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Boomleeuwerik
in Lommelreen
typische
heidesoort

De

Toon Janssen, Natuurpunt Noord-Limburg,

Voldersweg 5, B-392o Lomme[.
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Op de industriegebieden Meysterheide en
(Lullula arborea) van deze schrale,

liefst hoog gelegen teïreinen met
schaars voorkomende bomen houdt,
is de keuze voor de Boomleeuwerik
ats adoptiesooÍt van de gemeente
Lommel begrijpetijk.
Eind februari

-

begin maart is de Boomleeuwe-

Maatheide broeden volgens de jaarlijkse in-

en het Agentschap voor Natuur en Bos. De

ventarisaties uitgevoerd door Natuurpunt

aanplanting is als een dambord uitgevoerd

Noord-Limburg vijf koppels (Michet Emmers,
pers. med.). Door ingebruikname van deze industriegronden en het verder ontginnen van
de zandgroeve Sibelco op de Maatheide, zu[[en deze koppe[s verdwijnen. In zooz werden

en voorzien van grote open stukken met kor-

rik present en op milde dagen is hel gezang op de voormatige PRB gronden inventarisavan de voge[s, gezeten op een hoger punt of in ties uitgevoerd (Indeherberg et aL., zooi)
vlucht, te horen, Zelfs tijdens maanverlichte waarbij acht broedparen werden getetd. In
nachten kan het mooie lied soms klinken. De zoog werd gestart met het omvormen van
Boomleeuwerik is vrij langaanwezig. De soort deze gronden tot industrieterrein, waarbij

.

te begroeiing,
Op Eynderheidewerd door hetAgentschap
voor Natuur en Bos in het voorjaar van
zoog,op circaz h4 duin- en heidehersteI uitgevoerd. MomenteeI

is de

voorbereiding ge-

start voor fase z,waarbij nog eens 4 ha bos
zal worden omgevormd tot heide.

Natuurpunt Noord-Limburg beheert de Lom-

is dee[s trekvogelwaarvan alleen de noorde-

reeds drie broedparen verdwenen. Het einde

melse heidegebieden, waar ze onder leiding

lijke en oostelijke populaties opschuiven naar
het Middeltandse Zeegebied en ZuidwestFrankrijk (Beyen, zoo4). ln oktober trekt hij
naar zijn overwinteringsgebieden in o.a.

van deze werken is voorzien in zoto en ver-

van conservator André Geypen jaartijks doet-

wacht magworden dat dan a[[e broedparen op
dit terrein zu[[en verdwijnen. Samen verdwijnt
er dus op korte termijn broedgebied voor dertien broedparen (Indeherbergh et at., zooi).

gerichte beheerswerken uitvoeren ten be-

Het beheer van de Lommelse openbare bos-

akker ter hoogte van de Ford testbaan om

sen is vastgelegd in het in zoo4 opgemaakte

naar heischraal grasland. De percelen werden

bosbeheerplan. Hierin zijn maatregelen opgenomen voor het behoud en eventueel de

ingezaaid met ltaliaans raaigras om de verschralingte versne[[en. Op termijn zullen deze

Frankrijk, maar na opeenvolgende mi[de winters blijven Boomleeuweriken dichter bij hun
broedgebieden. Hij brengt twee of zelfs drie
legsels groot. Het voedseI bestaat vooral uit
allerlei insecten (o.a. kevers, spinnen, sprinkhanen, rupsen, vlinders), maar in de herfst en

hoeve van o.a. de Boomleeuwerik, Nachtzwa-

luw en de Gladde s[ang.
De

stad Lommel vormde een voormalige mais-

lss

percelen evo[ueren naar interessante leefgebieden voor o.a. de Boomleeuwerik.

Communicatie
Bij het grote publiek is de Boomleeuwerik nog

niet zo gekend. Vooral het voorjaar, als zijn
lied weerk[inkt, is een geschikte periode om
kennis te maken met deze anders onopvallende voge[. Wandelingen in natuurgebied Sa-

J

hara met de Boomleeuwerik als aandachtssoort onder leiding van de Noord-Limburgse
Natuurgidsen, moeten mensen bewust maken van de aanwezigheid van deze vogel. Tevens moet gewezen worden op de belangrijk-

!

heid van het typische landschap dat de
bíotoop vormt van deze voge[, die toch de
mascotte voor LommeI zou moeten zijn. Er
werd reeds één wandeting georganiseerd.

een gunstige bi'jdrage hebben geleverd aan de

populatiegrootte, Deze toename kan ook het
gevolg zijn van toegenomen inventarisatieinspanning en te lage schattingen in het verleden.

Monitoring

Boomleeuwerik in Lommel
De BoomLeeuwerik laat zich, geholpen door

Trend in Vlaanderen

haar opva[[ende zang, makkelijk inventarise-

In Vlaanderen is de Boomleeuwerik

een

ren.

schaarse tot plaatselijk vrij taIrijke broedvoge[.
de

In voorgaande jaren werden alleen in het

Noordelijke- en Oostelijke Kempen en enkele
aangrenzende zones van de Centrale- en ZuideLijke Kempen. In zandigVlaanderen komt de
soort s[echts accidenteeI voor (Beyen, zoo4).

noorden van Lommel de broedparen Boom-

De verspreiding is nagenoeg beperkt

tot

leeuweriken geteld door Michel Emmers. In
zoog is hij als coórdinator samen met de Vogelwerkgroep Noord-Li mburg gestart met een
gebiedsdekkende monítoring op het grondgebied van Lomme[. In beide gevallen wordt
de methode 'integrale territorium kartering'
toegepast.
Ats je de te[ingen van de Boomleeuwerik in
het noorden van Lomme[ bekijkt, zie je dat de
trendlijn vanaf het midden van de jaren negentig stijgt en daarna Iicht fluctueert.

20

Trend in Limburg
De stabilisering of tichte toename van de

r5

Boomleeuwerik gedurende de periode rgB5

tot en met zooz (Beyen,
zoo4) in de Limburgse Kempen kan het gevolg zijn van verschi[[ende factoren. De omvormingvan productiebossen, de opwarmingvan

to

soort-

o

(Gabriëts et aL.,t9g4)

de aarde, een goed heidebeheer en een

beschermingsplan voor de Nachtzwaluw (Indeherhergh et aL, zooz), dat ook geschikt biotoop voor de Boomleeuwerik oplevert, kunnen
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Figuur r. Aantal getelde territoria van de Boomleeuwerik in het noorden van
Lomme[ (bron: Vogelwerkgroep Noord-Limburg, Lommel).

In het voorjaar van 2oo9 werden

rolwaar dan de milieuafdeling van de stad samen met natuurverenigingen deze ontwikketingen kunnen opvolgen. De Stad Lommel heeft hier samen met
het Agentschap voor Natuur- en Bos de taak te

34 zangpos-

een ondersteunende

ten vastgesteld, waarvan de meeste in heide-

gebieden en aan bosranden. Het gebied rond
de Lommelse Sahara, samen met de heidegebieden Riebos en Blekerheide zijn het kerngebied van de Boomleeuwerik in Lomme[. De beheerwerken in functie van de Boomleeuwerik,

zorgen en toe te zien dat het verdwijnend bio-

toop gecompenseerd wordt, zodat de toe-

die jaartijks uitgevoerd worden in de Lommelse heidegebieden, bLijken effectief te zijn,

komst van de Boomleeuwerik in Lommel verzekerd btijft.

favor of the woodlark. The city of LommeI also
tu rned a former cornfield into a suitab[e habitat for this bird. As several terrains, where
now woodlarks breed, in the near future wiI
become industry, more new habitat wi[[ have
to be created. Local people of Natuurpunt fo[low the woodlark already since rg9z. After a
rise in 1996, numbers remained constant.

want de Heuvelseheide, de Kattenbosserheide, de Riebos en de B[ekerheide zijn e[k
goed voor minstens drie broedparen (Michet

Het monitoren zal hier een belangrijke rol spe-

Emmers).

die moeten wijken voor de opkomende indus-

[en, onder meer om te volgen of broedparen,

trie, Ín de nieuw gecreëerde biotopen vo[doende leefgebied vinden.

Conctusi.es
Lomme[ herbergt nog een behoorlijke popu[a-

tie Boomleeuweriken en heeft vo[doende ge-

Referenti.es

schikt leefgebied om deze aantallen te behouden en zelfs te laten toenemen. Het creëren
van nieuw biotoop voor de Boomleeuwerik in
Lommet btijft echter belangrijk, aangezien het
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De mogetijkheden om nieuw biotoop te creëren, waar niet a[[een de Boomteeuwerik maar

ook andere belangrijke soorten zoals
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Nachtzwaluw, de Boompieper en de Gtadde
slang van kunnen profiteren, zijn aanwezig.
Het bedrijfsleven en de overheid hebben hier
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Figuur z. Verspreiding van de territoria in zoog van de Boomleeuwerik in Lommel (bron: Vogelwerkgroep
Noord-Limburg, Lommel).
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