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Wat zijn “akkervogels” ?

 volledig gebonden aan landbouwgebied

= de echte “weidevogels”

= de “akker- en weidevogels”

 gedeeltelijk gebonden aan landbouwgebied

= sommige trekvogels

= de opportunisten



Landschap is belangrijk

• Kleinschalig landschap
• Kleine percelen

• Vaak met hagen of houtkanten

• Enkele bomen als zangpost

• Open landschap
• Geen hagen of houtkanten op < 50 m

• Geen gebouwen op < 100 m

• Geen bomen op < 100 m

• Geen bossen op < 250 m 



Open landschap

Grauwe gors

Gele kwikstaart Kievit

Veldleeuwerik

Kwartel



Kleinschalig landschap

Patrijs

Zomertortel

Ringmus

Geelgors

Kneu

Grasmus



HOLA = Halfopen Landschap Akkervogels ??



Maïsvogels…

Kauw

Canadese gans

Hout- en sportduif

halftamme ganzen

Turkse tortel



Graslanden:  niet te verwaarlozen !
Zeker oude (historisch permanente) graslanden zijn vaak heel waardevol !!

Intensief “turbograsland”

Microstructuurrijk,
historisch permanent grasland



niet: Weidevogels

Tureluur

Grutto

Kleine rietgans



En er zijn er nog !

TorenvalkKerkuil

Goudplevier

Blauwborst Rietgors



Zeer veel soorten



En nog !

Fazant

Haas

Patrijs

win-win-win



Oorzaken achteruitgang ?
sluipende oorzaken,

grote gevolgen

• Landbouwintensivering
• Versnippering

• Predatie neemt toe



Bodemverprutsing…



Versnippering



Vervreemding…



De Patrijs

1. Herkennen

2. Verspreiding

3. Voedsel

4. Biotoop

5. Jaarkalender

6. Bedreigingen

7. Maatregelen



Herkenning

mannetje (© Dieter Coelembier)

♀

♂



Patrijs vs. Fazant







Verspreiding





Biotoop
• kleinschalig landbouwgebied = veel 

randen

• onkruidenrijke terreinen: braakland, 
onverharde wegen, bermen, enz.

• insectenrijke terreinen = onbespoten

• los zand voor dagelijks stofbad

• dekking
- zeer belangrijk

- ruig gras, gewas
of bramen

- vrij open onderaan



Voedsel

• kuikens eerste 10 dagen (juni): enkel insecten
(best in open gewas met kruiden; vermageren in aardappelen en maïs !)

• nadien: steeds meer plantaardig

• winter: (on)kruidzaden, graan, groeitopjes, …



Jaarkalender
• feb-maart

• koppelvorming

• mannetjes zeer territoriaal

• april-juli
• nest:

• in ruig gras (onder pollen) of gewas, vaak in 
randstrook

• minder nabij bomen (kraaien op uitkijk)

• broeden:
• lange broedcyclus:

• 10 à 18 eieren !

• 21 dagen legtijd (vnl. in mei)

• 24-26 dagen broedtijd (vnl. eind mei-half juni)

• hen broedt

• beide ouders voederen jongen

• kuikens zijn nestvlieders, vliegen na 2 weken

• kuikens na ca. 10 weken volgroeid

• soms vervanglegsel tot diep in juli



Jaarkalender

• aug-feb = buiten broedseizoen
• in ‘kluchten’

• ouders met jongen
• andere vogels uit de buurt

• zeer honkvast = geen trek



• slecht weer in juni: hoge kuikensterfte !

• predatie

• voedselgebrek

• werkzaamheden (maaien, enz.)

• ziekte, parasieten

• verkeer

• leeftijd

• jacht

Bedreigingen



• kleine percelen, veel randen (dekking)

• meerjarig gras naast insectenrijke zones (broed)

• onkruidenrijke stoppels en ruigtes (winter)

Hoe?

• niet spuiten met insecticiden

• niet spuiten met herbiciden

• dekking naast voedsel

Maatregelen: de Grote Drie



En nu concreet… 

1. Bekijk je gebied: wat is er al ? = de sterktes (G3)
2. Bekijk je gebied: wat is tekort ? = de zwaktes

(tekort aan G3 + knelpunten)
3. Maak een plan
4. Aan de slag !   



Aan de slag
• Gratis/goedkoop/makkelijk:

• behoud waardevolle elementen
• soortenrijk grasland !

• onverharde wegen

• ruige overhoekjes

• plant niet zomaar dreven in zeer open landschap

• teeltplan: zomergewas naast wintergewas

• rijspoor op akkerrandstrook

• schrale paardenweitjes (niet bespuiten!)

• niet spuiten onder prikkeldraad

• tijdelijk bijvoederen ?



Aan de slag
• Duurder/moeilijker :

• percelen verkleinen met stroken
• kruidenrijke stroken

• grasstroken (of beter: gras-kruiden !)

• laat maaien (> 1 juli, beter nog >15 juli)

• onbespoten graan(veld)rand

• onbespoten graanstoppel ‘s winters

• kruidland = spontane braak 1-2 jaar (na stoppel)

• wintervoedselveldjes = vogelvoedselgewassen (open onderaan !)

• trioranden

Let op een goede uitvoering voor een beter resultaat !



Onbespoten graanrand

met (on)kruiden

of

ander bloemrijk biotoop

Kale 

strook

(1 m)

Lage haag

(h 1,5 m)

met grasrand

(min. 2 m)

De ideale patrijzenrand …  Bed & Breakfast



Schiet
geen Patrijzen 

als je niets 
doet voor hun bescherming

Doordenkertjes

Ook in een predatorenloze wereld 
wordt geen enkel kuiken groot 

zonder insecten



Dank u !

Dank u !


