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Akkervogels geen fan van nieuw mestactieplan
Het nieuwe mestactieplan dat vanaf dit jaar in werking zou treden legt een drastische beperking op
in de periode dat stalmest ten velde opgeslagen kan worden. Zo zou de tijd dat stalmest in open
akkerbouwgebied opgeslagen mag worden, verkort worden van 3 maanden naar maximaal 1 maand
voor onderwerken.
Dit zou het plotse einde betekenen van de – voor akkervogels zeer waardevolle – graanvelden met
stalmesthoop gedurende het ganse broedseizoen. De verkorte opslagperiode betekent ook een
bijkomende druk om stoppels sneller onder te werken; op deze manier worden de al steeds
schaarser wordende winterse stoppelvelden ook verdreven naar het verleden. Ook de opslag op het
bedrijf zal aan strakke regels onderworpen worden en de open opslag op de binnenkoer met
zwaluwen en mussen erbij behoort weldra tot het verleden.
Binnen kerngebieden voor akkervogels is de aanwezigheid van stalmesthopen vooral gedurende
het zomerhalfjaar bijzonder waardevol!
Tal van akkervogels gebruiken deze plaatsen als uitkijkpost maar ook als voedselgebied of locatie om
te zonnen of te schuilen. Voor pas uitgevlogen jongen van alle soorten akkervogels bieden deze
rommelplekjes ideaal foerageergebied. Soorten die er steevast gebruik van maken zijn grauwe gors
en gele kwikstaart (zeer geschikt als uitkijkpost), maar zijn ook voor veldleeuwerik, geelgors en kneu
van niet te onderschatten belang. Kuikens van kievit, fazant, patrijs en kwartel gebruiken deze
plaatsen zeer graag om er te leren foerageren. Ook de juvenielen van grauwe gors, veldleeuwerik en
gele kwikstaart vertoeven zeer graag op deze plaatsen.
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Grauwe gors en gele kwikstaart gebruikmakend van een mesthoop. Foto’s; Freek Verdonckt (FV) en Remar Erens (RE).

De Werkgroep Grauwe Gors pleit voor een aanpassing van deze beperkende maatregel binnen de
kerngebieden van akkervogels in Vlaanderen!
Stalmesthopen moeten op graanakkers gedurende het ganse broedseizoen aanwezig kunnen zijn in
de kerngebieden van akkervogels. Zeker binnen de prioritaire kerngebieden waar een aanzienlijk deel
van de resterende grauwe gorzen gedurende het broedseizoen vertoeft.
Op deze plaatsen is het landschap vaak al zo grootschalig en uitgekleed qua akkervogel vriendelijke
infrastructuur, dat het verdwijnen van deze stalmesthopen de aantrekkelijkheid van het leefgebied
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gedurende het broedseizoen zeker en vast niet ten goede zal komen. Vooral op plaatsen waar alle
veldwegen verhard zijn met beton en er grote perceelsoppervlaktes zijn, betekenen stalmesthopen
gedurende het broedseizoen ten velde een belangrijk vervangbiotoop met veel effect op een kleine
oppervlakte.
Ook de klassieke permanente rommelhoeken met naast opslag mest ook open opslag van kuilmaïs
dreigen volledig opgekuist te worden. Voor grauwe gorzen zijn dit vaak en in toenemende mate
uiterst belangrijke plaatsen waar vrijwel jaarrond voedsel en dekking in aanbod is.

Het tempo waarmee het anders toch wel typisch Belgisch rommelig boerenlandschap opgekuist raakt
is niet meer te volgen door tal van soorten van het traditionele landbouwgebied.
Of moeten we straks ook al starten met een BO stalmesthoop op gorzenvlakje…?
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