
Maatwerk levert resultaten!                (Tekst en onderzoek: WGG – R. Erens) 

Ondertussen is het pakket beheerovereenkomsten voor akkervogels van de VLM bijna zo’n 3 jaar in 

voege. In de beginfase werd getracht om zoveel mogelijk voedselaanbod in de wintermaanden te 

voorzien. Het concept van percelen met overstaande granen was reeds een gekende succesformule 

qua wintervoedselaanbod, vandaar dat de beheerovereenkomst ‘vogelvoedselgewas’ (vooral tarwe) 

waarbij het gewas overwinterd, al direct tientallen tot honderden akkervogels de winter door 

hielpen. 

Indien het praktisch haalbaar is prefereren de bedrijfsplanners van de VLM vaak om een perceel 

vogelvoedselgewas te bufferen door gemengde grasstroken. Indien deze breed genoeg zijn kan er 

zelfs een duo-rand beheer op uitgevoerd worden. Hierdoor ontstaat er naast een gunstige 

wintersituatie ook  in het broedseizoen een interessant biotoop met afwisseling van een dichte 

grazige vegetatie (strook met lang gras), een lage open vegetatie (in voorjaar gemaaide grasstrook) 

en het onbehandelde zomergraangewas dat zal blijven staan.  

Een voorbeeld van dit jaar uit Riemst illustreert de werking van maatwerk voor akkervogels: 

Het betreft een perceel met beheerovereenkomsten (BO) zoals hierboven beschreven concept; 

centraal bestaat het grootste deel van het perceel uit vogelvoedselgewas (zomertarwe + vlas) met 

rondom gemengde grasstroken in duo-rand beheer (telkens 3  meter breed). Belangrijk om te weten 

is dat het perceel nog geen hectare groot is. 

 

Schuiltent in BO, hier in de korte strook van de duo-rand (Foto: Rémar Erens, 2011). 

We zetten de feiten even op een rijtje; 



Tweede helft mei (2011), een koppel grauwe gors ter plaatse in de BO. Door het verbod op het 

gebruik van bestrijdingsmiddelen in deze percelen (behalve plaatselijk voor distels) zorgden bepaalde 

(on)kruiden voor extra structuur in de BO (ridderzuring, melganzevoet,..) die graag gebruikt werden 

als zit/zangpost. 

 Op 27/06/11 de bevestiging van een geslaagd broedgeval: het koppel grauwe gors met juist 

vliegvlugge juvenielen in de BO vogelvoedselgewas. Fraai te zien hoe de kort-gemaaide helft van de 

duo-rand gebruikt werd om zich snel in te kunnen verschuilen, vrij onopvallend voederbeurten te 

kunnen geven en er eventueel  ook effectief voedsel te zoeken. Dit laatste werd trouwens ook 

gedaan in een naastgelegen suikerbietenperceel én op een echt bizarre locatie (zie verder in deze 

nieuwsbrief!). Naast een familie grauwe gorzen herbergt het perceel ook maar liefst 3 territoria 

veldleeuwerik die op dat moment waarschijnlijk allen op eieren zaten. Een rustig van de kruiden 

knabbelende haas had het er blijkbaar ook naar de zin. 

 

Veldleeuwerik in de BO vogelvoedselgewas (Foto: Rémar Erens, 2011). 

04/07/11: bij de reeds eerder aangetroffen soorten kon er nu ook nog een patrijs (hen) met één 

vliegvlug kuiken worden toegevoegd. Dit duo verplaatste zich vanuit de beschreven BO naar een 

andere BO (enkel vogelvoedselgewas zonder grasstroken er omheen) in de directe omgeving. Aan 

deze laatste BO bevond zich trouwens ook nog een territorium van een grauwe gors. 



 

Patrijs met juveniel aan rand van de BO (Foto: Rémar Erens, 2011). 

16/07/11: Het vermoeden van 

veldleeuweriken die op eieren zouden 

zitten, werd rond half juli bevestigd door 

het waarnemen van voedselvluchten naar 

een nestlocatie in de BO. Het koppel had 

de korte strook van de duo-rand verkozen 

om hun nest in te verstoppen. Tussen wat 

jonge polletjes gras en enkele rozetten 

grote weegbree zat het nest met 4 jongen 

verscholen. Typisch dat de ‘korte’ strook 

met een open karakter qua vegetatie (zie 

foto) als meest geschikt bevonden werd. 

(Pijl duidt aan 

waar het nest 

verstopt zit.) 

Jonge veldleeuweriken in nest (Foto: Rémar Erens, 2011). 

Zicht op vegetatiestructuur rondom nestlocatie van veldleeuwerik in de BO (Foto: Rémar Erens, 2011). 


