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y. De, 
levende f^atuur X^ ̂  

De Veldleeuwerik {Alauda arvensis) is 

één van de soorten die tot voor kort als 

'gewoon' werden beschouwd, maar die 

inmiddels op de nieuwe Rode Lijst 

staan. De teloorgang van de Veld

leeuwerik is symptomatisch voor het 

grote verlies aan biodiversiteit in het 

agrarisch gebied. Een brede aanpak van 

de problemen is noodzakelijk om de 

achteruitgang te keren. Een verhaal over 

bedreigingen en over sprankjes hoop. 

Is het mogelijk om het tij voor 

de Veldleeuwerik te keren.' 

Nog niet zo heel lang geleden, in de jaren 

zeventig en tachtig, waren Veldleeuweriken 

vaak zó talrijk dat je als vogelteller grote 

moeite had om de vele tegen elkaar in zin

gende vogels uit elkaar te houden. Deze 

situatie is nu zeldzaam geworden. In vijf

entwintig jaar tijd zijn de aantallen in 

Nederland met 90 % afgenomen, van 

500.000 tot 750.000 paar in 1973-1977 tot 

slechts 50.000-70.000 paar ini998-2000 

(van 't Hoff, 2002). Het aantal paren in 

2004 wordt geschat op 34.500 tot 48.000 

(Teunissen &. Soldaat, dit nummer). Een 

achteruitgang van dergelijke omvang komt 

zelden voor bij vogels en wijst op een 

forse, snelle degradatie van het habitat. In 

veel gebieden, met name in Oost- en Mid

den-Nederland, is de soort zelfs verdwe

nen. De Veldleeuwerik komt voor in allerlei 

open landschappen. In agrarisch land 

komen de grootste aantallen voor én heeft 

een grote achteruitgang plaats gevonden. 

De hoogste dichtheden worden bereikt in 

open akkergebieden, zoals de Drents-

Groningse veenkoloniën. Ook op de zee-

kleigebieden van Noord-Nederland, in Fle

voland en in Zuidwest-Nederland is de 

soort goed vertegenwoordigd, evenals op 

de lössgronden van Zuid-Limburg. Gras-

landgebieden met noemenswaardige dicht

heden zijn tegenwoordig schaars; voor

beelden zijn Waterland en de Zaanstreek 

(van 't Hoff, 2002). 

De achteruitgang van de Veldleeuwerik 

resulteerde in plaatsing op de Rode Lijst 

van Nederlandse broedvogels, in de cate

gorie 'gevoelig' (van Beusekom et al., 

2005). Hoewel de Europese broedpopula

tie nog steeds zeer groot is - minstens 

40 miljoen broedpaar - neemt de soort 

recentelijk in vrijwel geheel Europa af, in 

Is er hoop voor 
de Veldleeuwerik 'm het 
agrarisch gebied? 

sommige landen zelfs zeer sterk. Er wordt 

gesproken over een 'large historical decli-

ne'. De soort heeft Europees gezien een 

ongunstige beschermingsstatus ('deple-

ted', BirdLife International, 2004). Het 

past precies in het beeld dat de soorten 

van agrarisch gebied vergeleken met die 

van andere biotopen ook op Europese 

schaal de grootste achteruitgang laten zien 

(BirdLife International, 2004). 

Landbouw maakt en kraakt de 
Veldleeuwerik 
De Veldleeuwerik is de meest algemene en 

verbreide leeuweriksoort in het Westpale-

arctisch gebied. Oorspronkelijk was de 

soort een steppevogel. Door ontbossing en 

de ontwikkeling van landbouwgrond kon 

de vogel zijn verspreidingsgebied vooral in 

de negentiende eeuw sterk uitbreiden 

(Hagemeijer &, Blair, 1997). De veranderin

gen in de landbouw in de laatste decennia 

hebben echter een omvangrijke achteruit

gang van de populatie veroorzaakt. Deze is 

vooral evident in West-Europa. In Oost-

Europa is veelal sprake van stabiele aantal

len. Dit patroon zien we terug bij meer 

soorten van agrarisch land en wordt ver

oorzaakt door grote verschillen in de mate 

van intensivering van de landbouw tussen 

de landen van de Europese Unie en die 

daarbuiten (Donald, 2004; Tucker, 1997; 

Tucker & Evans, 1997). 

De knelpunten die de Veldleeuwerik onder

vindt zijn met name goed onderzocht in 

West-Europa, vooral in Groot-Brittannië, in 

mindere mate ook in Zwitserland, Duits

land en Frankrijk (o.a. Donald et al., 2002; 

Jenny, 1990). In Nederland is vooral sinds 

2001 in bouwlandgebieden in Groningen, 

Drenthe, Flevoland en Zeeland onderzoek 

verricht naar de Veldleeuwerik, gericht op 

betekenis van agrarisch natuurbeheer 

en/of biologische landbouw, op reproduc

tie en op terreingebruik (o.a. Ottens et al., 

2003). Het grootste probleem in land

bouwgebieden is dat het de Veldleeuwerik 

steeds minder lukt om de noodzakelijke 

twee tot drie broedsels per seizoen te pro

duceren, nodig om voldoende reproductie 
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te garanderen. Daarnaast is ook de over

leving, vooral in najaar en winter, sterk ver

minderd. Het resultaat is achteruitgang van 

de populatie. Intensivering van de land

bouw is de belangrijkste oorzaak (Donald, 

2004; Tucker, 1997; Tucker &, Evans, 1997). 

De verschillende componenten hiervan zijn 

veelal niet los van elkaar te zien en verster

ken elkaar deels (kader 1). 

Overigens nemen Veldleeuweriken ook in 

andere dan agrarische habitats af, zoals 

heide en open duin. De oorzaken van de 

achteruitgang op heide zijn niet goed 

onderzocht. Waarschijnlijk spelen vergras-

sing, boomopslag en verminderde begra-

zing een rol. Hierdoor wordt de vegetatie

structuur te gesloten en neemt de beschik

baarheid van voedsel af. In de duinen is 

verruiging van de vegetatie de reden dat 

de Veldleeuwerik achteruit is gegaan (van 

't Hoff, 2002). Een gedeelde oorzaak kan 

liggen in de geringe overleving in de perio

de buiten de broedtijd, als Veldleeuweriken 

geheel afhankelijk zijn van landbouwgebie

den, met name graanstoppelvelden. In de 

vermoedelijk belangrijkste overwinterings-

gebieden van Nederlandse Veldleeuweriken, 

in Frankrijk, zijn de condities om succesvol 

te overwinteren verslechterd, doordat de 

landbouw ook hier op veel plaatsen is over

gestapt van zomergraanteelt naar winter-

graanteelt en stoppelvelden sterk in opper

vlakte zijn afgenomen. Maar in aanvulling 

op veranderingen in landbouw kan jacht en 

vogelvangst een probleem zijn voor de 

Veldleeuwerik: binnen de EU is jacht op en 

vangst van Veldleeuweriken toegestaan in 

onder andere Frankrijk, Italië, Griekenland 

en delen van Spanje. Frankrijk en Spanje, 

waar onze Veldleeuweriken overwinteren, 

zijn goed voor een jaarlijkse 'oogst' van 

2,1 miljoen Veldleeuweriken. Dit is onge

veer 6 % van de geschatte winterpopulatie. 

Uit berekeningen met reproductie- en sterf

tecijfers blijkt dat reproductie en (natuurlij

ke) sterfte elkaar behoorlijk in evenwicht 

houden. In deze omstandigheden is het 

dus maar de vraag of 6 % sterfte door jacht 

en vogelvangst te rechtvaardigen is (Euro

pese Commissie in prep.) 
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Foto 1. In Groningen en Zeeland 

worden dit voorjaar experimenten 

gedaan met leeuwerikveldjes, zoals 

hier in het Oldambt (foto; Hans Hut). 

Hoe de trend te keren? 
De nieuwe Rode Lijst (van Beusekom et al., 

2005) bevat veel meer vogelsoorten van 

het agrarisch landschap dan de vorige uit 

1994 (Osieck& Hustings, 1994). Vogelbe

scherming Nederland gaat daarom deze 

groep de komende jaren meer aandacht 

geven in haar beschermingsbeleid. Hierin 

zijn ook de doelen en activiteiten opgeno

men uit het (ontwerp) 'European Union 

Actlon Plan for Skylark Alauda arvensis 

2006-2008' van de Europese Commissie. 

Dit plan vloeit voort uit de verplichtingen 

van de Europese Vogelrichtlijn, omdat de 

Veldleeuwerik staat op Bijlage II/2 als een 

soort waarop gejaagd wordt in bepaalde 

lidstaten én omdat de soort tegelijkertijd 

een ongunstige beschermingsstatus heeft 

('Species of European Conservation Con

cern (SPEC) 3'). Implementatie van de 

actiepunten zal moeten worden opgepakt 

door alle lidstaten waar Veldleeuweriken 

broeden, doortrekken of overwinteren, dus 

ook door Nederland. 

De Veldleeuwerik laat zich als - nog steeds 

- tamelijk algemene en wijd verspreide 

soort niet beschermen met de instandhou

ding van Belangrijke Vogelgebieden of een 

klassiek soortbeschermingsplan, dat 

gericht is op sterk bedreigde soorten met 

een beperkte verspreiding. In plaats daar

van moeten beschermingsmaatregelen 

gericht zijn op verbetering van de kwaliteit 

van het agrarisch gebied als belangrijkste 

habitat van de Veldleeuwerik en van veel 

meer van landbouw afhankelijke soorten 

(TuckerS, Evans, 1997; Pain & Pienkowski, 

•'997)- De Veldleeuwerik kan daarbij als 

bekende vogelsoort heel goed fungeren als 

'ambassadeursoort' (flagship species), 

belangrijk in de communicatie en draag

vlakvergroting, net zoals Grutto {Limosa 

limosa) en Grauwe kiekendief {Circus pygar-

gus) nu al zijn. Een belangrijke rol in deze 

is weggelegd voor 'Boerenland-Vogelland', 

een coalitie van Vogelbescherming Neder

land, Landschapsbeheer Nederland, 

Natuurlijk Platteland Nederland en de 

Unie van Landschappen. 

Een ommekeer van achteruitgang naar 

stabilisatie of zelfs vooruitgang kan echter 

alleen bereikt worden door grootschalige 

kwaliteitsverbetering. Hiervoor zijn veran

deringen in het gemeenschappelijk land

bouwbeleid van de EU, de CAP (Common 

Agricultural Policy), nodig. In het verleden 

was dit uitsluitend gericht op regulering en 

verbetering van de agrarische productivi

teit. Het is echter mogelijk om meer reke

ning te houden met behoud en verbetering 

van de biodiversiteit in het agrarisch 

gebied en tegelijkertijd agrarische doelstel

lingen te halen. BirdLife International -

waar Vogelbescherming Nederland partner 

van is - maakt zich daarom al langere tijd 

sterk voor een natuurvriendelijkere CAP 

binnen de EU. De eerste stappen in deze 

richting zijn genomen met de hervormin

gen ingezet door MacSharry in 1992, toen 

o.a. de braaklegregeling werd ingevoerd. 

Leeuwerikveldjes testen in Nederlandse 
situatie 
Het langetermijn-doel van Vogelbescher

ming Nederland is om de Veldleeuwerik te 

behouden als algemene vogelsoort van 

open, agrarische gebieden. Het is niet 

aannemelijk dat dit doel gehaald wordt op 

korte termijn, omdat het lot van de Veld

leeuwerik onlosmakelijk is verbonden met 

het landbouwbeleid, zoals hierboven is uit

eengezet. Stoppen van de huidige neer

waartse trend is alleen mogelijk als 

beschermingsmaatregelen voor een lange

re periode op voldoende grote schaal zul

len worden toegepast in het agrarische 

gebied. Hiervoor is het nodig om goede, 

wellicht geheel nieuwe, maatregelenpak

ketten te ontwerpen, om de effecten hier

van te toetsen en bij welslagen demon

stratieprojecten op te zetten. Tegelijkertijd 

kan men bestaande instrumenten en pak

ketten verbeteren, zoals die van de Subsi

dieregeling Agrarisch Natuurbeheer 

(SAN). 

Kader 1. Knelpunten van de Veldleeuwerik in het agrarisch gebied 
• De diversiteit aan gewassen is sterk afgenomen: meerdere gewassen bij elkaar, elk met een 

andere structuur en fenologie, zorgt voor geschikte vegetatiestructuur in de periode dat Veld

leeuweriken broeden. 

• Zomergraan heeft steeds meer plaatsgemaakt voor wintergraan. Wintergraan is minder 

geschikt om te broeden: het gewas wordt snel te hoog en te dicht. 

• Stoppelvelden in de winter verdwijnen, omdat wintergraan al in de herfst gezaaid moet 

worden. Stoppelvelden zijn belangrijk voor de overleving buiten de broedtijd. 

• Grasland is steeds minder geschikt door hoge mestgift, vroeger en frequenter maaien, hoge 

beweidingsdruk, graslandverbetering, omzetting naar maïs en sterke ontwatering. Resultaat is 

vermindering van nestgelegenheid, voedsel en groter verlies van eieren en jongen. 

• Toegenomen gebruik van insecticiden en herbiciden vermindert het voedselaanbod, zoals 

onkruidzaden en ongewervelden. 
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y De, 
Jevende f^atuur 

De laatste jaren heeft men voora l in akker

bouwgebieden in Gron ingen en Zeeland 

geëxper imenteerd met beheermaatregelen 

en dat s temt hoopvo l . Enkele bl i jken effec

t i e f te z i jn . Zoals de toepass ing van meer

jar ige braaklegging en faunaranden, inge

zaaid met een mengsel van laagbl i jvende 

grassen en kru iden. 

De komende jaren zal ook geëxper imen

teerd worden me t ' leeuwer ikveld jes ' ( foto 

i ) . Di t concept k o m t overgewaaid u i t 

Engeland ('sky lark p lots ' ) en men heeft 

h iermee veel succes behaald. Leeuwerik

veldjes z i jn kleine, onbewerk te , v ierkante 

oppervlaktes van 4 x 4 meter m i d d e n in 

w in tergraanperce len, met een d ich the id 

van twee per ha. Hier broeden en foerage-

ren Veldleeuweriken graag. O p bedr i jven 

met leeuwerikveldjes wis t men de dicht

heid aan broedende Veldleeuweriken weer 

sterk te verhogen, to t zelfs een verdr ievou

d ig ing . Ook de reproduct ie aan ui tgevlo

gen jongen nam sterk toe, me t 50 % 

(Dona ld &, Mor r i s , 2005) . Een dergel i jke 

ve rhog ing van de reproduct ie beschouwt 

men in Engeland als r u im vo ldoende o m 

de aantal len weer te laten t o e n e m e n . 

Bovendien, en dat is net zo belangri jk, de 

prakt ische toepasbaarheid van leeuwerik

veldjes in de agrar ische bedr i j fsvoer ing is 

groot , terwi j l de kosten relat ief laag z i j n . 

Een s impele , effectieve beheersopt ie dus . 

Maar: de maatregel is niet a lgemeen toe

pasbaar, leeuwerikveldjes werken alleen in 

grootschal ige graangebieden. Een kennis

leemte bestaat ook nog ten aanzien van 

de beste beheermaatregelen in gras land, 

hoewel alweer Engels onderzoek hier in 

r ich t ing geeft (Winspear & Davies, 2005) . 

H ie ru i t bl i jkt dat extensiver ing van het 

maa i reg ime van groo t belang is. Intensie

ve ku i lgrascul tuur is funest . 

Analyse van we idevoge lmeetnetdata en 

onderzoek naar de relatie tussen gras land

gebruik en broedsucces zal een deel van 

de kennis leemte voor de Neder landse 

si tuat ie moeten opvu l len . Analyse van 

r ingdata zal wo rden aangewend o m ken

nis over over lev ing in de w in te r te vergro

ten . Ui te indel i jk moe t d i t alles leiden to t 

grootschal ige toepass ing van bescher

mingsmaat rege len , ingebed in een duur

zame landbouw die rekening houd t met 

na tuurwaarden. Al leen dan zul len we in de 

t oekoms t weer overal leeuwer ikenzang 

kunnen horen. 

Zal het weer gewoon worden 

om de Veldleeuwerik volop te 

horen zingen in het voorjaar? 

(foto: Foto Natura) 
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Summary 

Does the Sky Lark have any future in Dutch 

farmland? 

Formerly the most widespread breeding bird 

species in the Netherlands, the Sky Lark Alau

da arvensis suffered severe declines, especially 

on farmland. Recently the decline has also 

become evident in (semi-)natural habitats like 

heathlands and coastal dunes. Because of a 

decline of more than 90 % in the last decades 

the species is now placed on the Dutch Red 

List. Although the causes of this decline are 

not intensively studied in the Dutch situation, 

foreign studies clearly point to the large 

changes in agriculture that recently took place, 

in particular in cereal farming, but also in dairy 

farming. This affects productivity and survival 

in many ways, which resulted in the decrease 

of breeding numbers of Sky Larks. A conserva

tion strategy has been set up to reverse the 

decline. Conservation of this and other farm

land species needs a broad habitat-orientated 

plan, involving large-scaled implementation o f 

agri-environmental schemes and changes in 

the Common Agricultural Policy of the Euro

pean Union towards sustainable farming. 

Awareness-building in farmers is regarded as 

very important. Experimental studies e.g. with 

Sky Lark plots have to be developed and eva-

luated, and gaps in knowledge about survival, 

productivity and management prescriptions 

have to be fil led, before largescaled measures 

can be implemented in the present Dutch agri

cultural practice in both grasslands and arable 

flelds. 
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