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Net als de weidevogels staan ook de akkervogels onder druk in
het Nederlandse agrarische gebied. Voor akkers kenmerkende
soorten als Veldleeuwerik, Patrijs, Gele kwikstaart en Grauwe gors
staan inmiddels allemaal vermeld op de Rode Lijst van Neder-
landse broedvogels. Ook in andere Europese landen heeft een
zelfde ontwikkeling plaatsgevonden. De achteruitgang van akker-
vogels is voornamelijk veroorzaakt door intensivering van de
akkerbouw: toenemend gebruik van chemische bestrijdingsmidde-
len, kunstmest en schaalvergroting.
In het kader van de ‘Common Agricultural Policy’ (CAP) is de
landbouw in de afgelopen decennia sterk geïntensiveerd. Eén van
de doelen van de CAP is een toename van productie. Dit leidde
tot een overproductie van onder andere graan. Om dit tegen te
gaan werd door de EU in 1992 de zg. MacSharry-
regeling ingevoerd. Gevolg hiervan was dat delen
van het landbouw areaal braak gelegd werden. Op
braakgelegde percelen werden grassen en soms ook
verschillende kruidensoorten ingezaaid of liet men
een vegetatie spontaan ontwikkelen. Braakpercelen
mochten gemaaid worden, maar bijvoorbeeld in het
kader van het agrarisch natuurbeheerpakket Natuur-
braak moest de vegetatie minimaal 10 cm hoog blij-
ven. Onbedoeld leidde deze braakliggende percelen
tot een zeer interessant bijproduct: akkervogels.
De graanschuren zijn echter leeg aan het raken en
daarnaast neemt de wereldwijde vraag naar met name tarwe sterk
toe. Dit komt onder andere door een sterke vraag vanuit China en
de opkomst van bio-ethanol. Als gevolg van deze ontwikkelingen
heeft de EU met ingang van 2008 de braakregeling afgeschaft.
Boeren zijn dus niet meer verplicht een bepaald deel van hun land
tijdelijk uit productie te halen. Overigens mogen boeren dit nog
wel doen, maar de kans dat dit gebeurt is vrij klein, zeker gezien
de sterk gestegen graanprijzen. Om een verdere achteruitgang
van akkervogels te voorkomen dient er dus gezocht te worden

naar alternatieven die inpasbaar zijn in de huidige landbouw.
Verschillende studies (bijvoorbeeld Koks & van Scharenburg,
1997; Henderson et al., 2000) in binnen- en buitenland hebben
het belang van braakliggende percelen voor akkervogels aange-
toond. Gedurende het broedseizoen zijn verschillende soorten
akkervogels talrijker op braakliggende percelen in vergelijking met
percelen waarop gewassen verbouwd worden. Onder deze vogels
zijn onder meer Rode Lijstsoorten, als de Veldleeuwerik en de
Kneu. Braakpercelen worden gedurende het broedseizoen zowel
als broedhabitat als foerageerhabitat gebruikt. Veldleeuweriken
kunnen gedurende het hele broedseizoen (april-juni) broeden in
braakpercelen. In gewassen is dit slechts mogelijk gedurende een
beperkte periode van het broedseizoen. Met name wintergranen

vormen vroeg in het seizoen al een te dichte en
te hoge vegetatie voor Veldleeuweriken om een
nest in te maken. Veldleeuweriken hebben meer-
dere legsels per seizoen nodig om de populatie
in stand te houden. In noordoost Groningen is
de toename van het aantal Grauwe kiekendieven
toe te schrijven aan de introductie van de braak-
regeling. Dichtheden aan Veldmuizen, het
belangrijkste prooidier voor de Grauwe kieken-
dief, zijn hoger op braakpercelen dan in gewas-
sen (Koks, 2008). Ook andere soorten, met
name zaadetende zangvogels (Kneu, Geelgors,

Ringmus) vinden in braakpercelen meer voedsel dan in gangbaar
beheerde akkers.
Behalve in het broedseizoen zijn braak gelegde percelen ook van
groot belang voor vogels in de winter. Onder andere Veldleeuwe-
rik, Graspieper, Kneu, Geelgors en Putter maken veelvuldig
gebruik van braakgelegde percelen in de winter. Dit heeft waar-
schijnlijk te maken met het voedselaanbod op deze percelen als-
mede met de dekking die door de vegetatie gegeven wordt.
Nu de braakregeling is opgeheven is het de vraag hoe akkervogels
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Een braakperceel in een grootschalig akkerlandschap (foto: Hans Hut).
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hierop zullen reageren. Gezien het ecologische belang van braak-
gelegde percelen zijn negatieve effecten te verwachten. Soorten
als de Veldleeuwerik zullen minder legsels per jaar produceren
wat zal leiden tot een verdere afname van de populatie. Voedsel-
aanbod voor Grauwe kiekendief, gorzen, maar ook insectivore
soorten zal afnemen. Dit kan negatieve gevolgen hebben op het
broedsucces en op de winteroverleving.

Alternatief voor de braaklegregeling?
De voortschrijdende intensivering van de landbouw vergroot de
druk op verschillende vogelsoorten die gebonden zijn aan het
agrarisch gebied. Het is daarom van belang dat er een alternatief
voor de braakregeling komt. Dit alternatief zou een tweedelig doel
moeten hebben. Op de eerste plaats moet het een goed foera-
geerhabitat bieden voor verschillende soorten akkervogels. Daar-
naast zou het een broedhabitat moeten bieden voor soorten die
op gangbare akkers niet voldoende jongen kunnen produceren.
Een mogelijk alternatief zouden zogenaamde EPA’s (Environmen-
tal Priority Areas) zijn. EPA’s zijn delen van een landbouwbedrijf
waar agrarische productie en natuurbescherming worden geïnte-
greerd. Dit idee wordt geopperd door verschillende partners van
BirdLife International, waaronder Vogelbescherming Nederland.
Dit kan bijvoorbeeld gebeuren door het aanleggen van kruiden-
rijke randen of door het creëren van open stukken op de percelen
zelf. Dit biedt onder andere kansen voor planten, insecten en
akkervogels. Verschillende studies (NABU, 2008) hebben aange-
toond, dat wanneer een landbouwbedrijf 10% van zijn oppervlakte
inricht als EPA, dit positieve effecten heeft op akkerflora en -fauna.
Brede akkerranden kunnen wellicht als EPA worden aangelegd.
Resultaten uit noord Groningen laten zien dat dit, mits goed
opgezet, de populatie van akkervogels in stand kan houden (van ’t
Hoff & Koks, 2008).

Momenteel krijgen landbouwbedrijven uit publieke gelden een
inkomenssteun. Hier hoeven agrariërs in principe niets voor te
doen, tenzij er een tegenprestatie van de agrariër wordt verwacht
in het kader van het brede maatschappelijk belang. Zo zou in
ieder geval een deel van de hectaresteun gebruikt kunnen worden
voor het mogelijk maken van de EPA’s. Er hoeft dus geen extra
geld te worden aangewend, maar de bestaande financiering bin-
nen het landbouwbeleid dient te worden omgebogen.
In vergelijking met de braakregeling kunnen op de grond dat gere-
serveerd is als EPA nog steeds gewassen worden verbouwd. Het
beheer kan worden geïntegreerd in het gangbare beheer. Het aan-
leggen van EPA’s kan daarnaast resulteren in een netwerk van
landschapselementen waarin de akkervogels duurzaam kunnen
voortbestaan.
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Doodgespoten braakstrook na afschaffing van de
braakregeling. Deze strook werd hiervoor echter veel-
vuldig gebruikt door onder andere Veldleeuweriken
en Grauwe kiekendieven (foto: Ben Koks).


