
Succesvol project in Hoeksche Waard roept om landelijk vervolg

‘Nieuw GLB biedt kansen akkervogels’
Uit een tweejarige proef blijkt dat akkervogels 
de Hoeksche Waard goed weten te vinden. Joke 
de Geus van LTO hoopt op een vervolg van 
het initiatief, bij voorkeur in GLB-verband. Zij 
pleit ervoor om in de nationale invulling van 
het nieuwe GLB een hoge wegingsfactor op te 
nemen voor maatregelen die bijdragen aan de 
biodiversiteit, zoals akkervogels.

biodiversiteit te stimuleren en in 
principe kunnen alle akkerbou-
wers hier aan meedoen.”

Tweede Kamer
De stichting voor agrarisch na-
tuurbeheer Rietgors en H-WodKa 
hebben hun ideeën hierover naar 
staatssecretaris Sharon Dijksma 
gestuurd. Verder zijn er contac-
ten met LTO Noord, die ook groot 
voorstander van de wegingsfac-
tor is. Dijksma is momenteel be-
zig met haar plannen voor de na-
tionale invulling van het nieuwe 
Gemeenschappelijk Landbouw-
beleid. Deze plannen worden in 
mei naar de Tweede Kamer ge-
stuurd. 

Volgens De Geus heeft de 
staatssecretaris voldoende tijd om 
de ideeën te laten bezinken. „Er 
wordt de komende maanden nog 
aan de Nederlandse uitwerking 
van het GLB gesleuteld, de defini-
tieve uitwerking moet voor 1 au-
gustus 2014 naar Brussel worden 
gestuurd. Wij vinden in ieder geval 
dat ons standpunt een meerwaar-
de geeft aan de vergroeningseis 
van 5 procent. Daar wordt de bio-
diversiteit alleen maar beter van.”
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Twintig akkerbouwers op 
het Zuid-Hollandse eiland 
zaaiden de afgelopen twee 

jaar zomer- en winterakkers voor 
akkervogels in. Het voornaamste 
doel was het aantrekken en laten 
overwinteren van deze vogels 
in een hoogproductieve land-
bouwomgeving als de Hoeksche 
Waard.

„Door de aanleg van vogelak-
kers met zaadhoudende planten 
komt er meer voedsel beschik-
baar”, zegt Joke de Geus van LTO 
Noord Vakgroep Akkerbouw. „De 
plantenzaden zorgen voor een 
hogere overlevingskans van de 
overwinterende vogels. Ze ko-
men in een betere conditie uit 
de winter, dat resulteert naar 
verwachting in hogere broedre-
sultaten. De akkers leveren een 
waardevolle bijdrage aan de bio-
diversiteit en het is ook nog eens 
een prachtig gezicht.”

De vogelakkers trokken groen-
lingen, vinken, ringmussen en 
rietgorzen aan. Ook werden er 
typerende akkervogels zoals de 
veldleeuwerik, graspieper en pa-
trijs op de akkers aangetroffen. 
Bovendien waren de percelen 
van waarde voor broedende gele 
kwikstaarten, veldleeuweriken 

en kieviten, omdat de zomerak-
kers in het broedseizoen voor 
voedsel voor jonge kuikens zorg-
den. De verwachtingen binnen de 
pilot zijn dat de aantallen akker-
vogels dan ook zullen stijgen.

Resultaten wintertellingen
De Geus wil echter geen concrete 
getallen van vogels noemen. „Het 
project heeft twee jaar gelopen: 
een jaar met een vrij koude win-
ter en een jaar met een relatief 
zachte winter. Het is niet reëel om 
na twee jaar al significante resul-
taten te verwachten”, vindt zij. De 
wintertellingen lieten wel grote 
aantallen vogels zien in percelen 
met vogelakkers ten opzichte van 
percelen zonder vogelranden. In 
de winter van 2012-2013 zat 94,8 
procent van de getelde vogels op 
de vogelakkers, in de afgelopen 
winter zelfs 98 procent.

Voor Joke de Geus is het grote 
verschil in aantallen tussen vo-
gels die wel en niet in vogelakkers 
zijn geteld een goede indicator 
voor de slagingskansen van het 
project. „We hebben niet kunnen 
vaststellen dat het aantal broed-
paren omhoog is gegaan, maar 
we weten wel dat het effect van 
wintervoedsel de broedpopulatie 
van vogels als de veldleeuwerik 
en patrijs beïnvloedt. We stellen 
ons voor dat het aantal broedpa-
ren van deze soorten zich de ko-
mende jaren in een goede leefom-
geving verder zal ontwikkelen.”

„Als je de vogels op een be-
paalde plek eten geeft, dan gaan 

zij zich in die omgeving nestelen 
en bied je ze een schuilplaats”, 
vervolgt zij. „Dan heb je aan de 
drie randvoorwaarden voldaan 
om een leefomgeving te creëren 
waar een vogel kan bivakkeren. 
En als de akkervogel weer wordt 
gesignaleerd, is dat tevens een in-
dicatie dat de biodiversiteit weer 
op orde komt. De hele biotoop 
herstelt zich.”

Optimaal benutten
De Zuid-Hollandse is van me-
ning dat het scheppen van een 
veilige omgeving waar goede le-
venskansen voor vogels zijn in 
een grootschalig landbouwge-
bied heel goed mogelijk is. „Dat 
kan door een perceel met een ef-
ficiënte indeling, dat past bij de 
werkbreedte van de machines, te 
combineren met minder gemak-
kelijk te bewerken stukken voor 
vogels. Juist de stukken die niet 
optimaal zijn te bewerken door 
bijvoorbeeld vorm of grootte, le-
nen zich goed voor het inrichten 
van een vogelakker. Dit is onder-
zocht door de deelnemers aan het 
project Hoeksche Waard op de 
Kaart (H-Wodka).”

De twintig deelnemende akker-
bouwers zaaiden gemiddeld 0,3 
hectare vogelakker in, in totaal 6 
hectare. Ze kregen daarvoor een 
vergoeding, geld dat binnen het 
project beschikbaar werd gesteld. 
Ook in 2014 zijn er weer vogelak-
kers in de Hoeksche Waard, het 
oppervlak is nu 8 hectare. Deze 
vogelakkers zijn nu opgenomen 
in de regeling Hoeksche Randen 
2014. Maar om het initiatief veilig 
te stellen voor de toekomst, pleit 
Joke de Geus ervoor om in de na-
tionale invulling van het nieuwe 
GLB een hoge wegingsfactor op 
te nemen voor ecologische aan-
dachtsgebieden, die de biodiver-
siteit bevorderen.

Slimme landbouw
In de Nederlandse invulling van 
het nieuwe GLB moeten ak-
kerbouwers 5 procent van hun 
bedrijfsoppervlak beschikbaar 
stellen voor biodiversiteit. „Wij 

willen heel graag dat boeren tot 
de aanleg van winter- en zomer-
veldjes voor akkervogels over-
gaan”, zegt De Geus. „Maar die 
veldjes kosten wel geld om in te 
richten en beheren. Daarom zou-
den we graag zien dat er een hoge 
wegingsfactor in het nieuwe GLB 
wordt opgenomen, die akker-
bouwers in staat stelt om minder 
grond uit productie te nemen en 
daarvoor ruimte terug te krijgen 
voor een extra inspanning om 
echt iets voor de biodiversiteit te 
doen. Wij denken daarbij aan de 
wegingsfactor 3.”

Volgens De Geus worden ak-
kerbouwers op deze manier ge-
stimuleerd om zich in te spannen 
voor biodiversiteit. „Je kunt wel 5 
procent van je oppervlakte braak 
laten liggen, maar dan haal je 
kostbare grond uit productie en 
het heeft weinig waarde voor de 
biodiversiteit. Met het instellen 
van een hoge wegingsfactor zal 
je boeren er eerder toe bewegen 
een kleiner oppervlak kwalitatief 
goed in te richten: je gaat op een 
slimme manier hoogproductieve 
landbouw combineren met de 
ecosysteemdiensten op de ak-
kers. Dit is een goede manier om 

Een vogelakker levert niet alleen 
voedsel aan akkervogels, het per-
ceeltje biedt ook nestgelegenheid, 
beschutting en voer voor kuikens. 

Akkerbouwer Henk Melissant uit Goudswaard is een van de deelnemers 
aan het project ‘Vogelakkers in de Hoekse Waard’. Hij draagt akkervogels 
een warm toe. „Ik vind het prachtig als ik ’s avonds met een glaasje wijn op 
de bank zit en een hele horde akkervogels over mijn land zie vliegen.”
Volgens de Zuid-Hollander zijn akkervogels wat onderbelicht ten opzichte 
van weidevogels. „Provincie Zuid-Holland en ook de agrarische natuurver-
enigingen zetten in hun beleid vooral in op weidevogels. Over akkervogels 
hoor je maar weinig. Dat zou een bedreiging voor de akkervogel kunnen 
zijn.”
Melissant ziet mogelijkheden voor akkervogelbeheer in de nationale invul-
ling van het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. „De gemiddelde 
akkerbouwer in de Hoekse Waard is vernieuwend bezig met bijvoorbeeld 
akkerranden en slootkantbeheer. Daar zou in het nieuwe beleid geld voor 
kunnen worden uitgetrokken. De landbouw wordt steeds grootschaliger, de 
kunst is om op een bepaalde manier wat terug te doen voor de natuur. Dat 
is aantrekkelijk voor de akkervogels, maar ook voor de boer, de burger en 
de omgeving in het algemeen.”
Volgens de akkerbouwer kun je prima vogelranden en bloemenranden 
naast elkaar aanleggen. En door vogelranden te combineren met buren, 
kun je kilometers lange stroken voor akkervogels creëren. „Het één ver-
sterkt het ander”, vindt Melissant. „Bovendien kun je de akkerranden laten 
rouleren over je percelen. De stroken zijn heel goed in het bedrijfsplan in te 
passen.”

‘bo e r m o et ak k e rvo g e ls ko este r e n’

Biodiversiteit | 5  |  nr 8  |  Zaterdag 26 april 2014


