Wintervoedsel voor akkervogels
Voor de intensivering van de landbouw, waren de geoogste akkers ’s winters het foerageergebied
van verschillende soorten akkervogels. Efficiëntere oogst, snelle grondbewerking na de oogst en
effectieve onkruidbestrijding hebben ertoe geleid dat het aanbod van onkruidzaden en granen voor
overwinterende akkervogels sterk is afgenomen (Ottens et al., 2013). In Groot-Brittannië is
aangetoond dat er met name in de tweede helft van de winter te weinig voedsel is voor de vogels
(Siriwardena et al., 2008). Deze voor zaadeters moeilijke periode van het jaar, waarin het aanbod
aan zaden op z’n laagst is, wordt wel de ‘hungry gap’ genoemd. In Nederland is aangetoond dat het
aantal akkervogels van de rode lijst, toeneemt naarmate de beschikbaarheid van zaden toeneemt in
een gebied. Dit betekent dat voedselbeschikbaarheid een limiterende factor is voor akkervogels
(Kleijn et al., 2014 ). Het gaat hierbij om akkervogels die in de winter geheel of gedeeltelijk
afhankelijk zijn van zaden en granen.
Doelsoorten die baat hebben bij een verhoging van het aanbod aan zaden in de winter zijn geelgors
en grauwe gors, kneu, patrijs, ringmus en de veldleeuwerik. Daarnaast profiteren ook roofvogels die
afhankelijk zijn van muizen die ’s winters in de akkers leven en daar zaden en granen eten. Deze
doelsoorten zijn de blauwe kiekendief, kerkuil, ruigpootbuizerd, torenvalk en velduil (BIJ12, 2014).

Waarom gaat het niet goed met de winteroverleving van akkervogels?
Sinds de afgelopen decennia zijn er minder zaden en granen voor akkervogels beschikbaar in de
winter. Dit heeft te maken met de veranderingen op het akkerland (Bos et al., 2010) zoals:
 Door afname van het areaal zomergranen is het aanbod aan graanstoppels in najaar en
winter afgenomen. Opkomende onkruiden op percelen met graanstoppels (na de oogst) zijn
een belangrijke voedselbron voor zaadetende vogels in de winter (Bos et al., 2011). Op
percelen waar nog wel zomergranen staan worden deze snel na de oogst ondergewerkt en
ingezaaid met groenbemesters (Gillings et al., 2005). Hierdoor zijn er minder graanresten en
onkruidzaden beschikbaar in de winter. Effectieve onkruidbeheersing heeft hier ook aan
bijgedragen (Donald et al., 2001).
 Als er nog wel stoppels en/of kruiden staan in het najaar en de winter, worden deze te vroeg
onder gewerkt. Voor boeren is het minder aantrekkelijk om pas in het voorjaar het land te
bewerken voor het inzaaien van een nieuw gewas. Stoppelvelden mogen onder het agrarisch
natuurbeheer vanaf begin februari of vanaf half maart worden ondergewerkt
(BoerenNatuur, 2021). De vogels hebben de meeste behoefte aan akkervoedsel van februari
tot april, omdat dan de voedselschaarste het grootst is (Siriwardena et al., 2008).

Hoe kan het wintervoedselaanbod voor akkervogels verhoogd worden?
Perceelsniveau
De vogels die in de winter foerageren op akkers zijn, zoals eerder genoemd, op te delen in twee
groepen (BIJ12, 2014):
1. Graan- en zadeneters
2. Muizeneters
Beide groepen hebben voldoende zaden en granen nodig gedurende de hele winter om of zelf van te
eten of omdat ze afhankelijk zijn van zaad- en graanetende muizen (BIJ12, 2014).
1. Graan- en zadeneters hebben baat bij (Vogelbescherming, verschillende factsheets):
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 Stoppels van zomer- of wintergranen met graanresten en onkruiden die zaad
hebben gezet. Spontaan opkomende onkruiden als melganzevoet en verschillende
soorten duizendknopigen zijn hiervoor gunstig (Kleijn et al., 2014).
 Vogelakkers met braakstroken die zijn ingezaaid met een mengsel van granen,
grassen en kruiden (Wiersema et al., 2019). Vogelakkers staan doorgaans meerdere
jaren. Het voedselaanbod in de braakstroken neemt met de jaren af. Dit vraagt om
vernieuwing na één of twee jaar. Voor muizen is dit echter funest. Daarom is het aan
te raden om de braakstroken per gedeelte opnieuw in te zaaien (Verdonckt et al.,
2018).
 Braakpercelen met onkruiden. Belangrijk voor bijvoorbeeld de ringmus en de
veldleeuwerik. Patrijzen hebben behoefte aan meer beschutting dus hogere
vegetatie (graanstoppel of groenbemesters).
 Granen die in de winter blijven staan (zomergranen of wintergranen van het jaar
ervoor). Dit kan ook in stroken of akkerranden worden gezaaid (Roodbergen et al.,
2011). Tarwe, triticale en gerst zijn hiervoor geschikt omdat ze veel granen
produceren en bladrammenas produceert veel zaden (Kleijn et al., 2014).
 Extensieve, kruidenrijke graslanden die zaad gezet hebben (Buckingham & Peach,
2006). Dit kunnen ook stroken of overhoekjes zijn. Het is hierbij belangrijk dat het
voldoende kruiden bevat, dus dat het verschraald wordt door middel van maaien en
afvoeren (Verdonckt et al., 2018).
2. Muizeneters
 Muizeneters liften mee op bovenstaande maatregelen.
 Vogelakkers zijn voor muizeneters heel belangrijk omdat deze akkers het gehele jaar
zowel voedsel als dekking bieden voor muizen.
 Meerjarige akkerranden en ruige slootkanten bieden extra dekking voor muizen.
In de periode van februari tot april is het voor de akkervogels het moeilijkst om te overleven. De
zaden en granen zijn dan veel schaarser en vegetaties en gewassen hebben nog geen nieuw zaad
gezet. Daarom is het belangrijk om alle bovenstaande maatregelen te handhaven totdat er wel
nieuw voedsel beschikbaar is voor de akkervogels. Dit is doorgaans rond half april (Siriwardena et
al., 2008). Het nog langer laten staan van de vegetatie is aan te raden als dit nodig is voor het
voedselaanbod. Dan is er nog zaad aanwezig en zijn er nog akkervogels die foerageren op de velden.
Voor muizen is dit ook gunstig (Verdonckt et al., 2018).

Landschapsniveau
Omdat granen en zaden op een zeker moment op zijn, is het belangrijk dat er meerdere percelen
met bovenstaande maatregelen aanwezig zijn in een gebied. Op wintervoedselveldjes in Limburg is
gemeten hoe snel het voedselaanbod in de loop van de winter afnam. Zo daalde het voedselaanbod
in januari tot de helft van het aanbod in de voorafgaande novembermaand in 2009. In het jaar
ernadaalde dit aanbod zelfs tot slechts 15% in januari. Hierdoor was er niet in alle jaren genoeg
voedsel op de akkers om de vogels door de hungry gap heen te helpen (Bos et al., 2011). Het is
lastig om te zeggen hoeveel wintervoedselveldjes er beschikbaar moeten zijn voor de vogels in een
gebied. Dit hangt af van wat er in de wijdere omgeving aan zaden beschikbaar is en de hoeveelheid
vogels en andere dieren die eten van de zaden en granen. Uit zenderonderzoek van Ostyn & Lens
(2016) blijkt dat binnen het broedareaal van een akkervogel op maximaal 1 tot 2 km afstand een
wintervoedselveldje van een halve hectare aanwezig moet zijn.
Naast voldoende zaden en granen is het op landschapsniveau aan te raden om:
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 Het predatierisico zo veel mogelijk te verkleinen. Bomen kunnen de vogels afschrikken maar
lagere bosjes vormen juist een schuilplek voor veel akkervogels (Ottens et al., 2013). De
meeste akkervogels hebben behoefte aan beschutting van vegetatie in het perceel om zo
minder op te vallen voor predatoren. Hele dichte vegetatie is minder aantrekkelijk omdat
akkervogels zo predatoren niet goed kunnen zien aankomen (Bos et al., 2011).
 Ook aan de randen of buiten het perceel te zorgen voor zaden en granen in de winter.
Struwelen en overwinterende akkerranden zijn hiervoor interessant (Dochy, 2018).
 Het teeltplan aantrekkelijk te houden of te maken voor akkervogels. Maiskorrels zijn vaak te
groot voor de doelsoorten en aardappelstoppels zijn alleen voor de veldleeuwerik
interessant (Geiger et al., 2014). Granen zijn gunstig voor akkervogels, mits deze ook zorgen
voor wintervoedsel in de vorm van resten en opkomende onkruiden (Bos et al., 2016). Op
meerjarige vogelakkers kunnen meerjarige gewassen als graszaad en luzerne worden
geproduceerd (Wiersma et al., 2019).
Per gebied is het belangrijk om na te gaan (Bos et al., 2016):
 Welke akkervogels zijn er nog in het gebied?
 Wat hebben deze vogels nodig?
 Hoe kan ik deze beschermen?
Probeer het beheer op voldoende percelen toe te passen en zorg dat wintervoedsel tot zo lang
mogelijk in de winter en het vroege voorjaar beschikbaar blijft. Zorg hierbij ook voor passende
maatregelen gedurende de rest van het jaar. Denk aan voldoende zomervoedsel en een veilig
broedhabitat. Raadpleeg hiervoor bijvoorbeeld de factsheets van Vogelbescherming via
vogelbescherming.nl.
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