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Poldernatuur Zeeland Akkerranden inventariseren door leden van de VWG 

Van de site: https://www.poldernatuurzeeland.nl/  

Poldernatuur Zeeland wil leefruimte behouden en creëren voor dieren en planten 
die thuis horen in het agrarische buitengebied. Dit doen wij omdat we de afname van 
deze verschillende soorten willen stoppen en uiteindelijk moeten de aantallen weer 
toenemen. Hiervoor worden akkerranden aangelegd. Daarnaast zijn er 
mogelijkheden voor botanisch graslandbeheer (incl. dijken), weidevogelbeheer en 
beheercontracten voor landschapselementen (o.a. poel, knotbomen, struweel en 
houtwallen). 
 Poldernatuur Zeeland sluit beheercontracten af met agrariërs voor aanleg en beheer 
van akkerranden, het beheer van graslanden en landschapselementen. Dit doen we 
binnen het ANLB (het landelijk subsidiestelsel voor agrarisch natuur- en 
landschapsbeheer). Dit stelsel is sinds 1 januari 2016 van kracht, met als doel het 
agrarisch natuur- en landschapsbeheer effectief (qua natuurkwaliteit) en efficiënt 
(financieel gezien) uit te voeren. 

 
Patrijs    Graspieper  Gele Kwikstaart Veldleeuwerik 

Vanaf de start werd medewerking gezocht met de plaatselijke Vogelwerkgroepen. VWG de 
Bevelanden was hier niet in gekend en Peter kwam er bij toeval achter toen hij met nog 
enkele VWG leden deelnam aan een bijeenkomst van aangesloten agrariërs in april 2019 in 
het Tractormuseum. 

Omdat het wel duidelijk werd dat de 
meeste agrariërs de doelsoorten nog 
niet konden herkennen werd 
voorgesteld dat de leden van de VWG 
de tellingen uit zouden voeren met de 
bedoeling dat de agrariërs dan mee kon 
gaan. Ook zou er door Peter een cursus 
voor agrariërs worden gegeven. Dat viel 
allemaal in het water toen de 
verschillende Corona lockdowns een 
cursus onmogelijk maakten. 

Een zestal leden van de Vogelwerkgroep 
de Bevelanden zijn toen toch maar 
begonnen met het inventariseren van 
enkele  akkerranden op percelen van 
agrariërs op de Bevelanden. Er kan 
gebruik worden gemaakt van het 

invoersysteem van de Boerenlandvogels maar Peter heeft het voor elkaar gekregen dat we 
ook gebruik kunnen maken van de applicatie van SOVON: Avi Map, een stuk 
gebruiksvriendelijker dan het invoerprogramma “Boerenlandvogels”.  

 
De provinciale doelsoorten: 
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In de volgende jaren liepen de leden van de VWG regelmatig langs de akkerranden en telden 
de vogels maar ook de zoogdieren. Er kwam vanuit deze groep ook kritiek, zo moeten alle 
vogels op een afstand van 50 meter buiten het perceel meegeteld worden. Waardoor vogels 
die bijv. in de heggen zaten of in het riet langs de sloot mee werden geteld zonder dat ze in 
veel gevallen geen eigenlijke binding hadden met de akkers. Ook kwamen tellers vangkooien 
voor vossen tegen en dan lijkt er met twee maten gemeten te worden. Want hoort de vos 
ook niet gewoon in de biodiversiteit van de akkerranden?  Sommige agrariërs maaien de 
randen aan het eind van het seizoen zich daarbij kennelijk niet afvragend waar de 
doelsoorten dan opeens hun toevlucht moeten zoeken.  

Voedselakkers zijn ook aanwezig, hierin staan 
zaaddragende gewassen die de wintervogels van 
voedsel voorzien. Dat hiermee ook de 
plaatselijke rattenpopulatie de winter door werd 
geholpen was niet voorzien.  

Op de foto links een rattenparadijs in de glooiing 
van een voedselakker.  
Foto onder een goed voorbeeld van een 
akkerrand waarin grondbroeders voldoende 
dekking vinden 

 
Eigenlijk zijn alle tellers het er wel over 
eens, een samenwerking van 
natuurbeschermers en agrariërs is goed 
voor het landschap maar ook voor de 
biodiversiteit in de landbouw.  

 

 


