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De Veldteeuwerik
als uithangbord

van
akkerbiodiverstteit

in Sint-Truiden
Jan Stevens, Weyerstraat 49, B-gszo Alken.

De Veldleeuwerik staat eï zeer slecht
voor. Het is één van de akkervogels
die het in gans West-Europa erg te
verduren krijgt. Sedert het midden
van de jaren zestig wordt in West-Eu-
Íopa een duidelijke, soms dramati-
sche afname vastgesteld. Het is een
grondbroeder van alterhande open
landschappen, (deels) begroeid met
lage vegetaties: graslanden, heiden,
akkers. Voldoende afwisseling is no-
dig om aan genoeg voedsel (zaden en
insecten) te komen. De Vlaamse
broedvogelatlas toont duidetijk aan
dat de soort in de open akkerbouwge-
bieden van Droog-Haspengouw nog
grote dichtheden haalt. Maar de aan-

tatlen in Vtaanderen daalden sedert
de jaren zestig met naar schatttng
vijfennegentig procent (Stevens,
2004)! In Limburg kromp het areaal
van de Veldteeuwerik de laatste de-

cennia in tot nagenoeg de helft
(Stevens en GabriëIs,2005). Deze

sterke achteruttgang is het gevolg
van veranderde landbouwmethoden.
In de akkerbouwgebieden is één van
de oorzaken de overschakeling van
zomer- op wintergranen. Hierdoor
worden de graanakkers in de loop van
het seizoen ongeschikt voor een
tweede en derde legsel, wat deze vo-
gels blijkbaar nodtg hebben om hun
populatie op peil te houden. Ook het
verdwijnen van de vegetatiediversi-
teit (door grootschaligheid, monocul-
turen, pesticiden), met de daaraan
verbonden diversiteit aan zaden en
insecten, is nefast voor het voedsel-

aanbod. Het verdwijnen van braak- en
stoppelvelden in de hrinter zijn pro-
blematisch, Maïs en laagstam zijn een
ramp.

Een moedige beslissing en een he[e uitdaging
dus voor Sint-Truiden dat de Veldleeuwerik

adopteerde. Hij kan dienen ats graadmeter

voor de basismilieukwa[iteit van het Truiense

akkerlandschap. De talrijke toeristen die sinds

Katarakt het open landbouwlandschap ko-

men verkennen en beleven zulten een goede

kwatiteitvan dit akkerlandschap zeker appre-

ciëren. De jodelende Vetdleeuweriken mogen

hier niet ontbreken.

Verwezentijkingen

Terreinacties
ïn zoor had Sint-Truiden reeds samen met de

jagersveren igi ng een palrijzen project opge-

start om de situatie van a[[erhande akkervo-

gels te verbeteren omdat er een Vlaams pi-

[ootproject'erosiebestrijding' werd gelanceerd

met aanteg van grasstroken en dammen.

Daarenboven gaf de stad bijkomende subsi-

dies voor grasstroken op akkerrariden, bloem-

rijke akkerranden, groenbemesters in de

tweede teelt en de plant van meidoornhagen

aan de bovenkant van steile taluds.

In zooz speelden ook het Regionaal Landschap

Haspengouw en Voeren en de provincie Limburg

in op het project bloemrijke akkerranden. Er

werden in de loop der jaren heelwat bloemrij-

ke akkerranden ingezaaid in Sint-Truiden. De

oppervtakte ingezaaide akkerranden of perce-

len in het zuiden van Haspengouw nam toe van

 hain zoo4 tot 34 ha in zoro. In de loop van

het project werd voortdurend gesleuteld aan

de samenste[[ingvan het zaadmengseI om het

meer geschikt te maken voor akkervoge[s. In

zooT werden in samenwerking met plaatselij-

ke jagers 16 ha ingezaaid met een wi[dakker-
mengsel- In zoo8 trad het landbouwbedrijf van

Jos Piffet in het kader van een PDPO-project

(Programma voor Duurzame Plattelandsontwik-

keting) toe als voorbee[dbedrijf voor a[[erhan-

de natuur- en landschapsvriendetijke maatre-

ge[en. In het kader daarvan werd geëxperimen-

teerd met bv. inzaaidata en milieuvriendelijke

teettmethoden (o.a. curatief i.p.v. preventief ge-

bruikvan pesticiden), werden er bijkomend per-

celen ingezaaid met zomergraan dat door-
heen de winter blijft staan, werden nieuwe be-

heerovereenkomsten van de Vlaamse Land-

maatschappij uitgetest en worden jaartijks

zo'n zes à acht leeuwerikvlakjes aangelegd. On-

dertussen werken a[ een drietal landbouwers

mee als voorbeetdbedrijf. Het regionaal land-

schap overlegde in zoog met de Watering

Sint-Truiden over een bijsturingvan het beheer

van de erosiestroken om ze meer akkervogel-

vriendelijk te maken. Sinds het najaar van

zoog worden enkele erosiestroken als duorand

gemaaid. Dat wil zeggen dat er steeds een

strook met hoog gras is en een strook met kort
gras behouden blijft, met ats doelde diversiteit

aan planten en dieren te verhogen.

3

Êa

i
tu
ë
o

lvt



Communicatie
Sint-Truiden ondersteunde de terreinacties
voor de Ve[dleeuwerik via een open milieu-
raad in zoo8, met een bezoek aan de PDPO-

voorbeeldboerderij. Samen met het Regionaal

Landschap Haspengouw en Voeren werd in

2oo7 een folder gepubliceerd over de bloem-
rijke akkerranden, en in 2oo9 een folder over
akkervogels. Er werd een veld leeuwerikactivi-

teit georganiseerd in het Provinciaal Domein

Nieuwenhoven, in het kadervan de Dagvan de

biodiversiteit in zoo9. Er werd een fietstocht
langsheen de perce[en van de voorbeeldboer-

derij georganiseerd en i.s.m. de plaatselijke

Natuurpuntafdeling Aulenteer werd een info-
avond georganiseerd. In apriI zoio werd het
'b.akkerbrood'op de markt gebracht, een

brood gemaakt van graan dat op een akkervo-
gelvriendeIijke manier wordt geteeld en waar-

van een deel van de opbrengst wordt geinves-

teerd in akkerbiodiversiteit.

Monitoring
Veldleeuweriken inventariseren is geen ge-

makkelijke opdracht. HeeI wat terreinbezoe-

ken en nauwkeurige noteringvan zangposten

en invalplaatsen in soms uitgestrekte mono-
tone landschappen is noodzakelijk om nauw-
keurige schattingen van het aantal broedge-
vall'en te krijgen. Toch zijn er voor Sint-Tru iden

heeI wat waardevo[[e gegevens beschikbaar.

Figuur r geeft de verspreiding van de Veld-
leeuwerik in Sint-Truiden volgens de Vlaamse

broedvogefatl as (zooo-zooz) (Vermeersch at

aL, zoo4).

Hieruit btijkt dat de verspreiding in het zuiden
van het grondgebied het meest aaneengeslo-
ten is en de dichtste populaties kent. Eén van

de grootste dichtheden van Vlaanderen werd
hier opgetekend met name r6r zangposten op

z5 km,. De soort komt er vooral voor op de open

akkerplateau's, gescheiden door beekva[[eien

en kerkdorpen. Elders komen meerverspreide
groepen of soIitaire territoria voor.

Vergelijking van de verspreiding tussen ener-
zijds de eerste (Gabriëts, 1985) en tweede Lim-
b u rgse broedvogelatlas (Gabrië ts et al,, tgg 4)
en anderzijds de Vlaamse atlas (Vermeersch el
aL., zoo4) toont dat de soort op zowat vijfen-
twintig jaar tijd uit nagenoeg veertig procent

van de gete[de één-kilometerhokken verdwe-
nen is, met een klein verschiLtussen het zuide-
tijk deet (achtendertig procent) en het noorde-
Iijk deet (zesenveertig procent) van de
gemeente. In het noordeLijke deet kromp het
areaal dus sterker dan in het zuidelijke dee[.

Zeer interessant zijn de monitoringgegevens
van Yvon Princen die reeds sinds rg93 op ge-

standaardiseerde wijze akkervogels telt in het
zuidoostelijke grensgebied van Sint-Truiden
met Gingelom en Heers.

Figuur z geeft hiervan de zangposten en terri-
toria van 2oog samen met de maatrege[en die

ten behoevevan akkervogels in ditareaalwer-
den toegepast (btoemrijke akkerranden, be-

heerovereenkomsten, erosiestroken) en de

laagstamplantages. De territoria zijn heeI re-
ge[matig verspreid over het onderzoeksge-
bied, maar nagenoeg a[[emaal gelegen bui-
ten de laagstamplantages. De dichtheid tigt in
de grootteorde van vijf tot acht territoria per

vierkante kilometer. Een relatie tussen de [ig-
ging van de territoria en de akkervogelmaatre-
gelen is niet direct duidetijk.

Figuur 3 geeft het aantal zangposten weer in

de loop der jaren. De trend i[[ustreert dat de

populatie in het onderzochte gebied, een kern-
gebied met hoge dichtheid, reeds vijftien jaar
ongeveer constant btijft. Btijkbaar met een

dipje in zoo6. Het feit dat in dit gebied de Vetd-

leeuwerik de gLobale dalende trend van Vlaan-
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Figuur r. Verspreiding van de Veldleeuwerik in Sint-Truiden votgens de

Vlaamse broedvogelatlas zooo - zooz (gegevens van Vera Dusar, Yvon Pri n-

cen, Peter Betlen, Jan Stevens, André Vanmarsenille, Josette Moria, Armand

Coenegrachts, Dirk Ottenburghs ).

Figuur z.Zangposten en territoria van de Veldleeuwerik in het doorYvon Prin-

cen in zoog onderzochte gebied, samen met de maatregelen die ten behoeve

van akkervogels werden toegepast en de laagstamplantages.
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deren niet votgt (of de stijging na de dip van

zoo6), is misschien te danken aan de vele

maatregelen die er sedert een aantat jaren

worden toegepast.

Ook op het Militair domein van Brustem zijn

kwantitatieve gegevens voorhanden van An-

dré Vanmarseni[[e (zooo-zooz) en Jan Stevens

(na zoo3). Op basis hiervan wordt het aantal
zangposten er geschat op dertig àveertig. Hier

worden in de grasstroken langs de startba-
nen en de naastliggende akkers dichtheden

bereikt tot vijftien zangposten per vierkante

kilometer, wat naar huidíge Vlaamse normen

als zeer hoog magworden beschouwd.

Knetpunten en kansen
In vergelijking met de desastreuze sítuatie
van de Ve[dleeuwerik in Vlaanderen is zijn toe-

stand in Sint-Truiden nog niet zo dramatisch,

althans in de kerngebieden in het zuiden van

de gemeente.

Wanneer de toename van laagstam en Maïs

zich verder zet wordt ook hier de toekomst
uitzichtIoos.

De verwachtingen zijn echter hoog gespannen

met betrekking tot het op elkaar afstemmen,

uitbreiden en bijstellen van de maatregelen van

de Vlaamse Landmaatschappij (beheerovereen-

komsten), de provincie Limburg (b[oemrijke ak-

kerranden), het Regionaal Landschap Has-

pengouw en Voeren (voorbee[dboerderij) en de

landbouwsector (erosiestroken).

Daarnaast biedt een goede inrichting en een

gepast graslandbeheer op het Militair Domein

van Brustem en de aangrenzende landbouw-
en industriegronden een uitgelezen kans voor

een natuurvriendelijke ontwikketing die de

Veldleeuwerik zeker ten goede zal komen.

Tenslotte is extra communicatie onontbeer-
tijk. Hopetijk wordt het pas gelanceerde 'b.ak-
kerbrood' een succes. En ook voor een toeris-
tisch medegebruik van het landbouwgebied

is zijn basismilieukwaliteit heeI belangrilk. De

Veldleeuwerik maakt daar een noodzakelijk

onderdeelvan uit.

Conclusi.es
De Ve[dleeuwerik houdt in Sint-Truiden voor-
lopig nog redetijk stand. Er liggen heeI wat
kansen om de toestand van de soort (terug) te

verbeteren. EssentieeI hierbij zijn de [and-

bouwsector en het beleid te motiveren om

goed te zorgen voor deze ambassadeur van

basismilieukwaliteit in het buitengebied.
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Summary
The city of Sint-Truiden adopted the Eurasian

skylark (Alauda aruensis). Already since zoot

the city has financialy supported farmers and

hunters in an effort to improve the habitat of

birds nesting in agricultural areas. This mainly

involves improving the zones around the farm-

tand. The area under protection increased

from 4 hain 2oo4to34ha in zoro. In zoo8 ato-
cal farmer votunteered to turn his farm into an

'examp[e' for other farmers willing to protect

nature. This i.e. has resulted in a label for
bread completety made of grain cultivated in

ways benefiting the protection of the eurasian

skytark. The skylark is being monitored rather

intensely in Sint-Truiden. Where numbers in

Flanders dec[ine dramatica[[y, this bird seems

to hold ground in Sint-Truiden.
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Figuur 3. Aantal territoria van Veldleeuwerik in het zuidoostelijke grensgebied

van Sint-Truiden zoals geteld door Yvon Princen tussen r99g en 2oo9.
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