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Begijn Le Bleu 

Het lot van de akkervogel  
ligt in handen van de boer

OPERATIE 
AKKERVOGEL

Het gaat niet goed 
met de akkervogel. 

Monitoringprojecten tonen 
alarmerende afnames 

in hun aantallen. Om de 
dieren te redden, rekenen 
natuurwerkgroepen op de 

goodwill van boeren.
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Een zeldzaam nest van grauwe 
kiekendiefjongen. De roofvogel, 
die in België en Nederland 
op de Rode Lijsten staat als 
ernstig bedreigd, broedt op de 
grond in akkers.
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‘ D e grauwe gors heeft 
zijn zwanenzang in-
gezet.’ Zo luidde de 
conclusie van de vrij-

willigerswerkgroep Grauwe Gors 
in een artikel uit 2018 van Natuur.
oriolis. De vogel met zijn opvallend 
forse snavel en stierennek is in deze 
contreien aan een sterke terugval 
bezig. Midden de jaren 1970 telden 
vogelspotters meer dan drieduizend 
broedparen in Vlaanderen, in 2018 
schieten er nog maar een veertig-
tal paren over. De soort heeft zich 
volledig teruggetrokken op enkele 
Haspengouwse leemplateaus.

Freek Verdonckt, beleidsmede-
werker bij Natuurpunt en vrijwilliger 
bij de Werkgroep Grauwe Gors, ziet 
de evolutie met lede ogen aan. Hij 
vindt de iconische soort niet minder 
dan bewonderenswaardig. ‘Het zijn 
stoere vogels, met een snaveltand 
waarmee ze dikke zaden en zelfs 
maiskorrels te lijf gaan. En hun zang 
is formidabel. Ze maken het geluid 
van een rammelende sleutelbos.’

‘Vele winters geleden zag ik wel 
driehonderdvijftig gorzen samen in 
één boom zitten. Als die beginnen 
te zingen, hoor je één grote sleu-
telbossymfonie. Het was de laatste 
grote groep die ik heb gezien.’

Als hij het vandaag heeft over 
de laatste grauwe gorzen in Vlaan-
deren, gebruikt Verdonckt de term 
‘living dead‘. Het zijn individuen die 
door gebrekkig broedsucces onvol-
doende nakomelingen voortbren-
gen. Ze slagen er niet meer in om 
hun soort in stand te houden.

Grauwe gorzen maken hun nesten 
op de grond. Daarvoor verkiezen ze 
akkers en open landbouwlandschap-
pen. Ook voor hun voedsel – granen 
en zaden, en insecten tijdens het 
broedseizoen – zijn ze aangewezen 
op boerenland.

Door de landbouwintensivering 
zien gorzen het aantal veilige broed-
plaatsen afnemen. Het landschap 
verandert sterk. Irrigatie maakt 
gronden droger, ruilverkaveling 
doet kanten en grachten verdwijnen, 
en het landschap versnippert. Het 
wordt moeilijker voor de vogels om 
voedsel te bemachtigen.

De problemen waarmee grauwe 
gorzen kampen zijn exemplarisch 
voor de moeilijkheden die ook an-
dere soorten ervaren. Gorzen maken 
deel uit van de akkervogels, een 
groep waartoe onder meer veldleeu-
weriken, ringmussen, kwartels en en-
kele roofvogels behoren. De meeste 
van deze vogels delen dezelfde grie-
ven als de gorzen.

Niet meer thuis in eigen huis
De kievit, een andere akkervogel, 
wordt nog in vrij grote aantallen 

gespot. Toch moet ook deze soort 
vechten om zijn voortbestaan. De re-
latief grote groepen die waarnemers 
jaarlijks in mei en juni melden, be-
horen tot diezelfde living dead-groep 
waarmee Verdonckt de resterende 
grauwe gorzen benoemt. Het zijn 
oudervogels die samentroepen nadat 
hun broedsel is mislukt.

De kievit maakte eerder al een 
switch van weiland naar akkerland. 
En volgens het Nederlandse biolo-
giemagazine Nature Today zijn hun 
aantallen gekelderd door habitatver-
lies en een verhoogde predatiedruk. 
Die twee oorzaken houden met elkaar 
verband: in een uitgekleed landschap 
krijgen rovers vaak vrij spel op de res-
terende broedvogels.

De laatste jaren mag er gerust wor-
den gesproken van een dramatische 
trend. Het beschermen van hun nest 
is één zaak, maar kievitsjongen zijn 
nestvlieders. Zodra ze uit het ei zijn 
gekropen, moeten ze voedsel kunnen 
zoeken in een veilige omgeving. Als 
die er niet is, moeten ze elders op 
zoek. Dat maakt hen kwetsbaar voor 
predatoren als vossen en roofvogels.

Zelfs in een veilige omgeving heb-
ben ze het niet altijd makkelijk. Soms 
laten boeren hun mais en andere 
akkergewassen langer groeien, waar-
door de jongen het noorden kwijtra-
ken en verhongeren. Bijkomend pro-
bleem is dat de broedperiode van de 
kievit soms middenin de maaitijd valt. 
Jongen worden regelmatig gedood 
door de maaibalk van de boer.

In een rapport dat Natuurpunt 
Studie opstelde in opdracht van de 
provincie Vlaams-Brabant blijkt dat 
amper één op tien kievitnesten suc-
cesvol is. Het is een zoveelste niet 
mis te verstaan signaal dat het niet 
goed gaat met deze vogels.

Overigens verliezen ook roofvo-
gels de strijd tegen een veranderend 
landschap. De bruine kiekendief 

IN HET KORT
Akkervogels foerageren en broeden in landbouwgebied.

•
Door intensievere landbouw en toegenomen pesticidenge-

bruik zijn hun aantallen in vrije val.
•

Natuurverenigingen en boeren werken samen om  
opnieuw veilige broedplaatsen te creëren.

Begijn Le Bleu 
is comedian en  

fervent vogelaar.

Paring van twee 
grauwe gorzen.
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broedt in uitgestrekte moerassige 
rietvelden, maar ook in cultuurland-
schappen zoals graan- en koolzaadvel-
den. Door een intensievere landbouw 
vindt deze akkervogel steeds moeilij-
ker zijn weg naar goede nestlocaties.

Chemische vijand
Met intensievere landbouw neemt 
ook het gebruik van bestrijdingsmid-
delen toe. Akkervogels lijden direct 
en indirect onder de toenemende 
concentraties pesticiden. Het voor-
naamste probleem is dat hun voedsel-
aanbod erdoor slinkt.

In 2014 al schreef een groep we-
tenschappers, onder wie Nederlands 
bioloog Ruud Foppen, in het vakblad 
Nature over de negatieve impact van 
pesticiden op akkervogels en andere 
insecteneters. De onderzoekers rie-
pen op om het pesticidengebruik 
terug te schroeven en bepaalde mid-
delen zelfs volledig af te schaffen. 
‘Vooral neonicotinoïden stellen een 
nog groter risico voor insecteneters 
dan we hadden verwacht’, besloten 
ze.

Natuurbeschermer en ornitholoog 
Ben Koks, die tot vorig jaar de Gro-
ningse Stichting Grauwe Kiekendief 
leidde, begrijpt hoe moeilijk het is 
voor boeren om te minderen met pes-
ticiden. Volgens Koks is het voor hen 
een middel om tegemoet te komen 
aan de eisen van een modern econo-
misch systeem.

‘Er is geen ruimte meer voor een 
persoonlijke invulling van landbouw’, 
zegt Koks. ‘Boeren moeten nu al aard-
appels telen voor de komende vier 
jaar en ze zullen die moeten verhan-
delen aan bodemprijzen. Dat lukt niet 
als ze geen chemie gebruiken.’

Win-win
Akkervogels worstelen met toren-
hoge problematieken. De Werkgroep 
Grauwe Gors schrijft adviezen voor 
waarmee overheden en organisaties 
die kunnen aanpakken. Een maatregel 
die de groep eerder al voorstelde – en 
die als eerste op poten werd gezet 
door Koks – is het uitbouwen van 
vogelakkers.

Vogelakkers zijn velden met afwis-
selend stroken luzerneplanten en 
stroken grassen, granen en kruiden. 
Zulke velden bleken in het verleden 
al uitmuntend foerageergebied te zijn 

DE AKKERVOGEL
Veel akkervogels maken hun nesten op de grond. Ze verkiezen akkers en open landbouwland-
schappen. Hun menu bestaat uit granen en zaden, en insecten tijdens het broedseizoen.
Een bloeiende akkervogelgemeenschap herbergt een grote diversiteit aan soorten. Onder 
meer de kievit, patrijs, veldleeuwerik, geelgors, ringmus, grauwe gors, kwartel en de gele 
kwikstaart zijn akkervogels. Ook roofvogels als de velduil en het trio grauwe, blauwe en brui-
ne kiekendieven behoren tot de akkervogels.

Links naar rechts, boven 
naar onder: Veldleeuwerik • 
velduil • grauwe kiekendief 
• bruine kiekendief • kievit • 
gele kwikstaart • geelgors • 
kwartel • patrijs • ringmus

voor akkervogels. Kiekendieven, maar 
ook veldleeuweriken en misschien 
ook de grauwe gors komen er op af.

De uitbouw van vogelakkers staat 
of valt met de medewerking van land-
bouwers. Gelukkig toont een aantal 
boeren zich bereid om zich te verdie-
pen in de teelttechnische aspecten 
van luzerne. Akkervogels hebben de 

plant nodig, en ook de boer kan ervan 
profiteren, want luzerne kan dienen 
als eiwitrijk veevoeder. Stroken op 
akkers waar nu luzerne staat, zijn dus 
een win-winsituatie.

Vogelakkers onderhouden vraagt 
nog heel wat andere expertise. Zo 
moeten boeren ze met ruime interval-
len maaien – eens in de zestig dagen, 
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om precies te zijn. Op die manier krij-
gen veldleeuweriken voldoende tijd 
om tussen de maaibeurten in veilig 
een nest te maken en er hun jongen 
groot te brengen.

Dankzij de akkers kunnen vogels 
meerdere legsels per seizoen groot-
brengen. Dat is noodzakelijk voor 
een gezonde populatieopbouw. Toch 
blijft constante monitoring door de 
Werkgroep Grauwe Gors van belang. 
Bijvoorbeeld om te vermijden dat een 
nest van de zeldzame grauwe gors 
alsnog in gevaar komt bij het maaien 
van luzerne.

Nieuw leefgebied
Onder meer dankzij de Werkgroep 
Grauwe Gors kon Plan Kiekendief, 
een project van Regionaal Land-
schap Zuid-Hageland, een vogelak-
ker uitbouwen in Haspengouw. Het 
doel daar is om de grauwe kiekendief 
terug aan het broeden te krijgen.

De roofvogel staat bekend om 
zijn halsbrekende vliegkunsten en 
prachtige prooioverdracht in het 
broedseizoen, waarbij het man-
netje zijn vangst in volle vlucht 
aan het vrouwtje doorgeeft. Na de 
jaren 1970 verdween deze elegante 
soort als regelmatige broedvogel uit 
Vlaanderen.

In 2015 keurde Joke Schauvliege, 
toen Vlaams minister van Omge-
ving, Natuur en Landbouw, een 
soortbeschermingsprogramma goed 
voor de kiekendief. Het programma 
werd onder meer opgesteld door 
het Agentschap Natuur en Bos en de 
Werkgroep Grauwe Gors.

Vrij eenvoudig gesteld komt het 
erop neer dat er nieuw leefgebied 
wordt gecreëerd voor de vogel. In 
vijf afgebakende kernzones, waar-
onder de Haspengouwse leempla-
teaus rondom Gingelom, Hoegaar-
den en Tongeren, komen nieuwe 
vogelakkers.

In de Leemstreek wil de Vlaamse 
overheid tegen 2020 90 hectare 
leefgebied creëren, voor drie broed-

paren van grauwe kiekendieven. De 
eerste doelstelling werd al gehaald. 
De tweede nog niet, maar het kan 
nog. Fingers crossed.

Fortuinlijk koppel
De maatregelen die de overheid, 
werkgroepen en boeren ondernemen, 
hebben al voor minstens één succes-
verhaal gezorgd.

In Diksmuide registreerden vogel-
liefhebbers vorig jaar een geslaagd 
broedgeval van een grauwe kieken-
dief. Het was de eerste in West-Vlaan-
deren sinds 1959.

Na een avontuurlijke zoektocht 
vonden vrijwilligers van Natuurwerk-
groep De Kerkuil het nest van deze 
stille vogel in een veld wintertarwe. 
De kiekendief is een grondbroeder, 
dus moesten de vrijwilligers de eige-
naar van het land snel verwittigen. De 
boer stemde in om met hen samen te 
werken.

Om het nest te beschermen, 
plaatsten de vrijwilligers er een half-
open kooi rond. De boer kon zo’n 100 
vierkante meter tarwe niet oogsten, 
maar werd daarvoor via een subsidie 

door het Agentschap Natuur en Bos 
vergoed. Onderzoekers van het Ko-
ninklijk Belgisch Instituut voor Na-
tuurwetenschappen (KBIN) ringden 
de jongen van het kiekendiefpaar, en 
vrijwilligers van de Stichting Grauwe 
Kiekendief kleurringden ze.

Even werd het nog spannend voor 
één van de jongen. Tijdens een aantal 
vliegoefeningen vloog het jong uit de 
kooi in het veld, net toen de boer de 
tarwe ging oogsten. Een tijdlang was 
het zoek.

Na een speuractie van een aantal 
vrijwilligers en een oplettende na-
tuurvorser die mocht meerijden op 
de tractor van de boer voor een beter 
zicht, werd het alsnog teruggevonden. 
Als alles goed is, zijn de jongen nu in 
Afrika. Daar verblijven kiekendieven 
over het algemeen tijdens hun eerste 
levensjaar.

Of het ouderpaar dit jaar opnieuw 
zal broeden in West-Vlaanderen valt 
af te wachten. In elk geval blijkt dat 
natuurbescherming en landbouw wel 
degelijk hand in hand kunnen gaan. 
En dat het de enige manier is om de 
akkervogel te redden. ■

BRENG DE AKKERVOGEL MEE IN KAART
Van 13 tot en met 16 juni organiseert de Werkgroep Grauwe Gors een akkervogelzoekweekend. Vrijwilligers trekken de Haspengouwse 
akkers in, waar ze de laatste zangposten van de grauwe gors in kaart brengen, broedverdachte vogels opsporen en hun eetpatronen 
documenteren. Iedereen kan meedoen. Meer info en inschrijvingen op www.grauwegors.be.

Jonge grauwe 
kiekendieven 
worden geringd 
en nauwgezet 
gemonitord.
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