie akkervogels, dan is volgens internationale
literatuur een oppervlakte aandeel akkervogelvriendelijk terrein van 8 à 10 % vereist. In
dat geval moet nog voor minstens 7 ha beheerovereenkomsten akkervogelbescherming
voorzien worden.
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8. Prioritaire zones en maatregelen
8.1 Prioritaire zones
De nadruk in het akkervogelgebied Luienberg ligt op de open landschap akkervogels.
Nagenoeg in het ganse gebied zijn maatregelen voor de groep rond veldleeuwerik zinvol.
Aan de zuidelijke randzone echter, aansluitend op de autostrade en op de overgang met
de beboste Luienberg, richten eventuele maatregelen zich beter op KLA-soorten.

8.2 Maatregelen
Bij een goede kwaliteit van het leefgebied, is de broedpopulatie gorzen en patrijzen
jaarrond aanwezig. De broedpopulatie veldleeuwerik verplaatst zich bij koude naar het
zuiden om al snel in het voorjaar naar hun broedgebieden terug te keren. Tijdens koude
winterperioden zijn het vooral noordelijke broedvogels die in Vlaanderen komen
overwinteren. Veldleeuwerik, geelgors en patrijs zijn dus soorten die (vrijwel) jaarrond in
het gebied aanwezig zijn. Ze zijn erbij gebaat dat de kwaliteit van hun leefgebied het
hele jaar door geschikt en aantrekkelijk is. Voedsel, nestgelegenheid en dekking moeten
in elke periode van het jaar (winter, broedseizoen, ruiperiode) aanwezig zijn.
In de zoekzone is het zinvol om nog maatregelen te nemen i.f.v. zowel
broedgelegenheid, dekking, zomervoedsel als wintervoedsel. Alle beheerovereenkomsten
akkervogelbescherming komen hiervoor in aanmerking.
Het centrale deel van de zoekzone is eerder geschikt voor OLA-soorten. De aanleg van
nieuwe kleine landschapselementen i.f.v. akkervogels is in die zone dan ook minder
aangewezen.
Volgende algemene tips zijn van toepassing bij de keuze van de locaties voor
beheerovereenkomsten akkervogels:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vogelvoedselgewassen of graanranden worden voor kleine zangvogels best aan de
zonzijde van een doornig struweel aangelegd. In open terrein is er meer kans op
bezoek van groepen duiven of kauwen.
Er worden best geen maatregelen genomen langs bosranden gezien de beperkte
meerwaarde voor akkervogels.
Bij maatregelen langs beken is het aan te raden de ruimingspecie niet op de
randstroken aan te brengen.
Er worden best geen maatregelen genomen naast drukke wegen.
Het is aan te raden de aanwezigheid van voedsel en dekking ruimtelijk te
combineren.
Maatregelen worden best gespreid over het projectgebied, eerder dan
geconcentreerd in één of enkele percelen.
Structuren die voedsel en dekking bieden, worden ruimtelijk best aangelegd op
minder dan 500 m van elkaar (Phillips et al., 2009; Siriwardena, 2010).
Onbespoten stoppels zijn in principe overal inzetbaar. Afhankelijk van de beoogde
soortgroep worden die best toegepast langs kleine landschapselementen (voor KLA)
of in open landschap (voor OLA).
Maatregelenstroken moeten niet overal even breed zijn, waardoor uitsprongen in de
rand van een perceel opgevangen worden. Om voldoende dekking te bieden moet er
wel een minimale breedte (6-12 m) aanwezig zijn.
Graften of taluds kunnen aan waarde winnen voor akkervogels, door boven- en/of
onderaan een maatregelenstrook aan te leggen.
Maatregelen worden bij voorkeur niet genomen onder electriciteits-, telefoon- of
hoogspanningslijnen. Predatoren maken graag gebruik van deze structuren.
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•

Maatregelen in de onmiddellijke omgeving van bebouwing moeten vermeden
worden. Naast rechtstreekse verstoring door lawaai en recreatie, kan de
aanwezigheid van huis- en verwilderde katten hier leiden tot een verhoogde
predatie.

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

natuurvriendelijk wegbermbeheer langs rustige veldwegen
behoud van onverharde wegen
gebruik van bestrijdingsmiddelen beperken

CONCLUSIE
De zoekzone Luienberg is hoofdzakelijk van belang voor soorten van het open landschap
met veldleeuwerik als meest opvallende soort. Soorten van kleinschalige landschappen
zijn enkel aan de zuidelijke randzone van belang.
Op basis van de landschapskenmerken en van lopende beheerovereenkomsten, wordt
het actuele areaal akkervogelvriendelijk terrein van de zoekzone Luienberg geschat op
bijna 5%. Volgens internationale literatuur is dit onvoldoende voor herstel van de
populatie akkervogels. Om een verdere achteruitgang van de akkervogelpopulatie tegen
te gaan is het aangewezen nog minstens 0,50 ha beheerovereenkomsten
akkervogelbescherming te voorzien. Is de doelstelling het herstel van de populatie
akkervogels,
dan
moet
nog
voor
minstens
7
ha
beheerovereenkomsten
akkervogelbescherming voorzien worden.
In de zoekzone is het zinvol om nog maatregelen te nemen i.f.v. zowel
broedgelegenheid, dekking, zomervoedsel als wintervoedsel. Alle beheerovereenkomsten
akkervogelbescherming komen hiervoor in aanmerking.
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