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In hun artikel in het novembernummer van De Levende

Natuur geven Bos et al. aan hoe slecht het is gesteld met

onze akkervogels en welke kansen er liggen binnen het Euro-

pees Landbouwbeleid (GLB) voor akkervogelbeheer na 2013.

Daarbij geven Bos et al. een eerste schatting van de noodza-

kelijke kosten voor effectief akkervogelbeheer. Met een deel

van de punten die Bos et al. aandragen zijn we het zonder-

meer eens, zoals het inzetten van gelden in kerngebieden.

Echter, er is naar onze mening op een tweetal punten sprake

van onvolkomenheden, die leiden tot andere resultaten.

1. Onvolledig beeld van noodzakelijke maatregelen
Tabel 1 in het artikel geeft een overzicht van maatregelen weer die
genomen dienen te worden om Patrijs, Veldleeuwerik en Geelgors in
Nederland te behouden. Wij willen wijzen op enkele aanvullingen:
• Voor de Veldleeuwerik worden geen wintervoedselmaatregelen

voorgesteld. Recent onderzoek (Hegemann et al., 2010) heeft
aangetoond dat een deel van de Nederlandse Veldleeuweriken
in Nederland overwintert. Ook voor Veldleeuweriken zijn winter-
voedselmaatregelen dus van belang. Uit verschillende onder-
zoeken blijkt dat Veldleeuweriken met name gebaat zijn bij
stoppelvelden (o.a. Gillings et al., 2005). Aangezien de Veld-
leeuwerik een soort is van open landschappen kan deze soort
niet mee liften met wintervoedselmaatregelen die getroffen wor-
den in gesloten landschappen.

• Voor de Geelgors worden geen maatregelen in het broedseizoen
benoemd. Deze maatregelen dienen deels gericht te zijn op het
in stand houden van voldoende broedhabitat (grazige stroken/
greppels en struweel/hagen). Daarnaast dienen er voldoende
insectenrijke habitats gecreëerd te worden. Dit kan door middel
van kruidenrijke akkerranden of onbespoten graanstroken/per-
celen (o.a. Hart et al., 2006). Voor de Geelgors worden wel
stoppelvelden als maatregel genoemd. Uit literatuur blijkt dat
met name onbespoten stoppelvelden geschikt zijn voor over-
winterende gorzen (Peach et al., 2001). De vergoeding voor dit
soort maatregelen zal daardoor hoger worden.

2. Populatiedynamisch model
De validatie van de parameters is met name gebaseerd op resul-
taten van studies uit het Verenigd Koninkrijk. De uitgangsituatie
voor akkervogels is hier echter zeer verschillend. Op de eerste
plaats zijn er grote verschillen tussen een typisch Engels bouw-
plan en Nederlands bouwplan. Dit kan van invloed zijn op bijvoor-
beeld het aantal legsels en het reproductiesucces per legsel. Voor
Veldleeuweriken wordt het aantal legsels per jaar in akkerbouw-
gebieden met name beïnvloed door de aanwezige gewassen (o.a.
Kragten et al., 2008). Daarnaast is uit Engels onderzoek bekend
dat latere legsels in wintergranen een hoog risico op predatie
hebben (Donald, 2004). Gezien het verschil in bouwplan is het

dan ook aannemelijk dat de waarden voor zowel het aantal broed-
pogingen (waarschijnlijk lager in Nederland) als het broedsucces
per nest (waarschijnlijk hoger in Nederland) verschillen van de
gebruikte waarden in het model.

3. Accent op goede basisgegevens
Het is goed dat er wordt gekeken naar het nodige budget voor het
behoud van akkervogels, maar deze studie laat ook zien dat er
nog veel onderzoek te doen is om een écht goede kostenraming
te maken. Beleidsmakers zouden daarom meer waarde moeten
hechten aan het verzamelen van goede basisgegevens. Dit is niet
alleen een probleem bij akkervogels, maar ook bij andere taxono-
mische groepen. In dit licht bezien is het positief te vermelden in
oost-Groningen een GLB-pilot gaat lopen gericht op akkervogel-
beheer op landschapsschaal. Dit project wordt getrokken door
Landschapsbeheer Groningen, BoerenNatuur, Werkgroep Grauwe
Kiekendief en Agrarische Natuurvereniging Oost Groningen (ANOG).
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We benadrukten in ons artikel dat onze
kostenramingen met grote onzekerheid
zijn omgeven en dat we die daarom zien
als ‘best guesses’. Een budget van € 20
miljoen noemden we een absolute onder-
grens, zonder te weten of dit genoeg is
voor behoud en herstel van akkervogel-
populaties. Die € 20 miljoen kan dus te
weinig blijken.
In een eenvoudig populatiemodel gebruik-
ten we door Vickery et al. (2008) geschatte
waarden voor demografische parameters.
Met het model berekenden we met name
het deel van de totale populatie dat in
onze kerngebiedenbenadering moest wor-
den ‘ingevangen’. De belangrijkste uitkom-
sten van ons onderzoek (aard, intensiteit
en kosten van maatregelen) hangen niet
sterk af van de precieze waarden voor de
gebruikte modelparameters.
De reden waarom we voor de Veldleeuwe-
rik nu nog geen wintermaatregelen voor-
stellen is dat we nog onvoldoende weten
welke rol winteroverleving bij de huidige
populatieontwikkeling speelt. Daarentegen
bestaat er wel een goed inzicht in de pro-
blemen die de Veldleeuwerik in het broed-
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seizoen parten spelen,
vermoedelijk met een grotere
invloed op de populatieontwikkeling
dan problemen in het winterhalfjaar.
Resultaten uit lopend onderzoek kunnen
alsnog aanleiding geven tot het treffen van
wintermaatregelen. In dit kader ondersteu-
nen we de suggestie van Kragten & Koks
om meer aandacht te besteden aan de rol
van (graan)stoppels; in ons artikel gaven
we al een bescheiden voorzet. Voor de
Geelgors treffen we geen specifieke maat-
regelen voor het broedseizoen, omdat er
geen duidelijke aanwijzingen zijn dat dit,
althans in Engeland, op populatieniveau
een ‘bottleneck’ is (Bos et al., 2010, blz.
107). Het spreekt voor zich dat voor het
behoud van Geelgorzen de kleinschaliger
landschappen waarin deze soort tot broe-
den komt wèl behouden dienen te blijven.
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