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Samenvatting 
 

In 2019 is vijf hectare van de gemeentegronden in de gemeente Bladel uit de kortlopende pacht 

gehaald en ingezaaid als vogelakker. Vogelwerkgroep De Kempen heeft middels vooraf 

opgestelde criteria de kavels geselecteerd. De vogelakkers zijn deels ingezaaid met een mengsel 

van granen (plus zonnebloemen) en deels met bladrammenas. Deze scheiding is gemaakt 

omdat bladrammenas nogal dominant kan zijn en andere gewassen verdrukt, maar het is wel 

een zeer goed gewas voor vogels en andere dieren. De delen met graanmengsel zijn aan de 

randen ingezaaid met akkerbloemen, die vroeger hier ook in de akkers voorkwamen.  

Middels systematische tellingen van vogels en vlinders op de vogelakkers en op de 

conventioneel verpachte kavels, is het effect van de vogelakkers op de natuur aangetoond. En 

dat effect is groot te noemen. Niet alleen het aantal exemplaren maar ook het aantal soorten 

overtreft die van de conventioneel verpachte kavels significant, en in grote mate. 

Als we verder inzoomen op de vogelakkers zelf dan zien we een enorme biodiversiteit ontstaan; 

een ecosysteem met primaire, secundaire en tertiaire consumenten. Opvallend is het groot 

aantal roofdieren dat bij de vogelakkers vastgesteld is, zoals havik, sperwer, buizerd, torenvalk, 

slechtvalk, boomvalk, bosuil, steenuil, vos en steenmarter. Het is natuurlijk geen toeval dat deze 

soorten hier verschijnen. Het kan niet anders of er moet er een groot voedselaanbod aanwezig 

zijn voor deze soorten. Met tellingen en andere technieken, zoals cameravallen, hebben we een 

behoorlijk goed inzicht gekregen in de biodiversiteit op de vogelakkers en hebben dat zo goed 

mogelijk proberen vast te leggen in deze rapportage. 

Voor (akker)vogels zien we vooralsnog het grootste effect van de vogelakkers in de herfst en 

winter. Met een totale oppervlakte van zo’n vijf hectare zijn de vogelakkers natuurlijk nog maar 

kleine ‘stepping stones’ in het monotone agrarische landschap in de Brabantse Kempen. We 

hopen echter dat als er steeds meer gemeentes gaan aansluiten bij dit project, we ook in het 

broedseizoen weer een goed deel van de akkervogelpopulatie van weleer kunnen herstellen in 

onze omgeving. Dat daar dan meteen ook heel veel andere soorten van zullen profiteren is in 

dit project al wel aangetoond. 
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1 Inleiding 
 

De gemeente Bladel heeft in 2018 besloten om een samenwerkingsproject met Vogelwerkgroep 

De Kempen op te zetten ter stimulering van de biodiversiteit in het algemeen en die van 

akkervogels in het bijzonder. Vogelwerkgroep de Kempen heeft hiermee al een paar jaar ervaring 

opgedaan in de gemeente Eersel, met een goed resultaat. De looptijd van het project is vijf jaar. 

 

Zoals de meeste gemeentes heeft de gemeente Bladel een aantal landbouwkavels in bezit dat 

verpacht wordt aan boeren.  Het idee was om vijf hectare uit deze kavels te selecteren en dat in 

te zaaien met een mengsel dat in eerste instantie aantrekkelijk is voor akkervogels. De reden 

hiervoor is dat het huidige agrarisch landschap in de Kempen nog maar weinig te bieden heeft 

aan akkervogels. Het grootste gedeelte van het huidige agrarische landschap bestaat uit 

maisvelden en hooiland. De hooilanden worden wel zes tot zeven keer per jaar gemaaid en zijn 

voor het grootste deel van de tijd niet interessant voor vogels of andere dieren omdat de percelen 

erg monotoon van karakter zijn, met hoofdzakelijk Engels raaigras als hoofdgewas. De bodem 

van deze hooilanden is het grootste deel van de tijd onbereikbaar voor vogels. Alleen net na het 

maaien kunnen de hooilanden interessant zijn om te foerageren. We zien daar dan voornamelijk 

kokmeeuwen en zwarte kraaien. Maisvelden zijn alleen in het eerste stadium interessant voor 

bijvoorbeeld kieviten. Naast de maisvelden en hooilanden treffen we vaak ook nog teelt van 

aardappelen en suikerbieten aan. Ook velden met deze gewassen bieden de vogels weinig 

voedsel. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de akkervogels momenteel bij de meest bedreigde 

vogelsoorten in Nederland horen, en dat geldt zeker ook voor de Kempen. 

Het inzaaien van een aantal percelen met granen en andere zaadplanten heeft onmiddellijk effect 

op de aanwezigheid van vogels. Dat is in het vogelakkerproject met de gemeente Eersel al een 

paar jaar aangetoond. Het feit dat meerdere gemeentes hierbij aansluiten geeft goede hoop op 

een nog verdere verbetering van de vogelstand. Hoe meer “voedselrijke eilanden” er worden 

gecreëerd in het agrarisch landschap, hoe groter de kans op een blijvend herstel van de 

akkervogelpopulatie. 

Vogelwerkgroep De Kempen blijft gedurende de looptijd van het project de vogelstand 

nauwkeurig monitoren. Daarnaast wordt ook gekeken naar de ontwikkeling van andere 

organismen op de aangelegde vogelakkers. Veel aandacht is besteed aan het voorkomen van 

zoogdieren middels cameravallen in buizen van PVC, die op diverse plaatsen zijn weggelegd. Op 

die manier krijgen we een beeld van de rol van de kleine zoogdieren in het ecosysteem van de 

vogelakkers en de biodiversiteit op de vogelakkers in het algemeen.  
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2 Selectie van de kavels 
 

De gemeente Bladel heeft een aantal kavels landbouwgrond in bezit die in de zogenaamde 

kortlopende pacht zitten. Doorgaans worden deze kavels verpacht aan boeren. Omwille van de 

verhoging van de biodiversiteit is besloten om ongeveer 5 hectare van deze gronden in te gaan 

richten als vogelakker voor een looptijd van 5 jaar. 

Vanuit de gemeente Bladel is een lijst met kavels verstrekt die mogelijk in aanmerking zouden 

komen voor het vogelakkerproject. Voor het bepalen van de geschiktheid van de percelen hebben 

we gebruik gemaakt van het zogenaamde “smenken” (Makridakis 2010). Dit houdt in dat 

relevante variabelen gekozen worden die bepalen of het effectief is om een perceel in te zaaien. 

Deze variabelen krijgen van tevoren een puntenindeling die gerelateerd is aan meetbare factoren. 

Bijvoorbeeld: is het perceel volledig omringd door bos? Dan wordt een score van -2 ingevuld. 

Tenslotte worden de scores van de variabelen opgeteld en gewogen zodat een lijst wordt 

verkregen van de relatieve geschiktheid van de percelen.  

 

Tabel 1. Criteria voor kavelselectie 

 

Hoofdcriterium onderverdeling Mogelijkheden Score 

Kavelbegrenzing Bomenrij 

 

 

 

(Bramen)struweel 

 

 

 

 

Watergang/ 

Bermsloot 

 

 

Bomenrij rondom of 3 zijden 

Bomenrij 1 of 2 zijden 

 

Struweel rondom of 4 zijden 

Struweel 2 of 3 zijden 

Struweel 1 zijde 

Struweel < 1 zijde maar wel aanwezig 

 

Waterhoudend rondom of 4 zijden 

Waterhouden 2 of 3 zijden 

Waterhoudend 1 zijde 

Waterhoudend <1 zijde maar wel aanwezig 

 

 

2 

1 

 

4 

3 

2 

1 

 

4 

3 

2 

1 

 

Kleinschaligheid  
Aanwezige 

kleinschaligheid in 
omgeving 

 

Veel kleinschaligheid 

Weinig kleinschaligheid 

Geen kleinschaligheid 

 

6 

3 

0 
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Belendende kavels  

Bos 

 

 

 

Grootschalige 
landbouw 

 

 

Woonwijk 

 

 

Bos rondom 

Bos aan 3 zijden 

Bos aan 2 zijden 

Bos aan 1 zijde 

 

 

Grootschalige landbouw rondom 

Grootschalige landbouw aan 3 zijden 

Grootschalige landbouw aan 2 zijden 

Grootschalige landbouw aan 1 zijde 

 

Woonwijk rondom 

Woonwijk aan 3 zijden 

Woonwijk aan 2 zijden 

Woonwijk aan 1 zijde 

 

 

-2 

-1 

0 

1 

 

 

-1 

0 

1 

2 

 

-5 

-3 

-2 

0 

 

Rust omgeving 
 

Wegen/paden 

 

 

Woonwijk in de 
buurt (niet 

belendend) 

 

Snelweg of drukke verharde weg 

Verharde weg alle verkeer 

Zandpad 

Geen weg/pad 

 

Aanwezig 

Afwezig 

 

 

-4 

-1 

1 

1 

 

-4 

0 

 

natuurontwikkeling 
 

 

Aanwezigheid 
natuurontwikkeling 

 

 

Natuurontwikkeling aangrenzend 

Natuurontwikkeling op minder dan 300 m 

Natuurontwikkeling op 300-1000 m 

Natuurontwikkeling op 1000-2000 m 

 

5 

3 

2 

0 
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Figuur 1. Bomen aan de rand van een kavel zijn belangrijk voor vogels als vluchtplaats 

 

Met de criteria in de hand hebben we alle kavels bezocht en gescoord. Deze scores zijn 

gesommeerd en de uitkomst is weergegeven in tabel 2. 

 

Tabel 2. Scores van de beschikbare kavels 

 

VWG nr 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Gemeente code M342 M433 H294 H295 H244 H416 H779 K12 K156 H106 L873 L874

Kavelbegrenzing 3 1 0 1 2 3 0 1 2 4 3 3

Kleinschaligheid omgeving 0 0 3 0 3 3 0 3 6 0 0 0

Rust omgeving 0 1 1 1 -5 -5 1 -4 1 -3 -3 -4

Belendende kavels -1 0 0 0 3 2 -1 2 1 1 2 2

Natuurontwikkeling 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3 3

Toaal generaal 2 2 4 2 3 3 0 2 15 2 5 4
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In de lijst met scores valt het op dat er één kavel uitspringt en dat is kavel 9 (gemeente code 

HK156). Bij de overige kavels ontlopen de scores elkaar niet zo veel. Dat kavel 9 deel uit zou 

moeten maken van de gekozen kavels om tot vogelakker om te vormen, stond buiten kijf.  

 

Figuur 2. Kavel 9, gelegen aan de Groote Beerze, te midden van kleinschaligheid en 

natuurontwikkeling, had een hoge score 

Omdat de overige kavels elkaar qua score niet veel ontliepen, werd voor de definitieve keuze ook 

nog gekeken naar grootte (maximaal aantal kavels in 5 ha) en veilige ligging. Op iedere 

vogelakker zetten we namelijk één paal. Zo’n paal wordt dan relatief vaak gebruikt door vogels 

omdat een andere zitplaats vaak ontbreekt. Af en toe wordt er dan een camera bij gezet om te 

kijken welke soorten hiervan gebruik maken. Alle variabelen in acht nemend is de keuze gevallen 

op kavels 3, 4, 6, 8,en 9. 

 
Figuur 3. Houtduif gaat landen op de paal 
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3 Ligging van de geselecteerde akkers 
 

In figuur 4 staan rood omlijnd de akkers aangegeven welke geselecteerd zijn als vogelakker. In 

principe zullen deze akkers gedurende 5 jaren ingezaaid worden als vogelakker. De kavels 

aangeduid in geel zijn de niet geselecteerde kavels. Deze kavels worden gebruikt als zogenaamde 

‘referentieakker’ om door middel van tellingen het effect van de vogelakkers aan te tonen. 

 

Figuur 4. Ligging van de geselecteerde kavels 

In tabel 3 zijn de kavelnummers gelinkt aan de coderingen van de kavels van de gemeente en is 

de grootte weergegeven. 

Tabel 3. Kavelnummers, codes en oppervlaktes 

  

VWG numering Gemeente Bladel codering oppervlakte in m 2

1 HM342 91200

2 HM433 10500

3 HH779 10900

4 HH294 25700

5 HH295 12600

6 HH244 11200

7 HH416 7100

8 HK12 8100

9 HK156 14700

10 BLL873 18900

11 BLL874 4500

12 BLH106 28300
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4 Zaaiplan 
 

Er zijn een aantal facetten waardoor een akker een geschikte vogelakker wordt. Op de eerste 

plaats hoort dit een akker te zijn waar geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. De akkers zijn 

ook niet bemest, er van uitgaande dat de akkers nog voldoende meststoffen bevatten uit de 

voorgaande pachtperiode. Daarnaast is er geen economische druk voor wat betreft de opbrengst 

en is de aanwezigheid van sommige onkruiden zelfs gewenst als directe of indirecte voedselbron 

voor vogels. Hierbij valt onder andere te denken aan melganzevoet: een plant waarvan bekend is 

dat het bij veel vogels in trek is, zoals bij groenling, goudvink, huismus, ringmus, vink, keep, 

putter, kneu, barmsijs en verschillende hoenderachtigen (van Mingeroet, 1999). 

Gebaseerd op de ervaringen opgedaan in de gemeente Eersel, is voor het inzaaien van de 

vogelakkers gekozen voor drie verschillende zaaifracties: bladrammenas, akkerbloemen en een 

graanmengsel met zonnebloemen. In principe wordt een akker in twee delen gezaaid: een deel 

met graanmengsel en een deel met bladrammenas. De reden van deze scheiding is dat 

bladrammenas weliswaar een prima voedselbron is voor vogels in de winter, maar ook erg 

dominant is gebleken en vaak nagenoeg alle andere gewassen verstikt. Aan de randen van het 

ingezaaide graanmengsel wordt met de hand een mengsel van akkerbloemen gezaaid. Dit 

gebeurt deels voor het visuele aspect, maar ook blijken deze akkerbloemen veel insecten aan te 

trekken. 

De zaaifracties zijn als volgt samengesteld: 
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Figuur 5. Zaaifracties 

Voor iedere geselecteerde vogelakker is gekeken hoe het beste ingezaaid kon worden. Uiteraard 

moet hierbij rekening gehouden worden met de mogelijkheden voor de tractor met zaaimachine. 

Het is natuurlijk niet wenselijk om allerlei ingewikkelde patronen aan te brengen. Het zaaiplan 

van de vijf vogelakkers is aangegeven in onderstaande figuur. 
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Figuur 6. Zaaiplannen per kavel 

De zaden uit het bloemenmengsel zijn akkeronkruiden die vroeger in de graanakkers veel 

voorkwamen. Deze planten komen tegenwoordig nauwelijks meer voor omdat de zaden veel 

beter gezuiverd worden dan vroeger, maar natuurlijk ook omdat er nauwelijks graan meer 

verbouwd wordt in onze omgeving. Het is zaak om deze akkeronkruiden binnen een paar dagen 

te zaaien nadat het graanmengsel is gezaaid. Het graanmengsel wordt machinaal op een paar 

centimeter diepte gezaaid terwijl de akkeronkruiden handmatig op het oppervlak worden 

gezaaid. Als te lang gewacht wordt met het zaaien van de akkeronkruiden dan kunnen ze worden 

overwoekerd door het graan (en zonnebloemen). Voor de zonnebloemen is gekozen voor een 

grootbloemige soort. Deze geven grotere, maar vooral ook meer zonnepitten dan de 

kleinboemige soorten. Zoals al eerder gemeld zijn de kavels niet bemest (behoudens wat Kieseriet 

om het handmatig zaaien van de akkerbloemen te vergemakkelijken). De kavels komen uit de 

reguliere pacht en dus kan verondersteld worden dat de bodem rijk genoeg is om er granen en 

bladrammenas op te kweken. Het granenmengsel bestaat uit een groot aantal zomergranen. Het 

idee is dat de omstandigheden in elk geval  voor één van de graansoorten goed zal zijn zodat er 

een grote kans is dat er voldoende voedsel aangemaakt wordt voor de wintermaanden om de 

vogels de gehele winter te kunnen voeden. Misschien groeit op de ene akker de haver beter en 

op een andere bijvoorbeeld de gerst. Daarom is het zaaien van een mengsel veiliger dan het 

inzaaien van maar één soort graan.  



 

14 
 

 

5 Ontwikkeling van de akkers in 2019 
 

De akkers zijn bewerkt en begin mei ingezaaid. Om het handmatig inzaaien van de fijne 

akkerbloemzaden mogelijk te maken is dit zaad gemengd met Kieseriet. Deze 

magnesiumhoudende meststof helpt om het bloemzaad te “verdunnen” tijdens het zaaien en het 

is in water oplosbaar zodat het magnesium snel opgenomen kan worden door de kiemplantjes. 

Na het inzaaien vinden verder geen bewerkingen meer plaats. 

 

Half juni staat het gewas ongeveer 20 centimeter hoog. De boekweit begint dan al te bloeien.  

 

Figuur 7. Opkomst graanmengsel in juni (links) en bloeiende boekweit (rechts). 

De bladrammenas is dan meestal al wat hoger en bloeit ook al. Op een paar akkers was dit jaar 

in de tweede helft van juni een “explosie” van de 

rupsen van de knollenbladwesp te zien in de delen 

met bladrammenas. De knollenbladwesp is een 8 

mm grote bladwesp met een overwegend oranje 

kleur met twee typische zwarte “wiebertjes” op het 

borststuk. De rupsen leven vooral op 

kruisbloemigen, waartoe ook de bladrammenas 

behoort. Op sommige vogelakkers waren de rupsen 

werkelijk massaal aanwezig. De rupsen vreten de 

bladeren op en laten de nerven ongemoeid. Deze 

vraat leek even het project een behoorlijke schade 

toe te brengen maar later bleek dat de rupsen van dit 

bladwespje juist een extra dimensie zouden geven 

aan het project. Hierop zal nader worden ingegaan 

in het hoofdstuk “Vogels”. 

P
utt
er 
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In figuur 9 is het hierboven beschreven proces nogmaals weergegeven. De delen die met 

bladrammenas waren ingezaaid veranderden van fris groeiende velden in volledig kaalgevreten 

vlaktes, waar niet veel wintervoedsel voor de vogels van te verwachten viel. Na het verdwijnen 

van de rupsen liepen de velden echter opnieuw uit, kwamen weer tot bloei en was de zaadzetting 

normaal. 

    

Figuur 9. De transformatie van sommige  bladrammenasdelen; van bloeiende planten tot enkel 

overgebleven bladnerven 

 Visueel zijn de vogelakkers in juli op z’n mooist. De granen hebben hun vruchten gevormd en 

de akkerbloemen aan de randen komen massaal tot bloei. Deze bloemen trekken massaal insecten 

aan en daarmee worden op hun beurt ook weer andere dieren aangetrokken. 

 

Figuur 10. Massaal bloeiende akkerbloemen aan de rand van een vogelakker 
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           Figuur 11. Eind juli beginnen de granen op de vogelakkers te rijpen 

 

De granen hebben hun vruchten gezet in juli en beginnen af te rijpen. De haver deed het 

opvallend goed op de meeste akkers, maar ook de andere granen ontwikkelden goed. Vooral de 

zonnebloemen waren prominent aanwezig. Mede dankzij de warme droge zomer werden heel 

veel grote zonnebloemzaden geproduceerd.  

 

 

Figuur 12. Bloeiende zonnebloemen op de voorgrond met daarachter de, zich weer            

herstellende, bladrammenas 
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Figuur 13. Fraaie akkerbloemen in juli: bolderik en vlas 

In juli worden de eerste peulen in de bladrammenas gevormd en de boekweit heeft dan al voor 

een deel rijpe zaden. De zaden van boekweit zitten vrij los in de aar en vallen er gemakkelijk uit. 

Dat is ook de reden dat heel vroeger boeren de boekweit op de akker zelf dorsten, omdat anders 

bij het opladen en transporteren te veel zaden verloren gingen. In juli zijn dus voor zaadeters 

(vogels, muizen) de eerste zaden al beschikbaar. 

 

Figuur 14. Rijpe boekweitzaden (links) en vorming van de eerste peulen in de bladrammenas 

(rechts) in juli 

 

Ook in augustus is er nog volop bloei te zien op de akkers, maar ondertussen beginnen meerdere 

gewassen rijpe zaden te dragen. De nazomer dient zich aan en de akkers krijgen een steeds 

grotere aantrekkingskracht. Diverse vogelsoorten doen de akkers aan alvorens naar andere 

oorden te vertrekken. Ook de muizenpopulaties beginnen fors te groeien. Dag- en 

nachtroofvogels reageren hier dan weer op. Kortom, de vogelakkers worden een rijk biotoop 

waar heel veel organismen zich goed thuis voelen. Na augustus beginnen de zonnebloemen af te 

rijpen. Hele grote hoeveelheden zaden komen langzaamaan beschikbaar, tegelijk met de granen 

en de bladrammenaszaden. 
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Figuur 15. De wintervoorraad  

 

Na de zomer hebben alle gewassen rijpe vruchten die de vogels en andere organismen, direct of 

indirect, de winter door moeten helpen. Vooralsnog zijn de vogelakkers een soort “stepping 

stones” in de Kempen. Maar die zijn wel heel belangrijk. Het agrarisch landschap van 

tegenwoordig heeft de natuur maar weinig voedsel te bieden. Daarom fungeren de vogelakkers 

als voedselrijke oases voor heel veel dieren. De mobiliteit van de vogels maakt dat ze snel kunnen 

anticiperen op nieuwe voedselbronnen en ook snel weer andere voedselgebieden kunnen vinden 

als een voedselbron “opdroogt” of er te veel verstoring optreedt. Maar dan moeten die andere 

voedselgebieden er natuurlijk wel zijn. Doordat we nu in meerdere gemeentes (op meerdere 

kavels) dit vogelakkerproject hebben lopen, creëren we meerdere voedselgebieden. Het gewas 

blijft de hele winter staan zodat er de gehele winter voldoende voedsel voorhanden blijft. 

Voor kleine zoogdieren is het al een stuk lastiger om grote afstanden tussen voedselgebieden te 

overbruggen. Die komen daardoor vaker op een soort “eiland” terecht waar ze moeten proberen 

om de populatie in stand te houden. Bewerking van de akker in het voorjaar kan deze populaties 

behoorlijk schaden. Dat is ook de reden dat we volgend jaar gaan beginnen met experimenten 

om bepaalde delen van de akkers ongemoeid te laten. Deze delen zullen dan in het volgende jaar 

verruigen, maar er zal nog wel enige opslag van het in het vorige jaar gezaaide gewas opkomen. 

Samen met de onkruiden die er dan bijkomen kan toch nog op een behoorlijke voedselvoorraad 

gerekend worden, is onze verwachting. Bovendien kan het lichtelijk verruigde deel als 

schuilplaats dienen in de periode dat de akkers nog kaal zijn. In een volgend jaar kan een ander 

deel van de akker ongemoeid blijven. 

In de volgende hoofdstukken zal ingegaan worden op de aanwezigheid van diverse dieren die 

in het eerste jaar van dit vogelakkerproject op de akkers aanwezig waren in de verschillende 

jaargetijden.       
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6 Vogels 
 

Om het effect van de vogelakkers te meten, hebben we een paar tellingen uitgevoerd die hier 

meer inzicht in geven. Op de eerste plaats hebben we voorafgaand aan het eigenlijke project een 

zogenaamde nulmeting gedaan. We hebben daarvoor op één dag de vogels op alle potentiele 

kavels geteld. Hierbij tellen we alle vogels die op de akker zitten of in de directe rand (vaak eerste 

bomenrij), gedurende tien minuten. We doen dit omdat vogels schuwe wezens zijn en bij 

aankomst van een teller vaak opvliegen en in de randbegroeiing gaan zitten. Het is dan niet altijd 

mogelijk om vast te stellen of de vogel op de akker zat of in de rand, want de vogels zien ons vaak 

eerder dan dat wij hen opmerken. Deze manier van tellen hanteren we gedurende het hele project. 

De nulmeting laat ons zien hoeveel vogels er zaten voordat er sprake was van een 

vogelakkerproject. Wel hebben we alvast de kavels die later geselecteerd zijn als vogelakker, bij 

elkaar gezet om een vergelijking met de volgende grafiek te vergemakkelijken. De resultaten van 

de nulmeting zijn weergegeven in figuur 16. 

 

 

Figuur 16. Nulmeting voorafgaand het vogelakkerproject  

De figuur laat zien dat er weinig vogels op de akkers aanwezig waren. Op akker 1 zaten de meeste 

vogels. Deze akker is maar liefst negen hectare groot en kwam dus sowieso niet in aanmerking 

om te selecteren als vogelakker, omdat 5 hectare het maximum was. De later als vogelakker 

geselecteerde kavels onderscheidden zich toen nog niet significant in vogelrijkheid.  

In het jaar dat de vogelakkers waren ingezaaid met het speciale vogelakkermengsel hebben we 

opnieuw drie tienminutentellingen uitgevoerd. Er is dus drie keer op één dag een telling gedaan 

van alle akkers (vogelakkers en referentieakkers). Het aantal vogels dat geteld is werd opgeteld 

per kavel en de resultaten zijn weergegeven in figuur 17. 
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Figuur 17. Integrale tellingen van vogelakkers en referentieakkers 

 

We zien nu duidelijk dat de vogelakkers veel rijker zijn aan vogels dan de referentieakkers. Let 

wel, figuur 17 is een optelling van drie integrale tellingen en de y-as is anders dan die in figuur 16. 

Niet alleen de aantallen op de vogelakkers zijn groter maar ook het aantal soorten. 

 

Bij dit aantonen van het effect van de vogelakkers gaat het maar om een beperkt aantal tellingen. 

Daarom zijn op de vogelakkers meerdere tellingen uitgevoerd gedurende het voorjaar, de zomer, 

de herfst en de winter. Er kan een opdeling gemaakt worden tussen het broedseizoen en de rest 

van het jaar waarbij de einddatum van het broedseizoen arbitrair op 1 juli gelegd is. 

 

Eerst kijken we naar de verschillende vogelsoorten. In figuur 18 staan alle vogelsoorten genoemd 

die in 2109/2020 op de vogelakkers, in de gemeente Bladel zijn waargenomen. Dat is zonder meer 

een indrukwekkende lijst. Een lijst die zeker niet opgesteld kan worden voor de huidige 

conventionele akkers in de Kempen. 

Tabel 4. Alle soorten die zijn waargenomen op de vogelakkers in seizoen 2019-2020 
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VogelakkerReferentieakker

Totaal aantal vogels

1 Groenling 15 Zwartkop 29 Havik 43 Steenuil

2 Vink 16 Tuinfluiter 30 Roodborsttapuit 44 Boompieper

3 Keep 17 Gaai 31 Buizerd 45 Paap

4 Kneu 18 Roodborst 32 Staartmees 46 Zwarte Roodstaart

5 Putter 19 Fazant 33 Bosuil 47 Oeverzwaluw

6 Sijs 20 Torenvalk 34 Boomklever 48 Kleine Bonte Specht

7 Koolmees 21 Merel 35 Zanglijster 49 Kuifmees

8 Pimpelmees 22 Goudvink 36 Gierzwaluw 50 Kleine Karekiet

9 Houtduif 23 Heggenmus 37 Ekster 51 Cetti's zanger

10 Holenduif 24 Rietgors 38 Spreeuw 52 Bosrietzanger

11 Winterkoning 25 Groene specht 39 Graspieper 53 Matkop

12 Tjiftjaf 26 Grasmus 40 Geelgors 54 Slechtvalk

13 Grote bonte specht 27 Boerenzwaluw 41 Huiszwaluw 55 Blauwe Reiger

14 Zwarte kraai 28 Sperwer 42 Boomvalk 56 Turkse Tortel
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We kunnen het totaal aantal waargenomen soorten ook onderverdelen naar de verschillende 

vogelakkers in de gemeente Bladel. Uiteraard komen niet op iedere akker evenveel soorten voor. 

In figuur 18 is te zien hoeveel soorten per vogelakker zijn waargenomen. Dat bij de selectie kavel 

9 sterk naar voren kwam in geschiktheid, is door het aantal waargenomen soorten bevestigd: het 

aantal soorten is op deze vogelakker significant groter dan op de andere vogelakkers. 

 

Figuur 18. Aantal waargenomen soorten waargenomen per vogelakker in het seizoen 2019-2020. 

We waren ook benieuwd of er ook een verband is tussen de kavelgrootte en het aantal 

waargenomen soorten. Hiervoor hebben we alle vogelakkers betrokken die VWG De Kempen 

heeft aangelegd in samenwerking met diverse gemeentes. Er blijkt inderdaad een verband te zijn 

tussen de kavelgrootte en het aantal waargenomen vogelsoorten. R2 =0.55 betekent dat er een 

sterke correlatie is (Fowler & Cohen). Maar zelfs indachtig deze correlatie, is kavel 9 in Bladel 

bijzonder. Er zijn daar in het seizoen 2019-2020 meer vogelsoorten waargenomen dan op welke 

vogelakker ook in de Kempen. 

 
Figuur 19. Relatie tussen kavelgrootte en waargenomen aantal soorten 
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Het broedseizoen 
 

Zoals gezegd sluiten we het broedseizoen arbitrair af op 1 juli. Grote effecten op de 

broedvogelpopulaties kunnen niet verwacht worden zolang dit soort graanvelden slechts 

“postzegels” in het agrarische landschap zijn, tussen de grootschalige mais- en hooilanden. 

Anderzijds is het bijdragen aan foerageermogelijkheden van grote waarde, ook in het 

broedseizoen. Een mooi voorbeeld vormt de al eerder aangehaalde explosie van de rupsen van 

de knollenbladwesp op kavel 9. Deze akker is gelegen in het dal van de Groote Beerze, tussen 

Westelbeers en Netersel. In dit gebied broedt een zeer groot aantal struweelvogels, zoals 

Vogelwerkgroep De Kempen heeft vastgesteld in 2019 (Kolsters et al. 2019). Toen de rupsen volop 

aanwezig waren werd deze akker zeer druk bezocht door foeragerende vogels, zowel ouders als 

pas uitgevlogen jongen. In die periode werden onder andere waargenomen: zwartkop, 

tuinfluiter, merel, zanglijster, heggenmus, winterkoning, Cetti’s zanger, kleine karekiet, 

bosrietzanger, grasmus, boompieper en goudvink. Ze kwamen allemaal voor de rupsen. Op de 

een of andere manier hebben broedende vogels razendsnel in de gaten waar in de buurt veel 

voedsel te halen valt. En voor de pas uitgevlogen jongen, die niet meer door de ouders gevoerd 

worden, is dit een prettige periode geweest in het leerproces om op eigen benen te staan. 

 

 

 

Figuur 20. Enkele soorten die foerageerden op de rupsen van de knollenbladwesp. 
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Zoals gezegd broedden veel vogels in de nabijheid van deze vogelakker (9), maar het is niet zo 

eenvoudig om aan te geven wat nu precies de invloed van de vogelakker is op vestiging en 

broedsucces. Dat er echter een bijdrage is geweest, is wel duidelijk getuige bovenstaande relaas 

met de rupsen van de knollenbladwesp. 

 

In het broedseizoen zijn bij de vogelakkers de volgende soorten waargenomen: 

 

  

Figuur 21. Waargenomen soorten bij de vogelakkers in het broedseizoen en jonge boompieper 

 

Zomer en nazomer 
Na het broedseizoen begint het overzomeren. Voor de meeste vogels zit het broedseizoen er 

dan op en er is een flinke aanwas van jonge vogels. Tegen die tijd beginnen de eerste 

zonnebloempitten beschikbaar te komen. Maar er zijn ook nog veel insecten aanwezig. De 

roodborsttapuit en het paapje bezoeken de vogelakkers in de nazomer vooral vanwege de 

insecten. Deze vogels gaan vaak op een prominente plaats zitten zodat ze een goed uitzicht 

hebben op de omgeving. Vanaf deze plaats kunnen ze uitvallen doen naar passerende insecten. 

Op deze manier kunnen ze prima opvetten voordat ze op trek gaan naar zuidelijker oorden. 

Broeden doen paapjes nauwelijks meer in onze omgeving maar op doortrek doen ze de nieuw 

aangelegde vogelakkers graag aan.  

 

Figuur 22. Typische bezoekers van de vogelakkers in de nazomer vanwege de insecten: 

roodborsttapuit (links) en paapje (rechts) 

1 Tjiftjaf 12 Turkse Tortel

2 Vink 13 Groene Specht

3 Zwartkop 14 Zwarte Kraai

4 Tuinfluiter 15 Holenduif

5 Merel 16 Heggenmus

6 Zanglijster 17 Cetti's Zanger

7 Winterkoning 18 Kleine Karekiet

8 Buizerd 19 Bosrietzanger

9 Houtduif 20 Boompieper

10 Spreeuw 21 Goudvink

11 Grasmus
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Roodborsttapuiten broeden wel in onze omgeving. We zien dan ook vaak de ouders met 

uitgevlogen jongen op de akkers op insecten jagen. 

 

Er zijn ook vogels die we, in kleinere aantallen, het gehele jaar op de vogelakkers aantreffen. Dat 

zijn soorten als roodborst, heggenmus, winterkoning en merel. Ze broeden meestal in de 

belendende struwelen en kunnen op de akkers prima foerageren: in het broedseizoen op insecten 

en in de winter op granen en andere zaden. 

 

 

Figuur 23. De heggenmus (links) en roodborst (rechts) zijn soorten die je het hele jaar op de 

vogelakkers kunt aantreffen. 

 

Ook alle in Nederland voorkomende zwaluwsoorten profiteerden van de insectenrijkdom in de 

zomer. Voor deze vogels is het eenvoudig om goede foerageergebieden te zoeken, ook al liggen 

ze wat verder verwijderd van de nestplaats. Ook de uitgevlogen jongen kunnen nog even van de 

insectenovervloed profiteren voor ze naar Afrika vertrekken.  

 

 

 
 

Figuur 24. Huiszwaluwen (links) en boerenzwaluwen(rechts) foeragerend boven de vogelakkers 
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Herfst en winter 
Naarmate het jaar vordert komen grotere groepen vogels op de akkers foerageren. Het zijn vooral 

de vinkachtigen en de gorzen die in grotere groepen  in de herfst en de winter van de vogelakkers 

profiteren. Het zijn vaak zwermen van verschillende vogelsoorten samen. Ze vliegen steeds van 

de akker naar de randbegroeiing en terug. Het is niet zo eenvoudig om de vogels te tellen. Echt 

tellen is vaak alleen mogelijk als je de gehele zwerm op een foto of video hebt kunnen vastleggen. 

Vaak komt het neer op een schatting. Uiteraard is het wel zaak dat dat een juiste schatting is. Aan 

de hand van foto’s en video’s hebben we daar bij Vogelwerkgroep De Kempen veel ervaring mee 

opgedaan zodat we verantwoorde schattingen kunnen maken. 

 

 
Figuur 25. Met behulp van foto’s kunnen vogels nauwkeurig geteld worden.  

 

 

Figuur 26. Door foto’s te maken kunnen schattingen “gekalibreerd” worden. 
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Vinkachtigen 
In veel gevallen is de groenling de talrijkste vogel op de vogelakkers. De eerste groenlingen 

arriveren al in augustus en foerageren dan vooral op de zonnepitten, die dan aan het afrijpen zijn. 

In onderstaande grafiek zijn de maximale aantallen weergegeven die zijn waargenomen op de 

Bladelse vogelakkers. Het betreft dus het maximaal aantal groenlingen die in één telling, op één 

vogelakker, zijn waargenomen. En dat gerubriceerd per maand. 

 

 
Figuur 27. Maximaal aantal groenlingen per maand op de Bladelse vogelakkers 

 

 

De vink is ook een talrijke bezoeker van de vogelakkers. Hun aanwezigheid begint later en zwelt 

in november sterk aan. Het zullen voor een deel overwinteraars uit Noord- en Oost-Europa zijn 

en deels standvogels. Ze verschijnen wat later op de vogelakkers dan de groenlingen, waar ze 

wel vaak mee samentroepen. 

 

 

 

 
Figuur 28. Maximaal aantal vinken per maand op de Bladelse vogelakkers 
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De keep is een echte wintergast. Ze broeden vooral in Scandinavië en Rusland. De aantallen  die 

hier in de winter verschijnen variëren sterk van jaar tot jaar. In 2019 waren er minder dan in 2018, 

bijvoorbeeld. Normaal is er in het agrarisch gebied niet zo veel te eten voor de kepen, behoudens 

in beukenlanen in mastjaren. Maar de vogelakkers in de Kempen blijken heel erg in trek bij de 

kepen. Zoals in onderstaande figuur te zien is, verschenen ze pas in grotere aantallen in november 

op de vogelakkers in de gemeente Bladel. Ze zitten vaak samen in groepen met groenlingen en 

vinken. 

 

 

 
Figuur 29. Maximaal aantal kepen per maand op de Bladelse vogelakkers 

 

Kneuen hebben iets meer de neiging om wat meer bij elkaar te blijven dan de voorgaande drie 

soorten. Het zijn echte boerenlandvogels en doen het in onze omgeving niet zo goed. De 

grootschaligheid van de landbouw heeft de broedpopulatie in onze omgeving gedecimeerd en 

ook in de winter nemen de 

aantallen flink af. Daarom 

was het verheugend om te 

zien dat op de vogelakkers 

in de winter flinke aantallen 

te zien waren. De maximale 

groepsgrootte was 70. 

Om de kneuen als 

broedvogel massaal terug te 

krijgen, zal nog wel wat 

voeten in aarde hebben, 

maar wellicht dat er een 

kentering komt als het 

aantal vogelakkers in de 

Kempen verder toeneemt.  

          

Figuur 30. Groepje kneuen boven een vogelakker in Bladel 
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Figuur 31. Maximaal aantal kneuen per maand op de Bladelse vogelakkers 

Het verloop is nogal grillig maar dat zien we vaker bij vogels. Ze begeven zich soms met z’n allen 

van het ene naar het andere voedselgebied. 

 

Met de putter gaat het de laatste jaren wat beter in onze regio. De oplopende gemiddelde 

temperatuur in ons land zou hier wel eens de oorzaak van kunnen zijn.  

 

 

 
Figuur 32. Maximaal aantal putters per maand op de Bladelse vogelakkers 

Gorzen 
Interessant dit jaar was het voorkomen van rietgors en geelgors op de vogelakkers in de Kempen. 

In voorgaande jaren (project Eersel) werden deze vogels nog nauwelijks waargenomen. We 

denken dat dit te maken heeft met het scheiden van het graan en de bladrammenas. In die 

voorgaande jaren, toen die fracties nog in één mengsel zaten, was de bladrammenas zo dominant 

dat er eigenlijk geen graan tot wasdom kwam. De rietgors en de 

geelgors lijken het vooral op het graan voorzien te hebben. Voor 

zover we daar beelden van hebben, pikken ze het op van de 

grond en niet uit de aren . De vogels blijven dan ook vaak wat 

langer zitten bij naderende mensen. De aantallen waren in 

Bladel wel wat kleiner vergeleken met de andere gemeentes 

waar we vogelakkers hebben aangelegd.  

Figuur 33. Rietgors foerageert tussen het  graan 
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Figuur 34. Maximaal aantal rietgorzen per maand op de Bladelse vogelakkers 

 

Met de geelgors gaat het bergafwaarts in het zuidoostelijke deel van het land. In Drenthe en Oost-

Groningen is de trend wel positief. Men vermoedt dat dat deels dankzij wintervoederveldjes 

komt (van Dijk 2018). Hopelijk kunnen we in onze omgeving uiteindelijk ook een kentering 

teweegbrengen als veel gemeentes vogelakkers gaan aanleggen. 

 

Figuur 35. Maximaal aantal geelgorzen per maand op de Bladelse vogelakkers 

 

Mezen (met behulp van ringen) 
Het tellen van de vogels die gebruik maken van de vogelakkers is altijd een uitdaging. Bij grote 

vogels, zoals buizerd, gaat het meestal wel goed omdat die niet in grote aantallen voorkomen. 

Maar de kleinere vogels, vooral vinkachtigen, zitten vaak in grote groepen die vaak uit 

verschillende soorten bestaan. Die aantallen kunnen geteld of geschat worden als ze even bij 

elkaar in de bomen gaan zitten, of als ze opvliegen van de akker. Maar er zijn ook soorten die niet 

zo sociaal zijn, zoals zangertjes en mezen. 

Bij de tellingen op de vogelakkers bleken er vanaf september grote aantallen mezen te komen 

eten van de zonnepitten. Ze komen telkens een zonnepit halen uit een zonnebloemkop en vliegen 

daarmee naar de rand van het veld. Daar maken ze in de dekking de pit open en eten de inhoud 

op. Vervolgens vliegen ze weer de akker op en herhaalt zich deze beweging. Als er zo tientallen 
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mezen op en neer vliegen is het zeer moeilijk in te schatten hoeveel het er in werkelijkheid zijn. 

Zijn het er 20, 50, of 100?  

Om die vraag te kunnen beantwoorden hebben we op een akker, kavel 9, een aantal keren mezen 

gevangen en geringd. Dat leverde verrassende aantallen op (zie tabel 5). Er was één dag dat er 

meer dan 100 mezen werden gevangen en dat waren niet eens alle mezen die er kwamen eten. 

Tabel 5: Aantal geringde vogels op vogelakker kavel 9 

Soort Geringd Teruggevangen 
   

Koolmees 180 53 

Pimpelmees 127 33 

Vink 16 0 

Merel 5 1 

Roodborst 3 0 

Keep 3 0 

Heggemus 2 0 

Matkop 2 0 

Winterkoning 2 0 

Staartmees 1 0 

Gaai 1 0 

Geelgors 1 0 

Rietgors 1 0 

 

Er blijken dus zeker 180 koolmezen en 127 pimpelmezen op deze akker te komen eten. Uit de 

terugvangsten blijkt dat veel vogels voor een 

langere periode bij dezelfde akker bivakkeren. 

Omdat we lang niet alle mezen vingen die er 

kwamen eten, mogen we wel aannemen dat er 

ruim 250  koolmezen en bijna 200 

pimpelmezen van deze akker gebruik 

maakten.  

De overige geringde soorten zijn min of meer 

bijvangsten en lang niet altijd een afspiegeling 

van de aanwezige aantallen. De twee 

matkoppen vormen wel een aanzienlijk deel 

van de aanwezige populatie, want de matkop 

is een schaarse soort.  

Figuur 36. Koolmees in het net 
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Figuur 37. De ringer aan het werk (links), staartmees (midden) en matkop (rechts) 

 

Bosvogels 
Ook  andere bosvogels bezoeken regelmatig de vogelakkers. Zo werden gaaien en boomklevers 

gezien, die  hun menu maar al te graag wilden aanvullen  met rijpe zonnepitten van de 

vogelakker. Ook hier bewijzen bomen rondom de akker weer hun dienst: zo kunnen bosvogels 

toch dicht bij de beschutting blijven. 

 

Figuur 38. Bosvogels als gaaien (links) en boomklevers (rechts) pikken graag een zonnepitje mee 

van de vogelakker. 

Roofvogels en uilen 
Het moge duidelijk zijn dat roofvogels en uilen niet op de granen van de vogelakkers afkomen 

maar natuurlijk wel op de vogels en de muizen die daar aanwezig zijn. 

 

Roofvogels en uilen anticiperen snel op de aanwezigheid van veel prooidieren, maar wel met 

ieder hun specialiteit. Op de eerste plaats hebben we roofvogels die het op andere vogels voorzien 

hebben. Deze kunnen we vervolgens weer in twee groepen verdelen: vogels van het open 

luchtruim en vogels die jagen vanuit, en tussen, de dekking. Van de eerste groep zijn twee soorten 

gezien bij de vogelakkers, namelijk de boomvalk en de slechtvalk. De boomvalk is zeer wendbaar 
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in de lucht en weet op die manier zelfs gierzwaluwen te vangen. De slechtvalk moet het meer 

hebben van pure snelheid. Hij vangt prooien in een rechte vlucht, maar ook met duikvluchten. 

 

Figuur 39. “Vogelvangers’ van het open luchtruim boven de vogelakkers: slechtvalk (links) en 

boomvalk (rechts) 

 
Van de tweede groep, de vogelvangers vanuit de dekking, zijn de havik en de sperwer 

waargenomen bij de vogelakkers. Ze hebben ieder hun eigen prooienspectrum, dat samenhangt 

met de pootgrootte en vooral de nagellengte. Van beide soorten zijn de vrouwtjes in staat om 

grotere prooien te pakken dan de mannetjes. Hun prooien zijn vogels en die hebben een dik 

pakket aan veren. De nagels van de roofvogels moeten daar doorheen kunnen komen om zo de 

prooi te kunnen doden. Een wrede realiteit, maar van levensbelang voor deze soorten.  

Dan hebben we nog roofvogels en uilen die het vooral op de kleine zoogdieren, met name 

muizen, voorzien hebben. Wat de dagroofvogels betreft zijn dat de torenvalk en de buizerd, die 

beide vaak bij of boven de vogelakkers worden aangetroffen. In het hoofdstuk over de zoogdieren 

zullen we zien welke soorten muizen voor deze soorten van belang zijn. Uiteraard zijn dat 

muizen die overdag actief zijn. Beide roofvogels hebben een verschillende manier van jagen: de 

buizerd zit vaak geduldig te wachten op een paaltje terwijl de torenvalk ‘biddend’ de vogelakker 

afzoekt naar prooien. 

 

Figuur 40. “Muizenvangers’ die het vooral moeten hebben van dagactieve muizen: buizerd (links) 

en torenvalk (rechts) 
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Tenslotte zijn er nog de uilen. Dit zijn soorten die lastiger zijn waar te nemen. Met behulp van 

cameravallen hebben we getracht om beelden te verzamelen van de uilen die de akkers bezoeken. 

De trefkans is echter niet groot. Op de vogelakkers in Bladel hebben we de bosuil en de steenuil 

waargenomen. De steenuil is ook wel eens overdag actief, terwijl de bosuil een echte nachtjager 

is. 

 

Figuur 41. Silhouet van een bosuil op een vogelakker in Bladel. 

 

Figuur 42. De bosmuis is een belangrijke prooi voor de bosuil 
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7 Zoogdieren 
 

Het waarnemen van zoogdieren op de vogelakkers is niet zo eenvoudig. Veel zoogdieren zijn 

nachtdieren maar ook dagactieve zoogdieren zijn lastig waar te nemen tussen de begroeiing. 

Bovendien vluchten ze bij de minste onraad. Toch laten ze wel sporen achter in de vorm van 

vraatsporen en holletjes, die hun aanwezigheid verraden.  

 

We hebben een vangactie georganiseerd met inloopvallen, maar dat gaf deze keer weinig 

resultaat. Daarom hebben we cameravallen ingezet om een beter zicht te krijgen van wat er zich 

allemaal in de akkers tussen de begroeiing afspeelt wat normaal niet wordt waargenomen. In 

figuur 42 zijn de aantallen en soorten zoogdieren vermeld die zijn waargenomen op de 

vogelakkers in het afgelopen jaar. Uiteraard zijn de aantallen en het aantal soorten zeker niet 

volledig. Met de cameraval in de akker kan slechts een beperkte oppervlakte gemonitord worden.  

 

Figuur 43. Aantal soorten zoogdieren waargenomen per kavel en soorten uitgesplitst 

We zullen hieronder een aantal van de waargenomen zoogdieren de revue laten passeren. 

Bosmuis 
Bosmuizen zijn buitengewoon talrijk. Ze komen bijna 

overal voor waar maar een beetje dekking is. 

Uiteraard komen ze ook op de vogelakkers voor, en 

ook hier zijn ze met voorsprong het meest 

voorkomend zoogdier. We krijgen ze echter niet vaak 

te zien.  

De bosmuis is een zogenaamde ware muis met grote 

oren, grote kraalogen en een lange staart, die 

ongeveer net zolang is als het lichaam. Ze bewegen 

zich nogal springerig voort en kunnen, als het moet, 

hele grote sprongen maken. Ze maken een holletje in 

de grond waar ze zich overdag schuilhouden. 

     Figuur 44. Bosmuis in alerte houding 
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Door cameravallen op te stellen in een kunststof buis en die op een vogelakker tussen de 

begroeiing te plaatsen kunnen we veel over het gedrag van de bosmuis te weten komen. De 

camera wordt ingesteld op 15 (of 20) seconden filmen als er iets voor de camera beweegt. De 

camera is 24 uur per dag alert en we leggen als het ware steeds een “sjabloontje’ van 15 seconden 

over de dag als er iets gebeurt voor de camera. De camera registreert ook de tijd tijdens het filmen. 

Door de opgenomen filmpjes te analyseren kunnen we een beeld krijgen van het 

activiteitspatroon van de verschillende muizen. We hebben deze activiteit uitgevoerd in de 

zomer, herfst en winter van 2019 (en het eerste deel van 2020). Het activiteitspatroon hebben we 

steeds omgerekend naar zonsopkomst en zonsondergang, want die verloopt tijdens het jaar.   

Op de x-as staat de tijd ten opzichte van zonsopkomst en zonsondergang in halve uren. De groene 

pijltjes geven zonsopkomst c.q. zonsondergang aan. 

 

 

Figuur 45. Activiteitspatroon van de bosmuis gemeten op de vogelakkers in de Kempen. 

De grafieken zijn gebaseerd op waarnemingen op alle vogelakkers in de Kempen (Bladel, Eersel 

en Veldhoven). Bovenstaande grafiek is gebaseerd op 5675 waarnemingen van de bosmuis. Wat 

we kunnen concluderen uit bovenstaande grafiek is dat de bosmuis een echt  nachtdier is. Er is 

geen enkele waarneming tussen zonsopkomst en zonsondergang geregistreerd. In de bovenste 

grafiek zien we dat de activiteit geleidelijk stopt en in het laatste uur voor zonsopkomst is er geen 

bosmuis meer te bekennen. Een uur na zonsondergang komen de eerste bosmuizen weer 

tevoorschijn. Dit betekent voor de dagroofvogels dat de bosmuis voor hen als prooidier niet 

beschikbaar is. Voor de uilen uiteraard wel en die maken daar dankbaar gebruik van. 
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Rosse woelmuis 
De rosse woelmuis behoort, zoal de naam al zegt, tot de woelmuizen. Hij heeft aan de bovenkant 

een roodbruine kleur. De staartlengte 

is ongeveer driekwart van de 

romplengte. Dat is wat langer zijn de 

staart van zijn ‘neven’ de veldmuis 

en de aardmuis, maar korter dan die 

van de ware muizen zoals bosmuis 

en dwergmuis. Zijn voedsel is 

voornamelijk vegetarisch in de vorm 

van grassen, zaden en wortels maar 

hij eet ook wel insecten en wormen. 

De rosse woelmuis komt veel voor in 

bossen en in bosranden met een 

goede struikontwikkeling.  

Figuur 46. Rosse woelmuis 

Het activiteitspatroon van de rosse woelmuis ziet er als volgt uit: 

 

Figuur 47. Activiteitspatroon van de rosse woelmuis 

De grafiek is op veel minder waarnemingen gebaseerd dan die van de bosmuis maar geeft toch 

een goed beeld van het activiteitspatroon. We zien dat de rosse woelmuis voor het merendeel in 
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het donker actief is, vooral direct na zonsondergang. Ze zijn echter ook overdag actief, waar 

dagroofvogels van kunnen profiteren.  

Dwergmuis 
Het voorkomen van de dwergmuis op de vogelakkers was verheugend. Dit is een soort die 

vroeger, toen graanakkers nog algemeen waren, veel talrijker is geweest. Dit kleine, behendige, 

muisje bouwt zijn nestjes bovengronds in grasachtige gewassen. Zo’n kogelrond nestje bestaat 

uit kunstig in elkaar gevlochten repen geknaagde grasbladeren. In één van de nestjes worden de 

jongen grootgebracht. Bij onraad worden de jongen versleept naar een ander nestje. 

 

Figuur 48. Nestje van een dwergmuis 

Dwergmuizen worden in het voorjaar regelmatig overdag gezien, maar in de herfst en winter 

hebben we vastgesteld dat ze zich nagenoeg geheel als nachtdieren gedragen. Ook zien we dat 

ze lager in rangorde staan dan bosmuizen. We zien ze soms wel samen in beeld op de cameraval, 

maar de dwergmuizen blijven dan altijd schuchter op de achtergrond en ze worden ook 

regelmatig verjaagd door de bosmuizen. Pas als de bosmuizen verdwenen zijn, komen de 

dwergmuizen op de voorgrond. 
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Figuur 49. Bosmuis (links) en dwergmuis (rechts) samen voor de cameraval 

 

 

Figuur 50. Activiteitspatroon van de dwergmuis op de vogelakkers 

Er werd slechts één waarneming van een dwergmuis overdag gedaan; een teken dat ze 

voornamelijk in de nacht actief zijn maar niet altijd. Het grillige patroon in de grafiek kan 

veroorzaakt worden door de bosmuizen, die de dwergmuizen verdringen. Ook al is de grafiek 

gebaseerd op 678 waarnemingen, er zullen vermoedelijk meer waarnemingen nodig zijn voor een 

betrouwbaar patroon.  
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Roofdieren 
Het kan natuurlijk niet uitblijven dat er roofzoogdieren naar de vogelakkers gelokt worden om 

muizen te vangen. Het is niet eenvoudig om die dieren vast te leggen want ook hun activiteiten 

voltrekken zich meestal in de nacht. Het zij nogmaals gezegd dat wij geen uitputtend onderzoek 

naar zoogdieren hebben gedaan en dat de tabel in figuur 42 zeker niet volledig zal zijn. 

Desalniettemin hebben we met de toevallige passanten die we hebben kunnen vastleggen een 

aardig inkijkje gekregen in wat er, vooral s ’nachts, allemaal rondscharrelt. Hieronder een paar 

voorbeelden. 

 

Figuur 51. Een vos komt op de muizen in de vogelakker af. 

 

Figuur 52. Een wegschietende steenmarter kon nog juist op beeld worden vastgelegd. 
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Overige zoogdieren 
Uiteraard komen nog meer zoogdieren op de vogelakkers af dan bovengenoemde. Sporen van 

reeën treffen we op ieder akker wel aan en ook konijnen en hazen zijn gesignaleerd. Het is 

waarschijnlijk dat er nog meer soorten zijn die niet zijn opgemerkt. 

 
Figuur 53. Een reebok tussen de bloeiende bladrammenas op een vogelakker. 

 
Figuur 54. Konijn op vogelakker in een winternacht 
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8 Vlinders 
 

Voor vlinders is, net als voor vogels, een systematische telling gedaan op de vogelakkers en de 

referentieakkers. Hierover is al apart gerapporteerd (Deeben 2020) maar voor de volledigheid 

worden in dit “totaalrapport” enige zaken betreffende dagvlinders aangehaald.  

De vogelakkers trekken ook grote aantallen dagvlinders aan. We zien dat vooral de 

bladrammenas massaal bezocht wordt door koolwitjes. Op sommige dagen hangen er honderden 

‘dansende’ kleine koolwitjes boven deze velden en in mindere mate ook groot koolwitje en klein 

geaderd witje. Deze soorten hebben kruisbloemigen als waardplant. Maar ook andere vlinders 

komen op het bloeiend gewas af, zoals koninginnenpages, oranje zandoogjes en bruine 

zandoogjes.  

 

 

Figuur 55. Koninginnepages boven bloeiende bladrammenas 

De systematische vlindertelling is uitgevoerd volgens de voorschriften van de vlinderstichting in 

het project ‘meetnet vlinders’, waarbij in een vooraf vastgestelde route volgens een bepaalde 

systematiek geteld wordt. In dit geval zijn deze routes bij de vogelakkers en bij de 

referentieakkers gelegd waardoor de gegevens bruikbaar zijn voor de vlinderstichting. 
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Tegelijkertijd krijgen we het verschil te zien tussen de vogelakkers en de referentieakkers, die aan 

boeren verpacht zijn. De resultaten zijn te zien in onderstaande grafiek. 

 

Figuur 56. Vergelijking van de vogelakkers met de referentieakkers voor dagvlinders 

We zien voor zowel de aantallen vlinders als voor het aantal soorten een significant verschil 

tussen de vogelakkers en de referentieakkers, ten gunste van de vogelakkers. Kavel 11 van de 

referentieakkers kwam als beste naar voren van de referentieakkers. Deze kavel is gebruikt voor 

de boomplantdag en is voor een groot deel begroeid met distels. Dit is dus eigenlijk geen regulier 

agrarisch gebruik. 
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Figuur 57. De Oranje Luzernevlinder is een trekvlinder en was dit jaar, t.o.v. andere jaren, vaker 

aanwezig in de Kempen, zo ook op de vogelakkers. 

 

 

Figuur 58. Het klein geaderd witje komt, net als de andere witjes, op kruisbloemigen af. 
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9 Overige insecten 
 

Naast dagvlinders komen er natuurlijk nog heel veel andere soorten insecten op de vogelakkers 

af. Hier is (uiteraard) geen uitputtend onderzoek naar gedaan, maar gedurende de tellingen 

worden er natuurlijk wel diverse insecten waargenomen. Opvallend was dat tijdens de 

observaties met de cameravallen gedurende de winternachten  nogal wat insecten worden gezien, 

vooral spannerrupsen en wintermuggen. Tijdens de bloeimaanden van de akkerbloemen zijn de 

aantallen insecten natuurlijk nog veel groter. Hieronder een kleine compilatie.    

 

Figuur 59. Een kleine greep uit de waarnemingen van de overige insecten op de vogelakkers 



 

45 
 

 

Literatuur 
 

 

Makridakis S., Hogarth R. en Gaba A. 2010. Dans met kans; meer zekerheid door minder 

controle. Maven Publishing B.V. Amsterdam. 

 

Mingeroet, Alois van, Onkruiden zaden, insecten en bessen voor vogels, Imprim’tout N.V. 

Moeskroen 1999.  

 

Kolsters J. e.a., Broedvogels van het dal van de Groote Beerze in 2019 Traject 1, tussen 

Westelbeers en Netersel, Vogelwerkroep De Kempen, 2019  

 

Vickery J., Bradbury R., Henderson I., Eaton M. & Grice P., 2004. The role of agri-environment 

schemes 

and farm management practices in reversing the decline of farmland birds in England. 

Biological Conservation 

119: 19-39. 

Dijk A. van, Geelgors Emberiza citrinella. Pp578-579 in: Sovon Vogelonderzoek Nederland 

2018, Vogelatlas van Nederland. Kosmos uitgevers, Utrecht/Antwerpen 

Deeben W., Vlinders in de Vogelakkers van de Gemeente Bladel, Vogelwerkgroep De Kempen 

2020  

Smets A. en Geeraerts A. 2009. Studie opdracht akkervogels regio noordwest Vlaams-Brabant. 

Econet Vlaams-Brabant.  

Fowler Jim and Cohen Louis, Statistics for ornithologists, BTO 1995. 

Lange R. en Twist P., 1986, Zoogdieren va de Benelux, Jeugdbondsuitgeverij. 

F.A. Bink, 1992. Ecologische Atlas van de Dagvlinders van Noordwest-Europa, Schuyt&Co 

 

Th. Schauer / C.Caspari, 1985. Nieuwe Plantengids, Elseviers 

 

Frank Bos / Marcel Wasscher, 1997. Veldgids Libellen, KNNV 

 

Michael Chinery, 1988. Nieuwe Insectengids, Thieme 

 

 

 

 

 

 

P
utt
er 


