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Monitoringsnieuwsbrief  1 – mei 2016 
Monitoring akkerranden in Zeeland 
 Afgelopen winter (2015 – 2016) is er een start gemaakt met het monitoren van akkervogels. 
Poldernatuur Zeeland was hiermee één van de eerste collectieven in Nederland die de natuurwaarden 
op akkerranden in beeld brengt. Het doel is om meer inzicht te krijgen welke soorten en aantallen 
gebruik maken van akkerranden. Zo kan bepaald worden of de randen op een goede  plaats liggen en 
of het beheer goed is.  Ook zijn er losse waarnemingen van akkervogels verzameld. Hiermee kan 
bepaald worden waar de kerngebieden van akkervogels in Zeeland liggen.  
Bij de meeste Agrarische Natuurverenigingen (ANV’s) zijn zogenaamde telcafe’s georganiseerd. Hier 
kregen  deelnemers uitleg over de onderzoekmethode. Ook was er begeleiding in het veld. In een 
aantal regio’s is er een goede samenwerking ontstaan tussen vogelwerkgroepen, Wild Beheer 
Eenheden (WBE’s)  en landbouwers. Dit proberen we verder uit te bouwen want dit komt de kwaliteit 
van de tellingen sterk ten goede. Dit eerste jaar is ook bedoeld om ervaringen op te doen en zo de 
juiste methodiek te bepalen.  Er zijn afgelopen winter toch al leuke waarnemingen verricht. Zo is 
gebleken dat Velduilen van akkerranden kunnen profiteren. Van de Patrijzen zijn helaas steeds minder 
waarnemingen.  Voor aankomend voorjaar (2016) willen we vragen om tellingen uit te voeren naar 
het voorkomen van broedvogels, de methodiek wordt verder op besproken.  Ook wordt er aandacht 
gevraagd voor nestbescherming van  Bruine Kiekendieven die in Zeeland steeds vaker gaan broeden 
op landbouwpercelen. 
Uitgelicht de Velduil 
De Velduil is een wintergast en een doelsoort voor het agrarisch natuurbeheer in Zeeland. Vaak 
worden ze waargenomen nabij de kuststrook. Schorren, inlagen en natuurgebieden met wat ruigere 
vegetatie zijn het favoriete biotoop. Tijdens de wintertellingen zijn op vier locaties met akkerranden 
gedurende enige maanden Velduilen geconstateerd, zie figuur 1. De akkerranden hadden hier een 
duidelijke meerwaarde voor de uilen. Het ging hierbij telkens om meerdere vogels en op één locatie 
verbleven er zelfs 4 Velduilen tegelijk. Op één locatie zijn ze nu (eind april) nog aanwezig. 
Broedgevallen zijn echter zeer zeldzaam in Zeeland. Ze kunnen tot in mei nog wegtrekken. De uilen 
moeten een groot jachtgebied hebben om voldoende voedsel te kunnen vinden, daarom  is het 
belangrijk dat er meerdere akkerranden bij elkaar liggen, of dat de akkerranden in de omgeving liggen 
van andere natuurelementen (braakpercelen, schorren, inlagen, ruige weilanden, etc).  Velduilen jagen 
in tegenstelling tot andere uilen regelmatig overdag, of in de vroege schemering. Ze eten vooral 
muizen. De Velduilen zijn populair bij vogelfotografen. Er zijn dan ook prachtige plaatjes van 
geschoten. 
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Figuur 1 Waarnemingen van Velduilen in de      Foto 1 Velduil, omgeving Ossenisse 
periode 1 oktober – 22 april 2016 (zwart  
omlijnd zijn locaties met akkerranden) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Bron: www.waarneming.nl                Fotograaf: Timo Jansen 
 
Foto 3 Velduil, winter 2015-2016, IJzendijke Foto 3  Velduil, winter 2015-2016, IJzendijke 

 
 
 
 
 
 

Fotograaf: Johnny Du Burk    Fotograaf: Johnny Du Burk  
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Uitgelicht Patrijs 
De Patrijs is het boegbeeld van de Zeeuwse akkernatuur. Helaas gaat het nog steeds niet goed met 
deze soort.  In grafiek 1 wordt het aantal waarnemingen weergegeven gedurende de periode  1 
oktober – 22 april in de jaren 2012-2016. Dit zijn waarnemingen die zijn doorgegeven via de website 
www.waarneming.nl . Omdat de Patrijs geen algemene soort is worden waarnemingen door 
natuurliefhebbers altijd doorgegeven. Daardoor geeft het aantal gemelde waarnemingen op de 
website een goede indicatie over de aantalsontwikkeling. Geconstateerd kan worden dat het nog niet 
de goede kant op gaat met de Patrijs.  Dit is ook goed te zien op de kaartjes in figuur 2. Hierin wordt 
de verspreiding in die periode in 2012-2013 en 2015-2016 weergegeven. Graag willen we alle 
waarnemingen van Patrijzen ontvangen. Bij voorkeur ingevoerd op de website www.waarneming.nl 
Bij steeds meer akkerranden wordt het beheer afgestemd op Patrijzen. Deze randen bestaan uit 3 
stroken: braak, kort groen gras en overblijvende kruiden. De stroken met overblijvende kruiden  zijn 
dit voorjaar ingezaaid met en speciaal patrijzenmengsel. Dit voorjaar wordt ook speciaal actie 
ondernomen om landbouwers te informeren om geen slootkanten, brede bermen en overhoeken te 
maaien in het broedseizoen indien dit niet noodzakelijk is voor de verkeersveiligheid.   We hopen dat 
veel landbouwers en instanties gehoor aan zullen geven en dat  dit de akkervogels ten goede zal 
komen. Indien u op de hoogte wilt blijven over wetenswaardigheden over de patrijs en andere 
akkervogels like dan de facebookpagina werkgroep patrijs! 
 
Grafiek 1 Waarnemingen van Patrijzen in de periode 1 oktober – 22 april, van 2012 tot 2016 
 

        
Bron: www.waarneming.nl 
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Figuur 2 Verspreiding van de Patrijs in de periode 1 oktober – 22 april 2012-2013 (links) en in de periode 
1 oktober – 22 april 2015-2106   Bron: www.waarneming.nl 

2012-2013      2015-2016 

          
Foto 3 Telling akkervogels op Noord-Beveland          Foto 4 Jonge Bruine Kiekendieven in de tarwe 

               
Fotograaf:  René Zuidweg    Fotograaf: Jaap Poortvliet 
Uitgelicht Bruine kiekendief 
Steeds vaker gaan in Zeeland Bruine Kiekendieven op akkers broeden. Het gaat hierbij vooral om de 
gewassen granen, luzerne en grasland. Meestal is dit op grote percelen waarbij in de buurt geen bomen 
of gebouwen staan. De kiekendieven hebben een lange broedperiode. Daarbij lopen de jongen 
onbedoeld te verongelukken bij landbouwwerkzaamheden. Vrijwilligers van de vogelwerkgroepen en 
de roofvogelwerkgroep Zeeland speuren jaarlijks de nesten op en proberen deze in overleg met de 
landbouwer te beschermen. Deskundigheid van de ecologie van de Bruine Kiekendief is hierbij van 
essentieel belang. Als landbouwers een nest van een kiekendief in hun percelen aantreffen kunnen ze 
contact opnemen met Alex Wieland, 06-12352169.  
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Broedseizoen 2016 
Het broedseizoen is reeds gestart. Veel akkerranden zijn dit jaar opnieuw ingezaaid en zijn daardoor 
in het begin van het broedseizoen wat minder aantrekkelijk voor vogels. De verwachting is dat dit in 
de loop van het broedseizoen zal verbeteren als de vegetatie gaat groeien. Daarom is gekozen om iets 
later te starten met tellingen.  
Bij voorkeur worden er 3 tellingen uitgevoerd in periode eind april-eerste helft juli (iedere telling is 
welkom). Voorstel voor telperiode’s: 

 Eerste telling 25 april – 16 mei 
 Tweede telling 17 mei- 6 juni 
 Derde telling 7 juni – 4 juli 

  

Zorg dat er minimaal 10 dagen tussen de verschillende tellingen ligt. Loop de akkerrand af (aan de 
zijkant, of op het braakliggende stuk van de rand lopen), dus niet door de vegetatie. Noteer de vogels 
op de akkerrand en noteer de vogels naast de akkerrand (50 meter aan beide zijden). Overvliegende 
vogels hebben geen relatie met de akkerrand en hoeven niet genoteerd te worden. Telgegevens 
kunnen op een telformulier ingevoerd worden (is bijgevoegd in nieuwsbrief). Wil je meedoen? Meldt 
dit bij de ANV coördinator. Er komen dit voorjaar nog instructietellingen verspreid over Zeeland. Hier 
kunt u meer leren over de akkervogeltellingen. 
Lijst met coördinatoren waarnaar het telformulier opgestuurd kan worden (per agrarische 
natuurvereniging).  
Stichting Zonnestraal - Schouwen Duiveland Peter de Koeijer peter.de.koeijer@zlto.nl 
Stichting Akkerleven – Noord-Beveland  Jan Pijnenburg  Devijflinden@zonnet.nl 
ANV Goes     Jeroen Verschoore jeroen.verschoore@gmail.nl 
SANELT - Tholen    Hans Akkermans             hansakkermans@hotmail.com 
ANV Natuurlijk Walcheren   Mart den Hollander mdenhollander6@telfort.nl 
Milieu Coöperatie Zak van Zuid-Beveland Willem de Landgraaf delandgraaf@zeelandnet.nl 
ANV Oost-Zuid Beveland   Léon Jansen  ekoz@zeelandnet.nl 
ANV Groene Oogst Oost Zeeuws Vlaanderen Martin Dekker  mwdekker@xs4all.nl 
Bloeiend West Zeeuws Vlaanderen  Ria Hoeymakers wijnhoey@comveeweb.nl 
 

 

Voor verdere informatie betreffende (beheer)monitoring: 
- Uitvoerend : Alex Wieland  Telefoon 06-12352169  
- Bestuurlijk : Martin Dekker   Telefoon 06-51636842 
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Waarnemingsformulier akkervogels op akkerranden in Zeeland 2016 
 We willen graag weten waar in Zeeland de akkervogels nog voorkomen en hoe de akkerranden 
functioneren. Het gaat hierbij vooral om de doelsoorten Patrijs, Veldleeuwerik, Graspieper en Gele Kwikstaart (andere soorten ook graag noteren).  
 Formulier opsturen voor 15 juli naar de contactpersoon van de agrarische natuurvereniging (voor iedere telling een apart formulier gebruiken). 
 Naam landbouwer (waar de akkerrand ligt) : ………………………………….. 
Naam waarnemer(s)  : …………………………………………………… 
Adres    : …………………………………………………… 
Telefoon   : …………………………….…………………….. 
Email    : ………………………………………………. 
 
Nummer/naam rand  : ..…………………………………………….. 
Datum    : ..…………………………………………….. 
Tijd    : ……………………………………………… 
Weersomstandigheden : ……………………………………………… 
Opmerkingen   : ……………………………………………… 
 
soort Aantal op akkerrand Aantal naast de rand (< 50 meter) 
Patrijs   
Graspieper   
Gele kwikstaart   
Veldleeuwerik   
   
   
   
   
   
   
   
   

 Voor verdere informatie: Alex Wieland, tel: 06-12352169 
  
 
  
 
  

Gele kwikstaart //Veldleeuwerik  Patrijs     //     Graspieper  


