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1. Samenvatting 
 
Het Soortbeschermingsplan (SBP) Grauwe Kiekendief heeft als doel de voedselsituatie voor grauwe 
kiekendieven te verbeteren in geschikt bevonden gebieden in Vlaanderen om zo tot een doelaantal 
van 15 broedparen van deze kwetsbare soort te komen. Door middel van, onder andere, soortgerichte 
beheeroverkomsten (BO’s), zoals vogelakkers, moet het aanbod aan veldmuizen verbeteren, alsook 
het aanbod van alternatieve prooien, zoals kleine zangvogels. De maatregelen dienen derhalve ook de 
broedvogelpopulaties van diverse andere akkervogelsoorten. Om de effecten van het SBP te meten 
zijn in de periode 2017-2020 broedvogels en muizen gemonitord. Monitoring vond plaats in 
landbouwgebieden in de oostelijke Leemstreek. Jaarlijks werd gerapporteerd over de monitoring en 
in onderhavige rapport worden alle data samengevoegd en geanalyseerd op de effecten van de BO’s 
uit het SBP Grauwe Kiekendief. Het projectgebied bestaat uit grootschalig en zeer open 
landbouwgebied, met een aanzienlijk graanareaal, en lijkt uitermate geschikt als broedgebied voor 
grauwe kiekendieven. 
 
Een literatuurstudie bevestigd de cruciale rol van nestbescherming voor de bescherming van grauwe 
kiekendieven in hun huidige broedhabitat, het agrarisch gebied. Daarnaast is de aanwezigheid van 
voldoende voedsel het andere knelpunt voor een gezonde broedvogelpopulatie. De grote 
afhankelijkheid van grauwe kiekendieven van veldmuizen is een teken van een verarmd landschap, 
waar weinig alternatieve prooien (zangvogels) aanwezig zijn. Deze en veel andere soorten zouden 
profiteren van een meer divers landschap met meer prooisoorten. De voedselsituatie in het agrarisch 
landschap kan worden verbeterd door de introductie van beheerovereenkomsten, zoals kruidenrijke 
akkerranden en vogelakkers, maar op de lange termijn is het noodzakelijk om het agrarisch 
grondgebruik te veranderen in de richting van landbouw gestoeld op agro-ecologische principes. 
 
Sinds de start van het SBP is de oppervlakte aan BO’s sterk toegenomen, met een belangrijke toename 
van soortgerichte maatregelen in de prioritaire kerngebieden. Echter, broedgevallen van grauwe 
kiekendieven zijn in deze afgebakende gebieden vooralsnog uitgebleven, ondanks dat het gebied 
aantrekkelijk is gebleken voor muizeneters, zoals de blauwe kiekendief en velduil. Grauwe 
kiekendieven worden dan ook wel waargenomen in het gebied, maar op enkele schaarse tweede 
kalenderjaarvogels na, blijven zij niet aanwezig in het broedseizoen. De monitoring van 
muizenholletjes in vogelakkers en reguliere (stoppel)percelen aan het eind van de zomer liet zien dat 
de dichtheden van veldmuizen hoog zijn in de vogelakkers. Dichtheden overstijgen vele malen die in 
reguliere percelen. Wel er is daarbij een opbouw te zien over de tijd, waar maxima in het derde jaar 
worden bereikt. 
 
De broedvogelmonitoring (MAS) werd in 2017 opgestart. De monitoring wordt deels uitgevoerd door 
vrijwilligers en in de loop van de jaren nam een groeiend aantal vrijwilligers deel, waardoor het aantal 
getelde punten steeg van 34 in het aanvangsjaar tot 173 in 2020. Hiermee werd de basis gelegd voor 
een monitoringnetwerk dat een goede weergave geeft van aantallen broedvogels in de kerngebieden. 
Kaarten van de monitoringresultaten worden getoond voor de meer algemene soorten en enkele 
zeldzamere aandachtsoorten. Doordat de eerste twee jaren van deze opdracht nodig waren om het 
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netwerk op te bouwen en vrijwilligers te werven en begeleiden, is er nog geen langdurige (meer dan 
3 jaar) datareeks voorhanden om een solide trendanalyse te doen. Om toch inzicht proberen te krijgen 
in aantalsveranderingen zijn regressiecoëfficiënten per telpunt berekend en geanalyseerd. In 2020 
waren 13 van 38 broedvogelsoorten dichtheden in prioritaire kerngebieden hoger dan buiten 
prioritaire gebieden (maar binnen de kerngebieden) en bij 19 soorten juist hoger buiten prioritaire 
gebieden. Zeven van 11 soorten, geselecteerd op een te verwachten positief effect van de BO’s, 
hadden hogere dichtheden binnen prioritaire gebieden. Een statistische toets liet zien dat 
veldleeuweriken, grauwe gorzen en (niet-broedende) blauwe kiekendieven een significant hogere 
dichtheid hadden in de prioritaire gebieden. Ook waren er veel verschillen in dichtheden tussen de 
diverse kerngebieden. Een analyse van effecten van BO’s op dichtheden toont diverse positieve 
verbanden aan met specifieke BO’s. Zo vallen de positieve effecten op van vogelakkers op 
muizenetende (niet-broedende) blauwe en bruine kiekendieven, een sterk positief effect van 
bufferstroken op geelgorzen. Veranderingen in dichtheden binnen prioritaire gebieden in de periode 
2017-2020 waren positief voor (niet-broedende) blauwe kiekendieven, maar negatief voor bruine 
kiekendieven (hoewel wel positief erbuiten). Bij de interpretatie van dichtheden moet in ogenschouw 
worden genomen dat dichtheden van verschillende soorten mogelijk al hoger waren in prioritaire 
gebieden voordat deze aangewezen werden. 
 
In afwezigheid van broedende grauwe kiekendieven in het onderzoeksgebied werden braakballen 
onderzocht van blauwe en bruine kiekendieven (50) en velduilen (84). Deze soorten hebben een 
vergelijkbare prooikeuze, met een sterke voorkeur voor veldmuizen. Het prooionderzoek bevestigde 
deze voorkeur en liet verder zien dat velduilen meer vogels als prooi hebben (tot 5%). Velduilen vingen 
aanzienlijk meer bosmuizen dan de kiekendieven. 
 
Ondanks dat er geen grauwe kiekendieven in het onderzoeksgebied zijn gaan broeden, lijkt alvast aan 
de randvoorwaarden met betrekking tot het stapelvoedsel te worden voldaan. Omdat er in 
Vlaanderen niet wordt voortgebouwd op een reeds structurele aanwezigheid van de grauwe 
kiekendief, spelen er, naast enig geluk, evenwel ook andere parameters een rol in de opstart van een 
kernpopulatie. Een efficiënte prospectie en, waar relevant, geslaagde bescherming van broedgevallen 
binnen én buiten de projectgebieden en een bredere kennisopbouw van zowel grauwe kiekendieven 
als soorten met een soortgelijk habitatgebruik, kunnen daarin helpen. 
 
De MAS-monitoring is uitgebouwd tot een volwaardig meetnet. Het beperkt zich nu echter tot de 
kerngebieden, en ook in de kerngebieden bestaan hiaten. Een verdere verdichting en uitbreiding van 
het meetnet zou leiden tot een doeltreffend meetinstrument om zowel de effectiviteit van 
beheermaatregelen als doelmatigheid van beleid te toetsen. 
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2. Inleiding  
 
In het najaar van 2017 trad het Soortbeschermingsplan (SBP) Grauwe Kiekendief in werking onder 
leiding van Regionaal Landschap Zuid-Hageland, tevens ook gebiedscoördinator, met als 
samenwerkingspartner de akkervogelvereniging Werkgroep Grauwe Gors vzw (verder afgekort als 
WGG). 
 
Voldoende aanbod van prooien is een van de voorwaarden voor vestiging van de grauwe kiekendief 
in het beoogde projectgebied van SBP Grauwe Kiekendief. Om inzicht te krijgen of de uitwerking van 
het SBP Grauwe Kiekendief ook daadwerkelijk het beoogde effect zou hebben is vanuit de expertise 
van Grauwe Kiekendief - Kenniscentrum Akkervogels (GKA, voorheen Werkgroep Grauwe Kiekendief) 
een voorstel aan Agentschap Natuur en Bos (ANB) gedaan voor de opzet en uitvoering van een 
monitoringsprogramma om de ontwikkeling van het prooiaanbod te kunnen volgen en het effect van 
de beheermaatregelen uit het SBP hierop. De monitoring van het prooiaanbod omvat zowel 
monitoring van muizen als van verschillende vogels van het boerenland (akkervogels). In november 
2016 is hiertoe een offerte bij ANB ingediend voor het projectgebied kernzone Leemstreek en de 
landbouwgebieden van Hoegaarden, Gingelom en Heers-Riemst. Het projectvoorstel is in december 
2016 door ANB goedgekeurd. 
 
Het monitoringsplan voor onderzoek naar de voedselsituatie voor grauwe kiekendieven bestaat uit 
een samenwerking tussen WGG en GKA. WGG levert op basis van vrijwilligheid kennis, begeleiding en 
een belangrijke bijdrage in veldwerkuren aan het onderzoek. GKA voorziet in een professionele kracht 
die voor een welbepaald deel van het meetnet op constante wijze de monitoring professioneel 
uitvoert en die de vrijwilligers coacht die aanvullende punten in het meetnet monitoren.  
 
Met een jaarlijkse tussenrapportage is ANB op de hoogte gehouden van de resultaten in de lopende 
jaren van de monitoring. In het onderstaande rapport zijn alle gegevens samengebracht om de eerste 
gebundelde resultaten weer te kunnen geven van de effecten van de beheermaatregelen uit het SBP 
Grauwe Kiekendief.   
 
In die context kan betreffend rapport als een eerste aanzet tot beheermonitoring worden beschouwd. 
Hierbij moet in beschouwing worden genomen welke inzet nodig is voor de opbouw van het meetnet 
en het consolideren van vrijwilligers voor een zo groot aantal meetpunten. Met beheermonitoring 
wordt vooral gedoeld op het meten van de effectiviteit van het gevoerde beheer (met name trends 
van soorten op kleine schaal en in relatie tot gebiedsgerichte inzet van beheerovereenkomsten) t.a.v. 
de operationele doelen van dit SBP (met name meer beschikbaarheid van prooisoorten). De 
kennisopbouw die daaruit volgt, overstijgt overigens het belang van de finale doelen van het SBP (met 
name opbouw populatie grauwe kiekendief). Met MAS als instrument voor beleidsmonitoring kunnen 
op macroschaal trends bepaald worden voor verschillende soorten welke gelinkt kunnen worden aan 
de inzet van akkervogelbeleid op bijvoorbeeld een regionaal of zelfs nationaal niveau. Daartoe is een 
doorlopende monitoringinzet nodig, die zo de vinger aan de pols houdt. 
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In hoofdstuk 3 wordt het projectgebied beschreven. Het onderzoeksgebied wordt gekarakteriseerd 
en gekwalificeerd voor wat betreft historie, landgebruik, potentie voor vestiging van grauwe 
kiekendieven en het belang van de aangrenzende gebieden. 
 
In hoofdstuk 4 wordt de stand van zaken met betrekking tot kennis over beheer en kiekendieven in 
akkergebieden in Europa weergegeven. Dit overzicht biedt inspiratie en aanknopingspunten voor 
aanvullende plannen voor inrichting en beheer voor grauwe kiekendieven die mogelijk de kans van 
slagen vergroten. 
 
In hoofdstuk 5 wordt ingegaan op de ontwikkeling van de maatregelen in de kerngebieden en 
periferie. Gekeken wordt naar de stand van zaken rond het uitblijven van de vestiging van grauwe 
kiekendief en de andere soorten en het belang van zenderonderzoek voor het verkrijgen van inzicht 
in het gebiedsgebruik als een belangrijke bijdrage aan het vervolg van SBP Grauwe Kiekendief: SBP 
Akkervogels. Ook worden hier de resultaten van de akkervogelmonitoring getoond en 
aantalsontwikkeling over de tijd per gebied.  
 
In hoofdstuk 6 worden de resultaten van de monitoring van muizen gepresenteerd en de ontwikkeling 
over de jaren per gebied en op perceelsniveau besproken.  
 
In hoofdstuk 7 wordt het prooionderzoek en de aanwezigheid van muizeneters beschreven.  
 
In het laatste hoofdstuk wordt aanbevelingen gedaan voor de toekomst van de gebiedsgerichte 
werking rond kiekendieven in het SBP-gebied.  
 

Een nieuw aangelegde beheerovereenkomst. © Johannes Jansen 
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3. Gebiedsbeschrijving  
 
Het onderzoeksgebied wordt gekarakteriseerd en gekwalificeerd op historie, landgebruik, potentie 
voor vestiging van grauwe kiekendieven en het belang van de aangrenzende gebieden. 
 
De gebiedsafbakening voor het Soortbeschermingsplan Grauwe Kiekendief spitst zich toe op de meest 
kansrijke gebieden, geselecteerd na een diepgaande voorstudie naar de nodige karakteristieken. De 
kerngebieden werden in de eerste plaats afgebakend vanwege hun potentie voor de vestiging van de 
grauwe kiekendief. Daaruit zijn drie grote gebieden naar voor gekomen: de Moeren (West-
Vlaanderen), Midden-Limburg (militaire heidegebieden rond Peer) en de (oostelijke) Leemstreek. Dit 
monitoringsrapport spitst zich toe op dit laatste gebied (Figuur 3.1).  
 

 
Figuur 3.1. Overzicht van de begrenzingen van kerngebieden zoals gebruikt in deze rapportage. 

 
Het projectgebied ligt in wat geografisch wordt omschreven als de oostelijke Leemstreek. Het Vlaamse 
deel ligt in het zuidoosten van de provincie Vlaams-Brabant en in het zuiden van de provincie Limburg. 
Het wordt gekarakteriseerd door een open glooiend landschap, waarbij plateaus worden doorsneden 
door holle wegen en beekdalen. De bodem bestaat uit löss, overwegend rustend op Eocene zanden 
van het Brusselien, terwijl de Dijle en de Zenne in de bovenloop hun vallei hebben uitgegraven tot in 
de paleozoïsche ondergrond van het Brabants Massief (bron: wikipedia.org). 
 
Droog-Haspengouw is het zuidelijke deel van de Belgische landstreek Haspengouw, in het zuiden 
begrensd door de Maas en de Samber, de grootste zijrivier van de Maas. Droog-Haspengouw is een 
belangrijk akkerbouwgebied waar voornamelijk suikerbieten en tarwe wordt verbouwd. De streek 
wordt gekenmerkt een lage waterstand en de dalen in het gebied zijn droogdalen, die zijn gevormd 
door erosie door afstromend regenwater. De waterstand is laag vanwege de samenstelling van de 
ondergrond, die onder de laag löss bestaat uit krijt en dus waterdoorlatend is. Door het gebied 
stroomt de rivier de Jeker, die bij Maastricht in de Maas uitkomt. Het gebied ligt op 80-140 meter 
boven zeeniveau. Droog-Haspengouw is zeer open met weinig bos (bron: wikipedia.org). 
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De Leemstreek wordt gekenmerkt door een glooiend landschap met vruchtbare gronden die gebruikt 
worden voor landbouw en veeteelt. De plateaus worden al eeuwenlang ontgonnen als akkerbouw, 
waarvan de vele overblijfselen uit de Romeinse tijd nog zichtbaar zijn. Het kerngebied is op 
verschillende plaatsen doorkruist door (restanten van) heirwegen, resten van Romeinse villa’s 
(landerijen) en grafheuvels (tumuli), getuigen van een welvarende akkerbouwperiode in die tijd 
(Figuur 3.2). Deze eeuwenoude landbouwgronden lopen door tot in Waals Brabant en Luik en verder 
richting het zuidwesten van België in de provincie Henegouwen. Ze worden beschouwd als een van de 
beste akkerbouwgronden van West-Europa.  
 

 
Figuur 3.2. Uitzicht over het open akkerplateau ten zuiden van Tongeren, waar een tumulus herinnert aan een rijk Romeins 
landbouwverleden. 

 
De open akkerbouwgebieden in deze regio met hun typisch glooiende karakter, weinig opgaande 
elementen en relatief kleine dorpskernen worden nog steeds gekenmerkt door een significante 
aanwezigheid van soorten zoals veldleeuwerik, gele kwikstaart en grauwe gors. In de winter bieden 
deze gebieden slaapplaats, dekking en voedsel voor soorten als blauwe kiekendief en velduil. Het open 
landschap in combinatie met de aanwezigheid van grote graanpercelen, biedt in potentie een 
aantrekkelijk broedhabitat voor grauwe kiekendieven. Een randvoorwaarde voor vestiging is een 
goede voedselsituatie. 
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Om de verschillen in landschapskarakteristieken te kunnen analyseren, werd het werkingsgebied (de 
Leemstreek) opgedeeld in kerngebieden. Van oost naar west werden de volgende gebieden 
afgebakend: Honsem/Hoegaarden, Outgaarden/Hakendover-Braakkouter, Gingelom, Tongeren en 
Riemst (Figuur 3.1). Deze groepering gebeurde op basis van geografische kenmerken, waarbij 
riviervalleien een belangrijke begrenzende rol spelen. We veronderstellen dat deze kerngebieden ook 
subpopulaties herbergen (bijvoorbeeld van grauwe gors) waarbij er slechts beperkte uitwisseling 
bestaat tussen gebieden. Die uitwisseling wordt geremd door de fysieke barrières die bebouwing, 
bossen langs rivieren en andere landschapskenmerken vormen. 
 
Er is een oost-west gradiënt zichtbaar in de openheid van deze kerngebieden. Terwijl de meest 
oostelijke kerngebieden hoofdzakelijk grote open percelen beslaan, met slecht hier en daar wat kleine 
landschapselementen, zijn de meer westelijke kerngebieden frequenter doorsneden door holle wegen 
en kleine landschapselementen (Figuur 3.3). Dit kan een belangrijke factor zijn voor het meer of 
minder voorkomen van Open Landschappen Akkervogels (OLA’s) en Kleinschalige Landschappen 
Akkervogels (KLA’s), die we in acht nemen bij de analyses. 
 

Figuur 3.3. Een veldleeuwerik verzamelt voedsel in Outgaarden, op een veel kleinschaliger akkerplateau met meer 
glooiingen, holle wegen en kleine landschapselementen dan in de oostelijke Leemstreek. 
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4. Literatuurstudie  
 
Een soort kan alleen voortbestaan als het landschap 1) een veilige plek om te broeden en 2) voldoende 
voedsel voor de oudervogels en hun jongen biedt. We bespreken aan de hand van deze ecologische 
randvoorwaarden waar we staan wat betreft beheermaatregelen voor grauwe kiekendieven. 
 

4.1 Beheermaatregelen voor grauwe kiekendieven 
 

4.1.1 Veilige plek om te broeden 
Grauwe kiekendieven hebben in de tweede helft van de vorige eeuw de overstap gemaakt van het 
broeden in natuurlijke habitats naar het broeden in landbouwgewassen (Arroyo et al., 2002, 2004). 
Aan de ene kant heeft dit de soort geen windeieren gelegd, gezien de ruime broedverspreiding in 
Europa (Arroyo et al., 2004; Keller et al., 2020). Zo lang er maar een voldoende areaal aan granen of 
andere veilige broedgewassen beschikbaar is kan de soort overal terecht, onafhankelijk van 
natuurlijke habitats als broedgebied (Keller et al., 2020). Aan de andere kant creëert het broeden in 
gewassen ook een levensgroot probleem. Omdat grauwe kiekendieven pas relatief laat in het voorjaar 
met broeden beginnen, en daarnaast een relatief lange broed- en nestelperiode hebben, zijn in het 
gros van de nesten de jongen nog niet vliegvlug op het moment dat het graan geoogst wordt (Arroyo 
et al., 2002). Zonder nestbescherming worden daardoor te weinig jongen groot om de populatie in 
stand te houden (Arroyo et al., 2002; Santangeli et al., 2015). 
 
Nestbescherming is een effectieve manier om verliezen door landbouwwerkzaamheden te 
voorkomen (Kunstmüller et al., 2005; Santangeli et al., 2015; Berger-Geiger et al., 2019, eigen data 
GKA). Daarnaast wordt bij nestbescherming waarbij stroomhekken of gazen kooien worden gebruikt 
predatie door grondpredatoren voorkomen. Het nestsucces van beschermde nesten is dan ook zeer 
hoog (70-95%), wat een belangrijke motor is voor het behoud en herstel van broedpopulaties (Arroyo 
& Bretagnolle 1999; Arroyo et al., 2002; Santangeli et al., 2015). 
 
Er is behoorlijk wat geëxperimenteerd met het beschermen van nesten van grauwe kiekendieven, 
zowel met wanneer als hoe nesten te beschermen. Kiekendieven blijken gevoelig voor verstoring in 
de ei-fase. Bij gewassen als luzerne kan er echter niet gewacht worden omdat deze vroeg in het 
seizoen al een eerste keer gemaaid worden, op een moment dat de meeste grauwe kiekendieven nog 
op eieren zitten (Kunstmüller et al., 2007; eigen data GKA). Het is dan belangrijk om een groter 
oppervlak rond het nest te sparen, omdat vrouwen in dat geval eerder geneigd zijn nestbescherming 
te accepteren (Kunstmüller et al., 2007; Berger-Geiger et al., 2019). Desalniettemin is 
nestbescherming in de ei-fase bij slechts de helft van de pogingen succesvol omdat de vrouw vaak het 
nest verlaat (eigen data GKA). Niets doen is echter geen optie, omdat het nest dan sowieso verloren 
gaat bij de oogst. Nesten die beschermd worden in de jongenfase worden maar zelden verlaten (<5%, 
eigen data GKA). 
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Experimenten met verschillende manieren van het beschermen van nesten laten zien dat bescherming 
door middel van een kooiconstructie het meest effectief is (Kunstmüller et al., 2005; Santangeli et al., 
2015; Berger-Geiger et al., 2019; eigen data GKA). Nesten waarbij om het nest heen wordt gemaaid 
maar waar geen kooi wordt geplaatst zijn gevoelig voor predatie, ook als een relatief groot 
oppervlakte van het gewas (bijv. 50x50 m) wordt uitgespaard (Kunstmüller et al., 2005; Santangeli et 
al., 2015; Berger-Geiger et al., 2019). 
 
Hoewel het beschermen van nesten dus effectief is, vormt het een grote inspanning in het veld, terwijl 
ook de kosten voor het beschermingswerk hoog zijn (Torres-Orozco et al., 2016). Dit kan deels worden 
opgevangen door de inzet van vrijwilligers, maar als een populatie te groot wordt is het ondoenlijk om 
op die manier alle nesten te beschermen, en zal het verlies aan nesten door landbouwwerkzaamheden 
toenemen. Dit kan een rem zijn op een verdere groei van de populatie (Arroyo & Bretagnolle, 1999; 
Torres-Orozco et al., 2016). Wat dat betreft is het behoud van grauwe kiekendieven in het agrarisch 
gebied op de lange termijn complex, waarbij er voor de noodzaak van de nestbescherming nog geen 
goede oplossing voorhanden is (Arroyo & Bretagnolle, 1999). De inzet van drones kan helpen nesten 
sneller op te sporen (Pürckhauer, 2014; https://grauwekiekendief.nl/news_posts/nesten-zoeken-in-
duitsland-met-een-drone/) waarna nesten alsnog beschermd moeten worden. Verwacht wordt dat 
door klimaatverandering er steeds vroeger geoogst zal worden (Berger-Geiger et al., 2019), waarmee 
de noodzaak van nestbescherming alleen maar toeneemt. 
 

4.1.2 Voldoende voedsel 
Bij de grauwe kiekendief verzorgen de mannen de aanvoer van het voedsel voor de vrouw en jongen 
(Arroyo et al., 2004). Pas in de nestjongenfase gaat ook de vrouw meer zelf jagen, wat in muizenrijke 
jaren later gebeurt dan in jaren met weinig muizen (Wieringa et al., 2009). Mannetjes bestrijken in de 
broedtijd een groot gebied van zo’n 60-70 km2 (Klaassen et al., 2014; Krupiński et al., 2020; Schaub & 
Schlaich, 2020). De variatie in de grootte van home ranges tussen individuen is zeer groot (Klaassen et 
al., 2014; Krupiński et al., 2020; Schaub & Schlaich, 2020). Dit weerspiegelt aan de ene kant individuele 
variatie in gedrag, en aan de andere kant variatie in de kwaliteit van het landschap (met kleinere home 
ranges als de kwaliteit van het landschap beter is) (Klaassen et al., 2014; Krupiński et al., 2020). 
Grasland blijkt in veel gebieden een belangrijk foerageerhabitat te zijn, vooral direct na het maaien 
(Trierweiler, 2010; Klaassen et al., 2014; Krupiński et al., 2020; Schaub & Schlaich, 2020). Vanaf het 
moment dat de graanoogst begint worden ook (net geoogste) graanakkers veel gebruikt (Schaub & 
Schlaich, 2020). 
 
Het dieet van grauwe kiekendieven bestaat uit muizen en andere (kleine) zoogdieren, zangvogels (en 
eieren en jongen), reptielen en insecten (Arroyo, 1997; Terraube & Arroyo, 2011; Mirski et al., 2016). 
De Nederlandse populatie is sterk afhankelijk van veldmuizen. In jaren met veel muizen bestaat een 
groter aandeel van het dieet uit muizen, broeden er meer paren, hebben paren meer eieren en jongen 
en is het nestsucces hoger. Jongen die in muizenrijke jaren worden geboren hebben een grotere kans 
om later zelf als broedvogel terug te keren (Koks et al., 2007). Deze bijna extreme afhankelijkheid van 
muizen lijkt niet voor alle landen op te gaan, en een gevolg te zijn van schaarste van alternatieve 
prooien in (noordelijke) landbouwgebieden (Terraube & Arroyo, 2011). Wat dat betreft moet 

https://grauwekiekendief.nl/news_posts/nesten-zoeken-in-duitsland-met-een-drone/
https://grauwekiekendief.nl/news_posts/nesten-zoeken-in-duitsland-met-een-drone/
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dominantie van muizen in het dieet als een indicatie voor een slechte voedselsituatie worden gezien 
(Terraube & Arroyo; 2011). 
 
Maatregelen om de voedselomstandigheden voor Grauwe Kiekendieven te verbeteren kunnen gericht 
zijn op: 1) het creëren van habitats die rijk zijn aan muizen, en 2) het verbeteren van het leefgebied 
voor akkervogels in het algemeen. 
 
1) Akkerranden, 9-12-m brede randen ingezaaid met een kruidenrijk grasmengsel, zijn een agrarisch 
natuurbeheermaatregel voor akkervogels die in Oost-Groningen veel is toegepast (De Snoo et al., 
2016). Monitoring van het aantal holletjes langs 100-m lange transecten liet zien dat de dichtheden 
aan muizen in akkerranden vaak heel hoog zijn, hoger dan in granen en grasland (hoewel in grasland 
de variatie in dichtheden opvallend is, zijn er zeker ook graslanden te vinden met hoge dichtheden 
aan muizen) (Klaassen et al., 2014; Wiersma et al., 2014). Ondanks de hoge aantallen muizen worden 
akkerranden door de kiekendieven relatief weinig bezocht (Klaassen et al., 2014). Dit komt 
waarschijnlijk doordat muizen in akkerranden voor kiekendieven moeilijk te vangen zijn door de hoge 
en dichte vegetatie (Vervoort & Klaassen, 2016). Het is gemakkelijker om muizen op (net gemaaid) 
gras te vangen, ondanks het feit dat de dichtheden daar meestal lager zijn. Akkerranden hebben 
waarschijnlijk een belangrijk indirect effect op de aantallen muizen (en akkervogels als alternatieve 
prooi) in het landschap in het algemeen. Een analyse van de GPS-logger gegevens van Nederlandse 
grauwe kiekendieven liet zien dat jagende mannetjes een voorkeur hebben voor gebieden met 
akkerranden, hoewel ze daarbij niet boven de akkerranden zelf foerageerden (Wiersma et al., 2014).  
 
Vogelakkers zijn een maatregel die specifiek zijn ontwikkeld voor muizenetende roofvogels (Schlaich 
et al., 2015). Het originele ontwerp van de vogelakkers bestaan uit stroken met een braakvegetatie 
(zoals in akkerranden) afgewisseld met stroken luzerne en/of klaver. De huidige Nederlandse 
regelgeving staat ook een aantal andere eiwitgewassen toe. Muizen bereiken net als in de 
akkerranden hoge dichtheden in de braakstroken, met uitstraling naar de luzernestroken (Wiersma et 
al., 2014; Schlaich et al., 2015). Na de luzerneoogst worden deze muizen bereikbaar voor 
foeragerende grauwe kiekendieven. Een pilotstudie van met loggers uitgeruste grauwe kiekendieven 
liet zien dat mannetjes sterk reageren op het maaien van de luzernestroken, waarna de vogelakkers 
een zeer sterke aantrekkingskracht op jagende grauwe kiekendieven hebben (Schlaich et al., 2015). 
 
Het effect van vogelakkers op de habitatselectie van grauwe kiekendieven is echter van korte duur, 
en dus is de bijdrage van vogelakkers gedurende het gehele broedseizoen relatief gering (Schlaich et 
al., 2015). Een groot aantal vogelakkers in het landschap zou nodig zijn om het leefgebied voor grauwe 
kiekendieven op deze manier te verbeteren. Net als akkerranden lijken vogelakkers wel een 
uitstralende werking naar de omgeving te hebben, en dragen ze op deze manier bij aan het verbeteren 
van het leefgebied van grauwe kiekendieven en akkervogels in het algemeen (Wiersma et al., 2018). 
 
2) Een tweede manier om het voedselaanbod voor grauwe kiekendieven te vergroten is het 
verbeteren van het leefgebied voor akkervogels in het algemeen. Hiermee worden grauwe 
kiekendieven minder afhankelijk van muizen als primaire prooi, wat hun reproductie minder gevoelig 
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maakt voor (natuurlijke) fluctuaties in de aantallen muizen (Terraube & Arroyo, 2011). Deze 
benadering is voor het behoud van populaties op de lange termijn waarschijnlijk belangrijker dan het 
alleen creëren van muizenrijke habitats. 
 
Het verbeteren van het leefgebied van akkervogels gaat verder dan agrarische 
natuurbeheermaatregelen, zoals aanleg van akkerranden en vogelakkers. De impact van deze 
maatregelen is beperkt, omdat deze maatregelen niet voor alle soorten akkervogels een oplossing zijn 
(bijv. Ottens et al., 2013). Daarnaast is het door de hoge hectarevergoedingen moeilijk om voldoende 
maatregelen in een gebied te realiseren (met name ook op de langere termijn) (Bos et al., 2010; 
Klaassen et al., 2020). Om het leefgebied voor akkervogels te verbeteren is het daarom noodzakelijk 
om naast het agrarisch natuurbeheer ook het landbouwsysteem zelf te verduurzamen. De stip op de 
horizon daarbij is een landbouw gestoeld op agro-ecologische principes, met geen of beperkt gebruik 
van gewasbeschermingsmiddelen, het voeden van de bodem met organische mest in plaats van het 
gebruik van drijf- en kunstmest, een gevarieerd bouwplan met veel verschillende gewassen en een 
grote landschappelijke variatie met een voldoende aandeel van niet beteelde semi-natuurlijke 
habitats (Tittonell et al., 2020). 
 
Twee aspecten hierbij zijn voor de bescherming van grauwe kiekendieven van extra belang. Ten eerste 
de verruiming van het bouwplan met eiwitgewassen zoals erwten, veldbonen en luzerne. Variatie aan 
gewassen is een factor die keer op keer boven komt drijven bij analyses over het voorkomen van 
akkervogels (bijv. Benton et al., 2003; Wiersma et al., 2014; Jerrentrup et al., 2017; Klaassen et al., 
2020), waarbij deze vlinderbloemigen extra interessant voor akkervogels blijken te zijn omdat ze 
gunstig broed- of foerageerhabitat bieden (Bretagnolle et al., 2011; Ottens et al., 2013; De Haas et al., 
2019; Klaassen et al., 2020). Daarnaast zijn het extensieve teelten die weinig 
gewasbeschermingsmiddelen en bemesting behoeven, en op die manier vanzelf als rustgewas een 
directe bijdrage leveren aan de extensivering van het teeltsysteem (bijv. De Haas et al., 2019). Luzerne 
kan als meerjarig gewas ook hoge aantallen muizen herbergen, hoewel het door de vroege eerste 
snede een ongunstig broedhabitat voor grauwe kiekendieven vormt (zie paragraaf 4.1.1). 
 
Een tweede aspect betreft braaklegging als onderdeel van een duurzaam landbouwsysteem. 
Grootschalige braaklegging was destijds de reden waarom grauwe kiekendieven zich vestigden als 
broedvogel in Oost-Groningen (Koks & van Scharenburg, 1997). Meerjarige braakvegetaties hebben 
een positief effect op zowel aantallen muizen als akkervogels (Koks & van Scharenburg, 1997), wat de 
maatregel extra interessant maakt voor grauwe kiekendieven. Braaklegging past ook in een duurzaam 
landbouwsysteem omdat het de bodem rust geeft. In de Hellwegbörde in Noordrhijn Westfalen 
(Duitsland) is geëxperimenteerd met braaklegging als maatregel (Joest, 2017). Grauwe kiekendieven 
selecteren braakhabitat tot soms wel 16.3% van de tijd, wat de potentie van braaklegging als 
maatregel aangeeft (Schaub & Schlaich, 2020). 
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5. Meetnet Agrarische Soorten 
 

5.1 Methode 
 

5.1.1 MAS-monitoring 
Om te meten hoe het gaat met akkervogels, waarvan sommige ook ten prooi vallen aan de grauwe 
kiekendief, werd gekozen voor een meetnet over het hele kerngebied. Deze monitoring volgt het 
protocol van de punttelmethode van het Meetnet Agrarische Soorten (MAS). De eerste stappen die 
werden gezet in de richting van de huidige MAS-methodiek vonden plaats in de provincie Groningen 
in Nederland in 2007. Tot 2011 werd het telprotocol doorontwikkeld tot de huidige opzet, zoals 
uitvoerig beschreven in de Handleiding MAS (Teunissen et al., 2019). De statistische onderbouwing 
van de MAS-methode wordt beschreven in het achtergronddocument (Roodbergen et al., 2011). 
 
De MAS-monitoring wordt uitgevoerd door te tellen vanaf vaste en vooraf vastgestelde puntlocaties. 
De telpunten liggen verspreid over het te tellen gebied en de te tellen regio’s, zo zijn de habitats en 
gewassen rondom de telpunten een goede weergave van de beschikbare habitats en gewassen in het 
gebied. Ook worden alle regio’s op deze manier voldoende vertegenwoordigd in de telgegevens. De 
ligging van de punten is daarmee niet geheel random, maar zgn. gestratificeerd random. De locaties 
werden gekozen zonder rekening te houden met kennis van de vogelpopulatie ter plaatse. Telpunten 
werden wel zo neergelegd of naderhand over korte afstand verplaatst dat ze goed bereikbaar waren 
en voldoende zicht boden op het omringende landschap. De hele telcirkel is niet altijd zichtbaar, maar 
voor trendberekeningen is dit geen belangrijke beperking en veel waarnemingen gebeuren op basis 
van geluid. 
 
Elk telpunt wordt van 1 april tot 15 juli viermaal bezocht, waarbij gedurende exact tien minuten alle 
waarnemingen van vogels en zoogdieren binnen een straal van 300 meter worden genoteerd. De vier 
bezoeken moeten plaatsvinden in de volgende vier perioden: 

• Telronde 1: 1 april t/m 20 april 
• Telronde 2: 21 april t/m 10 mei 
• Telronde 3: 11 mei t/m 10 juni 
• Telronde 4: 21 juni t/m 15 juli 

 
Er wordt geteld vanaf een half uur na zonsopkomst tot maximaal vijf uur na zonsopkomst. Wanneer 
de temperatuur dermate hoog wordt dat vogels minder activiteit vertonen, wordt de telling 
beëindigd. Ook bij mist, regen en harde wind kan niet worden geteld. Waarnemingen worden in het 
veld direct ingevoerd met de Sovon Avimap app (www.sovon.nl/nl/content/avimap), of op een 
papieren formulier genoteerd en bij thuiskomst op de Avimap website van Sovon Nederland 
ingevoerd. Bij iedere waarneming van een in het telgebied aanwezige vogel of broedpaar wordt 
onderscheid gemaakt in de mate van broedzekerheid, d.m.v. een broedcode (Appendix A; Tabel A1). 
Bij de analyse van de telresultaten wordt rekening gehouden met de broedcodes, waarin enkel 
waarschijnlijke (nestindicerend gedrag) en bevestigde broedgevallen worden meegenomen. 

http://www.sovon.nl/nl/content/avimap
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Waarnemers werden door de MAS-coördinator gestimuleerd om waarnemingen van territoriale 
vogels en bijzondere vogels die men buiten de telpunten en -periode tegenkomt, bijvoorbeeld 
onderweg naar een telpunt, te registreren in waarnemingen.be. Dit zijn waardevolle aanvullingen, 
met name voor soorten met een lage detectiekans, zoals grauwe kiekendieven en patrijzen, maar 
evengoed voor het gehele palet aan akkersoorten. Het MAS-project kan zodoende als ‘bijvangst’ voor 
veel extra opgeslagen waarnemingen zorgen in een gebied dat doorgaans een lage densiteit aan 
waarnemers heeft. 
 

5.1.2 Implementatie MAS Vlaanderen 
In de MAS-monitoring die werd opgezet in het kader van het SBP Grauwe Kiekendief werden in de 
verschillende jaren verschillende aantallen telpunten geteld. In 2017 werd een begin gemaakt met het 
Vlaamse MAS-meetnet in een beperkt gebied, als proef door één professionele teller. In de jaren 
daarna werden ook vrijwilligers ingeschakeld, en een telkens toenemend aantal punten geteld. Dit 
ging van 34 punten in 2017 door één teller, tot 173 telpunten in 2020 door negen tellers (Figuur 5.1), 
in de Leemstreek. Daarnaast telden vier à vijf vrijwilligers 23 punten in de Moeren (West-Vlaanderen). 
Daarvan verschijnt een afzonderlijk monitoringsrapport. 
 

 
Figuur 5.1. Ligging van telpunten in de Leemstreek die minimaal één keer zijn geteld in de periode 2017-2020. Aangegeven 
zijn de kerngebieden voor grauwe kiekendieven en de prioritaire gebieden. De kerngebieden zijn hier onderverdeeld in vijf 
verschillende deelgebieden. 

 
In het eerste jaar werden alle waarnemingen op papier genoteerd in het veld en vervolgens 
gedigitaliseerd. Vanaf de tweede jaargang werd gebruik gemaakt van de Avimap app, en voerde het 
merendeel van de tellers hun gegevens meteen digitaal in. Door de gestage toename van het aantal 
waarnemers is er ook een toename zichtbaar in het aantal jaren dat een telpunt werd geteld (Figuur 
5.2). Het aantal telpunten dat in de periode 2017-2020 vier keer werd bezocht is beperkt doordat het 
netwerk in 2017 nog in zijn geheel moest worden opgezet. Het gebied dat werd afgedekt door de 
MAS-tellingen was in 2020 in bepaalde regio’s zeer volledig en in andere gebieden is nog ruimte voor 
verbetering (Figuur 5.3). De toename in het aantal vrijwilligers in de loop van de jaren zal leiden tot 
een solidere dataopbouw die de monitoring steeds meer zeggingskracht zal geven. 
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Figuur 5.2. Weergave van het aantal jaren waarin individuele telpunten werden geteld in de periode 2017-2020. 

 

 
Figuur 5.3. De dekking van MAS-telpunten in 2020. Rondom elk MAS-punt werd binnen een cirkel met een straal van 300 m 
geteld. 

 

5.2.3 Bewerking MAS-data 
Om tot een zinvolle vergelijking van het aantal broedparen tussen jaren en gebieden te komen, zijn 
de telgegevens op een gestandaardiseerde manier bewerkt. In de eerste plaats zijn alle waarnemingen 
buiten de 300-m cirkel verwijderd. Dit betreft een gering aandeel van de data. In de tweede plaats zijn 
alle niet-territoriale waarnemingen (broedcode 0) uit het bestand verwijderd. Ten derde zijn voor de 
meeste soorten datumgrenzen gehanteerd om in het voorjaar de aanwezigheid van doortrekkende 
vogels niet te vermengen met plaatsgebonden broedvogels. Hierbij is uitgegaan van de datumgrenzen 
zoals die in het Broedvogel Monitoring Project van Sovon Nederland worden gebruikt (van Dijk, 2011). 
Voor sommige soorten zijn kleine aanpassingen in de datumgrenzen toegepast, die beter aansluiten 
bij de soorten in het akkerhabitat (scriptbestand ‘MAS Datumgrenzen_nieuw v. 180620’, GKA). Het 
aantal aanwezige broedparen werd geschat als het maximumaantal dat tijdens één van de vier 
telrondes werd gezien. Dat betekent dat als van een soort de meeste territorium-waarnemingen 
plaatsvonden in de derde telronde, deze waarde als het aantal broedparen in dat jaar is gebruikt. 
Mocht het hoogste aantal in bijvoorbeeld de eerste telronde vallen, dan is die waarde gebruikt. Voor 
het vergelijken met resultaten elders gepresenteerd, is dit aantal geschatte broedparen per telpunt 
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omgerekend naar aantal/100 ha (= 1 km2; de telcirkel met een straal van 300 m heeft een oppervlakte 
van 28,27 ha). Voor de verspreidingskaarten is een grid van 400 x 400 meter gebruikt, om de 
duidelijkheid op de kaart te optimaliseren, waarbij de gemiddelde waarde van telpunten is gebruikt 
wanneer er meerdere telpunten in een gridcel aanwezig waren. 
 
De geschatte aantallen broedparen binnen een telcirkel zijn niet gecorrigeerd voor verschillende 
trefkansen voor verschillende soorten. Dat wil zeggen dat er geen rekening is gehouden met de kans 
dat er vogels zijn gemist tijdens een telling die wel aanwezig waren. Omdat er niet langer dan tien 
minuten per punt wordt geteld en omdat de telling worden uitgevoerd vanaf een vast punt, is het 
onvermijdelijk dat er broedvogels over het hoofd worden gezien. Dit is het meest waarschijnlijk voor 
soorten met een lage trefkans, oftewel soorten die moeilijk waarneembaar zijn. Dit geldt bijvoorbeeld 
voor patrijzen, die over het algemeen weinig roepen en zich niet vaak laten zien, en voor grauwe 
kiekendieven, die een grote actieradius hebben en daarmee dus veel tijd doorbrengen buiten de 
telcirkel en ook relatief weinig activiteit laten zien bij het nest. Actief zingende soorten, zoals een 
veldleeuwerik en grasmus, hebben een veel hogere trefkans en hiervan zullen minder broedparen 
worden gemist. Daarnaast zullen broedvogels die op grotere afstand van de waarnemer een 
territorium hebben ook een lagere trefkans hebben. De schattingen van de aantallen broedparen 
worden dus beschouwd als een minimumaantal. Doordat de gegevens altijd op dezelfde manier 
worden bewerkt zijn de schatting vergelijkbaar tussen locaties en jaren. 
 

5.2.4 Analyse effect van beheerovereenkomsten op aantal broedparen 
Om te toetsen of er een effect zichtbaar is van de aanwezige beheerovereenkomsten op het aantal 
broedparen is de hoeveelheid beheer rondom een telpunt berekend. Hiervoor zijn de oppervlaktes 
aan beheerovereenkomsten berekend voor een cirkel rondom een telpunt met een straal van 400 m. 
Er is gekozen voor een 100 m grotere radius dan die van de telcirkel, omdat broedvogels 
waargenomen op enige afstand van het telpunt binding kunnen hebben met beheermaatregelen die 
op enige afstand buiten de telcirkel liggen. 
 
Om een effect van beheermaatregelen op het aantal broedparen te toetsen is een generalized linear 
mixed model gebruikt met aantal/100 ha in 2020 als afhankelijke variabele, kerngebied (naam als 
factor) en prioritaire kerngebieden (binnen of buiten) als random factor en oppervlaktes van 
beheermaatregelen in 2020 als onafhankelijke variabele (voor gebruikte classificering van 
beheerovereenkomsten zie 5.3 Resultaten). 
 

5.2.5 Trendanalyse 
Gegevens van vier jaar, met inbegrip van de tijd nodig voor opstart en uitbouw van het meetnet, zijn 
te beperkt om een solide trendanalyse uit te voeren. Om toch iets over trends te zeggen, is voor een 
alternatieve aanpak gekozen, waarbij veranderingen in aantallen zijn berekend per telpunt. Deze 
trend-per-telpunt is berekend door middel van een lineaire regressieanalyse per telpunt van het 
aantal broedparen/100 ha afhankelijk van het jaar. Hiervoor waren minstens twee jaren met tellingen 
nodig. Deze trends-per-punt met relatief weinig teljaren zijn erg gevoelig voor diverse externe 
invloeden gedurende een enkel jaar. Desalniettemin kan het over een groter gebied met meerdere 
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telpunten een gemiddelde toe- of afname zichtbaar maken. Zodra er meer telpunten gedurende meer 
aaneensluitende jaren zijn geteld, kan met behulp van bijv. het softwarepakket RTRIM (CBS, 
Nederland) een robuustere trendanalyse worden uitgevoerd. 
 
Er is een analyse uitgevoerd met de trendgetallen, zoals hierboven berekend, om te toetsen of er 
verschillen waren tussen de verschillende kerngebieden, en om te toetsen of er verschillen waren 
tussen trends binnen en buiten prioritaire gebieden. De toets werd uitgevoerd door middel van een 
regressieanalyse en de richtingscoëfficiënt van de trend-per-telpunt werd gebruikt als maat voor de 
aantalsverandering. Tevens werd, op dezelfde wijze als het geval bij de aantallen, getoetst of er een 
effect zichtbaar was van de aanwezigheid van beheermaatregelen rondom de telpunten, met behulp 
van generalized linear models. Alle statistische toetsen werden uitgevoerd in SPSS v. 27. 
 

5.3 Resultaten 
 

5.3.1 Beheerovereenkomsten 
In 2020 lagen verspreid over de hele Leemstreek beheerovereenkomsten (Figuur 5.7). Het overgrote 
deel van de beheerovereenkomsten betreft soortenbescherming in de vorm van faunamaatregelen, 
zoals wintervoedsel en gemengde grasstroken of graskruidenstroken (Tabel 5.1). Niet alle 
beheerovereenkomsten zijn gericht op vogels; een gedeelte van het beheer heeft botanische 
doeleinden of is gericht op het voorkomen van erosie. Percelen beheerd voor hamsters bestaan uit 
laat-gemaaide volveldse luzerne, dat ook een broedveilig gewas vormt voor grauwe gorzen. In het 
laatste geval is er ook een gecombineerde optie die rekening houdt met fauna middels uitgesteld 
maaibeheer. Voor veel typen beheerovereenkomsten wordt beoogd dat ze in meer of minder mate 
een effect hebben op akkervogels (inclusief soorten gebonden aan struwelen en bomen). Veel van de 
verschillende beheerovereenkomsten kunnen een positief effect hebben op (woel)muizenpopulaties, 
ook als zijn ze daar niet primair voor bedoeld, waar grauwe kiekendieven van kunnen profiteren. De 
‘fauna vogelakker’ is daarentegen in hoofdzaak bedoeld voor muizenetende roofvogels en uilen.  
 
Voor de analyses van effecten van beheerovereenkomsten op het voorkomen van vogels zijn de 
beheerovereenkomsten geselecteerd voor soortenbescherming en de bufferstroken van het 
perceelsrandenbeheer. De selectie van perceelsrandenbeheer zou positief moeten bijdragen aan het 
voorkomen van muizen en de nest- en foerageergelegenheid van zangvogels. Beheerovereenkomsten 
gelinkt aan kleine landschapselementen (KLE) zijn niet meegenomen in analyses, alsook lijnvormige 
elementen. Deze keuze is gemaakt omdat de hoeveelheid beheerovereenkomsten voor deze 
categorieën weinig zeggen over het daadwerkelijke abundantie van kleine landschaps- en lijnvormige 
elementen in een bepaald gebied. 
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Tabel 5.1. Overzicht en categorieën van beheerovereenkomsten toegepast in de Leemstreek. Terminologie zoals vermeld 
in GIS-bestand VLM. 

Ruimtelijke vorm Beheercategorie Beheerovereenkomst 

Perceel/rand 

Botanisch beheer 
Bloemenstrook 

Botanisch weiland 

Perceelsrandenbeheer 
Bufferstrook 

Bufferstrook fauna 

Erosiebestrijding 

Erosie akkerland 

Erosiedam 

Erosiestrook 

Erosiestrook fauna 

Soortenbescherming 

Fauna akkerland 

Fauna grasland 

Fauna hamster 

Fauna vluchtstrook 

Fauna vogelakker 

Faunastrook 

Lijnvormig element 

 Haag 

 Heg 

 Houtkant 

 
Vanaf 2016 is de oppervlakte aan beheerovereenkomsten in de prioritaire kerngebieden in de 
Leemstreek gestaag toegenomen (Figuur 5.4). De meeste hectares beheerovereenkomsten liggen in 
de kerngebieden Honsem/Hoegaarden en Outgaarden-Hakendover/Braakkouter (Figuur 5.1). 
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Figuur 5.4. Oppervlaktes (ha) beheerovereenkomsten in de prioritair gebieden in de verschillende kerngebieden in de 
periode 2016-2020. 
 

De toename in de oppervlakte van beheerovereenkomsten is in meer detail te vinden in Appendix A; 
Tabel A2 en Tabel A3. 
 
Voor grauwe kiekendieven zijn beheermaatregelen op perceelsniveau (fauna akkerland, fauna 
hamster, fauna vogelakker) en de faunastroken (bijv. graskruidenstroken) naar verwachting het meest 
relevant. De hierboven beschreven toename in beheerovereenkomsten heeft vooral plaatsgevonden 
in deze maatregelen, zowel in de prioritaire kerngebieden als de niet-prioritaire kerngebieden (Figuur 
5.5 t/m 5.8). In de prioritaire kerngebieden zijn beduidend meer vogelakkers en laat-gemaaide 
luzernepercelen (oorspronkelijk als maatregel voor hamsters, maar in kiekendiefgebied ook 
geïntroduceerd als broedveilig en aantrekkelijk gewas voor grauwe gors) neergelegd, een bewuste 
keuze van de gebiedscoördinatie. 
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Figuur 5.5. Oppervlaktes van soortgerichte beheerovereenkomsten in de verschillende prioritaire gebieden in de Leemstreek 
anno 2017. 
 

 
Figuur 5.6. Oppervlaktes van soortgerichte beheerovereenkomsten in de verschillende prioritaire gebieden in de Leemstreek 
anno 2020. 
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Figuur 5.7. Oppervlaktes van soortgerichte beheerovereenkomsten in de verschillende kerngebieden buiten de prioritaire 
gebieden in 2017. 
 

 
Figuur 5.8. Oppervlaktes van soortgerichte beheerovereenkomsten in de verschillende kerngebieden buiten de prioritaire 
gebieden in 2020. 
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Beheerovereenkomsten zijn niet beperkt tot de kerngebieden: in de gehele Leemstreek liggen vele 
hectares (Figuur 5.9). Dit betreft vooral perceelsrandenbeheer. Vogelakkers werden het meest 
aangelegd in het kerngebied Honsem/Hoegaarden en Outgaarden-Hakendover/Broekkouter (Tabel 
5.2; Tabel A2). De ligging van beheerovereenkomsten is per kerngebied, inclusief prioritaire 
kerngebieden, weergegeven (Figuur 5.10 t/m 5.14). 
 
Tabel 5.2. Oppervlaktes van relevante beheerovereenkomsten (ha) en het aantal beheereenheden in de verschillende 
kerngebieden in 2020. 

 Kerngebied 

 Gingelom 
Honsem/ 

Hoegaarden 

Outgaarden-
Hakendover/ 
Braakkouter 

Riemst Tongeren 

Beheerovereenkomst 
Opp 
(ha) 

n 
Opp 
(ha) 

n 
Opp 
(ha) 

n 
Opp 
(ha) 

n 
Opp 
(ha) 

n 

Fauna akkerland 55.6 82 74.3 154 101.3 190 27.5 44 48.5 90 

Fauna hamster 5.5 4 3.5 1 42 14 1.4 2 34.1 48 

Fauna vogelakker 31 44 62.8 132 55.3 115 2.8 5 15.1 27 

Faunastrook 32.7 75 51.7 141 106.5 176 14.3 35 38.7 80 

Bufferstrook (incl. 
fauna) 

3.6 14 10.7 59 7.6 37 0.5 3 5.8 19 

 

 
Figuur 5.9. Ligging van kerngebieden en prioritaire kerngebieden en ligging van beheerovereenkomsten in 2020. Details 
betreffende de beheerovereenkomsten staan in Tabel 5.1. 
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Figuur 5.10. Beheerovereenkomsten in hoofdcategorieën in het kerngebied Honsem/Hoegaarden in 2020. 
 

 
Figuur 5.11. Beheerovereenkomsten in hoofdcategorieën in het kerngebied Outgaarden-Hakendover/Braakkouter in 2020. 
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Figuur 5.12. Beheerovereenkomsten in hoofdcategorieën in het kerngebied Gingelom in 2020. 
 

 
Figuur 5.13. Beheerovereenkomsten in hoofdcategorieën in het kerngebied Tongeren in 2020. 
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Figuur 5.14. Beheerovereenkomsten in hoofdcategorieën in het kerngebied Riemst in 2020. 

 

5.3.2 Dichtheden vogels in kerngebieden 
De dichtheden van een selectie van vogelsoorten zijn per jaar weergegeven (Figuur 5.15 t/m 5.23). De 
geselecteerde vogelsoorten hebben een voldoende hoge dichtheid om een betrouwbaar beeld te 
laten zien, en een aantal zeldzame soorten waarvoor elke individuele waarneming noemenswaardig 
is (patrijs, grauwe gors). In de Appendix worden nog twee extra soorten getoond (Figuur A1, A2). Bij 
de beoordeling van de kaarten is het van belang om te beseffen dat het monitoringnetwerk in 2017 
minder uitgebreid was dan in de jaren daarna. Ter vergelijking zijn gemiddelde en maximumaantallen 
uit het Nederlandse MAS-meetnet weergegeven (Tabel 5.3). 
 
5.3.2.1 Soorten van open akkers 

 
Kievit 
Kieviten zijn goed waarneembaar in het MAS-meetnet, en het beeld van de kaarten geeft daardoor 
een goed beeld van de verspreiding van deze soort in de kerngebieden (Figuur 5.15). Lokaal kunnen 
dichtheden relatief hoog zijn (tot 28 per 100 ha). De veranderingen die plaatsvinden tussen jaren zal 
deels afhankelijk zijn van de beschikbaarheid van geprefereerd broedhabitat rondom een telpunt. In 
delen van de kerngebieden Tongeren en Outgaarden-Hakendover/Braakkouter worden consistent de 
hoogste dichtheden gemeten. 
 
Torenvalk 
Torenvalken zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van veldmuizen en geschikte broedgelegenheid, 
meestal in de vorm van nestkasten. Verspreid over de kerngebieden voor de grauwe kiekendief in de 
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Leemstreek zijn er vrij weinig nestkasten. Dichtheden van torenvalk zijn het hoogst in het kerngebied 
Tongeren (Figuur 5.16). In Tongeren is een groep actief met het plaatsen, onderhouden en controleren 
van nestkasten voor torenvalken, wat mogelijk de hogere dichtheden verklaart.  
 
Veldleeuwerik 
Veldleeuweriken komen wijdverbreid in de Leemstreek voor, soms met relatief hoge dichtheden van 
35 paar/100 ha (Figuur 5.17). De hoogste dichtheid waargenomen in het MAS-meetnet in Nederland 
is 60/100 ha. Het kerngebied Riemst lijkt gemiddeld een hogere dichtheid te hebben; een oorzaak 
hiervoor kan vooralsnog niet worden aangewezen, een recent door WGG ingesteld MAS-meetnet in 
buurgemeente Bilzen kan met extra data mogelijks tot inzichten leiden.  
 
Gele kwikstaart 
Gele kwikstaarten broeden veel in graanvelden in hun West-Europese broedgebieden en hun 
verspreiding is hier sterk aan gekoppeld (Figuur 5.18). Ook in de Leemstreek kiezen gele kwikstaarten 
voor tweede of vervolglegsels vaak aardappelpercelen om te broeden. Er zijn lage dichtheden in de 
hele Leemstreek te zien, met mogelijk wat hogere dichtheden in Riemst. 
 
5.3.2.2 Soorten kleinschalig landschap 

 
Patrijs 
Patrijzen worden sporadisch waargenomen in het MAS-meetnet (Figuur 5.19). Dit heeft voor een 
groot deel te maken met de lage waarneemkans van patrijzen. Opvallend is het relatief hoge aantal 
geconcentreerde waarnemingen in 2020 in het kerngebied Outgaarden-Hakendover/Braakkouter, in 
een van de prioritaire gebieden aldaar. In de jaren ervoor werden daar geen vogels opgemerkt, wat 
zou kunnen betekenen dat hun aantal daar is toegenomen. Het kan ook dat aanwezige patrijzen in de 
jaren ervoor simpelweg niet werden waargenomen in de MAS-tellingen. Echter zijn ook illegale 
uitzettingen van patrijzen waarschijnlijk aan de orde, waarvoor bijv. in Outgaarden sterke vermoedens 
bestaan. Een (lichte) stijging of het opduiken van een koppel patrijzen op een nieuwe plek is denkbaar, 
maar als er plots een tamme groep van meer dan 10 patrijzen opduikt op een plek waar die eerder 
grotendeels verdwenen is, roept dit terechte vraagtekens op. Naast het effect op de populatie, kan 
dit het beeld van natuurlijk herstel sterk vertroebelen. Om een goed beeld te krijgen van het aantal 
patrijzen in het gebied is het noodzakelijk om een speciaal op patrijzen gerichte monitoring uit te 
voeren, zoals bijvoorbeeld in de Nederlandse provincie Drenthe wordt gedaan (Ottens & Wiersma, 
2019). 
 
Grauwe gors 
De grauwe gors is een zeldzame vogel in de Leemstreek, maar door zijn vrij opvallende zang wordt de 
verspreiding van de soort waarschijnlijk goed in beeld gebracht binnen het MAS-meetnet (Figuur 
5.20). Al zal dit niet de totale Vlaamse populatie aan grauwe gorzen kunnen monitoren, want de 
kerngebieden voor grauwe kiekendief overlappen niet volledig met het nu gekende Vlaamse areaal 
van de grauwe gors. In de kerngebieden Outgaarden-Hakendover/Braakkouter en Tongeren worden 
de meeste grauwe gorzen waargenomen. Het MAS netwerk slaagt er ook in om (her)kolonisaties van 
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bepaalde stukken waar de grauwe gors al lang is verdwenen te documenteren, zoals bijvoorbeeld de 
recente zangposten in Honsem. 
 
Grasmus 
Grasmussen (Figuur 5.21) worden aangetrokken tot ruigte en ook tot hoge vegetatie in akkerranden 
en vogelakkers. Uit de tellingen blijkt dat grasmussen in alle regio’s voorkomen, met hogere 
dichtheden naar het westen. 
 
Kneu 
De interpretatie van het broedgedrag van kneuen is moeilijk, mede doordat mannen nauwelijks 
territoriaal zijn en ze vaak semi-koloniaal broeden. Kneuen worden vaak overvliegend opgemerkt, en 
broeden in iets meer structuurrijke kanten en struwelen. Dit maakt aantalsschattingen lastig. 
Niettemin geven de MAS-tellingen waarschijnlijk een goed beeld van hun regionale verspreiding 
(Figuur 5.22). 
 
Geelgors 
Geelgorzen doen het beter in het westelijke deel van de Leemstreek (Figuur 5.23). De geelgors is een 
struweelbroeder, en de verklaring ligt vermoedelijk in een veel sterkere dooradering van kleine 
landschapselementen in het westen van het studiegebied dan ter hoogte van de oostelijke telpunten, 
waar vooral grotere open plateaus te vinden zijn. Dichtheden kunnen in het westelijk deel lokaal hoog 
zijn, tot 25 paar/100 ha (maximumaantallen in MAS in Nederland 32 paar/100 ha), vooral 2020 lijkt 
een goed jaar geweest te zijn. 
 
Tabel 5.3. Gemiddelde en maximumaantallen broedparen uit het MAS-meetnet van Nederland in 2011-2020, ter vergelijking 
van aantallen uit het meetnet van de Leemstreek. 

Soort Gemiddeld Maximum 

Kievit 5.8 110 

Torenvalk 0.4 11 

Veldleeuwerik 4.7 60 

Gele kwikstaart 5.9 53 

Patrijs 0.1 14 

Grauwe gors 0.0 4 

Grasmus 2.2 53 

Kneu 1.0 42 

Geelgors 1.9 32 
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Figuur 5.15. Dichtheden van kieviten (aantal broedparen/100 ha) in de Leemstreek in 2017-2020. Ieder hok is 40 ha (400 x 
400 m). 
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Figuur 5.16. Dichtheden van torenvalken (aantal broedparen/100 ha) in de Leemstreek in 2017-2020. Ieder hok is 40 ha 
(400 x 400 m). 
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Figuur 5.17. Dichtheden van veldleeuweriken (aantal broedparen/100 ha) in de Leemstreek in 2017-2020. Ieder hok is 40 
ha (400 x 400 m). 
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Figuur 5.18. Dichtheden van gele kwikstaarten (aantal broedparen/100 ha) in de Leemstreek in 2017-2020. Ieder hok is 40 
ha (400 x 400 m). 
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Figuur 5.19. Dichtheden van patrijzen (aantal broedparen/100 ha) in de Leemstreek in 2017-2020. Ieder hok is 40 ha (400 x 
400 m). 
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Figuur 5.20. Dichtheden van grauwe gorzen (aantal broedparen/100 ha) in de Leemstreek in 2017-2020. Ieder hok is 40 ha 
(400 x 400 m). 
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Figuur 5.21. Dichtheden van grasmussen (aantal broedparen/100 ha) in de Leemstreek in 2017-2020. Ieder hok is 40 ha (400 
x 400 m). 
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Figuur 5.22. Dichtheden van kneuen (aantal broedparen/100 ha) in de Leemstreek in 2017-2020. Ieder hok is 40 ha (400 x 
400 m). 
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Figuur 5.23. Dichtheden van geelgorzen (aantal broedparen/100 ha) in de Leemstreek in 2017-2020. Ieder hok is 40 ha (400 
x 400 m). 
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5.3.3 Aantalsveranderingen op telpunten 
Onderstaande kaarten (Figuur 5.24) geven per telpunt de gemiddelde aantalsverandering weer in de 
periode 2017-2020. Het aantal jaren met beschikbare tellingen waarop deze berekeningen zijn 
gebaseerd verschilt per telpunt. Deze kaarten zijn geen vervanging van een statistische trendanalyse 
over alle punten, maar geven een visuele indicatie van lokale trends. 
 

• Bij kieviten zijn er meer negatieve dan positieve aantalsveranderingen, uitzonderingen 
daargelaten. Kieviten reageren vroeg in het seizoen sterk op de aanwezigheid van geschikte 
stoppelvelden om te broeden. De af- of aanwezigheid van dergelijke percelen in bepaalde 
jaren kunnen een sterk effect hebben op de trends op telpunten. 

• Bij de torenvalk vallen de negatieve punten in oostelijke deel van het kerngebied Tongeren 
op. Belangrijk is dat de aanwezigheid van torenvalken sterk kan worden beïnvloed door de af- 
of aanwezigheid van nestkasten. 

• Bij de veldleeuwerik zijn er in delen van Honsem/Hoegaarden en in delen van Tongeren 
gebieden met toenames op telpunten. Er zijn echter ook veel punten met negatieve trends, 
en een duidelijk algemeen beeld is niet zichtbaar. 

• Op de kaart van de gele kwikstaart valt op dat veel punten een toename kennen. In het 
westelijke deel van Oudgaarden/Hakendover-Braakkouter valt een cluster van punten met 
negatieve trends op. 

• Patrijzen werden weinig waargenomen en conclusies over trends moeten met voorzichtigheid 
worden getrokken. Wat opvalt zijn de punten met negatieve trends in de westelijke regio. 
Aanvullende monitoring is echter nodig om aantallen patrijzen goed in beeld te brengen. 

• Bij de aantalsveranderingen van grauwe gorzen overheersen negatieve trends. Er zijn enkele 
punten met een toename zichtbaar. 

• In het geval van de grasmus komt geen algemeen beeld in aantalsveranderingen naar voren. 
• De kneu laat vrij veel punten met positieve trends zien. Een cluster van toenames is zichtbaar 

in Tongeren. 
• Bij de geelgors zijn toenames en afnames op telpunten gelijk verdeeld, zonder dat er een 

algemeen patroon zichtbaar is. 
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Figuur 5.24. Trends van een selectie van soorten op MAS-telpunten over de jaren 2017/2018-2020. De trend is per telpunt 
berekend als de coëfficiënt van een lineaire regressie van de dichtheden (aantal/100 ha). 
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Vervolg Figuur 5.24. 
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 Vervolg Figuur 5.24. 
 

5.3.4 Effect prioritaire gebieden 
In de onderzoeksperiode worden hoge dichtheden gevonden van op akkervogels gerichte 
beheerovereenkomsten in de prioritaire gebieden. De prioritaire gebieden werden in de eerste plaats 
aangeduid vanwege de relatief hoge aantallen aan akkervogels. De verwachting is daarom dat de 
dichtheid van sommige vogelsoorten in die gebieden hoger is dan erbuiten. Gemiddelde dichtheden 
van een groot aantal soorten, in meer of mindere mate aan agrarisch gebied gebonden, worden 
weergegeven in Tabel 5.4. Er is gebruikgemaakt van de MAS-gegevens van 2020, aangezien daar het 
grootste verschil wordt verwacht, omdat toen de meeste beheerovereenkomsten zijn gerealiseerd en 
ze er het langst hebben gelegen (Figuur 5.4). Bij 13 soorten zijn dichtheden hoger binnen het 



Meetnet Agrarische Soorten 44 

 

prioritaire gebied, van 19 soorten juist hoger erbuiten en bij zes soorten gelijk. Wanneer soorten 
worden geselecteerd waar een positief effect wordt verwacht van de toename van soortgerichte 
beheerovereenkomsten in de prioritaire kerngebieden, gebaseerd op habitatgebruik (bijv. 
kruidenrijke vegetatie, luzerne) en dieet (bijv. muizen, zaden), hebben 7 van deze 11 geselecteerde 
soorten hogere dichtheden in prioritaire kerngebieden. 
 
Om deze bevindingen beter te onderbouwen wordt een analyse uitgevoerd met de kanttekening dat 
het beperkte aantal MAS-telpunten, en de kortstondige ligging van veel beheerovereenkomsten, de 
zeggingskracht van een dergelijke statistische analyse beperkt. Hierbij worden ook twee deelgebieden 
binnen het kerngebied vergeleken, namelijk de prioritaire gebieden versus de randgebieden (buffer 
rond de prioritaire gebieden). De vergelijking met tellingen buiten kerngebied (controle) wordt niet 
gemaakt, gezien er (nog) geen MAS punten in Vlaanderen worden geteld in reguliere 
landbouwgebieden waar weinig beheerovereenkomsten liggen, ver weg van de kerngebieden. De 
analyse is uitgevoerd voor de gegevens uit 2020, omdat dan het duidelijkste effect verwacht wordt.  
 
Tabel 5.4. Gemiddelde soortdichtheden (aantal broedparen/100 ha) binnen en buiten prioritaire kerngebieden in het 
onderzoeksgebied in 2020. Bij vetgedrukte soorten wordt een positief effect verwacht van hogere dichtheden soortgerichte 
beheerovereenkomsten, op basis van hun habitatgebruik en dieet. Maximumwaarde is blauw weergegeven (Akkervogels = 
soorten met sterke binding met akkerbouwgebied, andere soorten = zonder specifieke binding met dit gebied). 

 Prioritair gebied  Prioritair gebied 
Akkervogels buiten binnen Andere soorten buiten binnen 
Blauwe Kiekendief 0.0 0.1 Buizerd 1.8 1.6 
Bruine Kiekendief 0.1 0.2 Ekster 0.5 0.3 
Geelgors 3.4 3.0 Fazant 2.7 2.4 
Gele Kwikstaart 3.9 6.5 Fitis 0.0 0.0 
Grasmus 2.8 2.2 Gaai 0.1 0.3 
Graspieper 0.1 0.1 Heggenmus 0.4 0.6 
Grauwe Gors 0.2 0.9 Holenduif 0.2 0.3 
Kievit 1.3 0.8 Houtduif 1.7 1.2 
Kneu 1.8 2.5 Kleine Karekiet 0.0 0.0 
Kwartel 0.1 0.2 Merel 1.8 1.1 
Patrijs 0.1 0.4 Roek 0.6 0.2 
Ringmus 0.1 0.0 Roodborsttapuit 0.1 0.0 
Torenvalk 1.6 2.1 Spotvogel 0.5 0.5 
Veldleeuwerik 9.3 15.5 Spreeuw 0.4 0.3 
Witte Kwikstaart 0.4 0.4 Tjiftjaf 1.0 0.7 
Zomertortel 0.1 0.0 Turkse Tortel 0.5 0.0 
Zwarte Kraai 1.7 2.7 Vink 2.1 2.1 
   Winterkoning 0.5 0.4 
   Zanglijster 0.3 0.2 
   Zwarte Roodstaart 0.1 0.0 
   Zwartkop 2.2 1.3 
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Om te toetsen of het aantal broedparen van verschillende soorten hoger is binnen prioritaire gebieden 
dan erbuiten (maar wel binnen een kerngebied), werd een ANOVA uitgevoerd uitgaande van de 
dichtheidsgetallen (Tabel 5.4). Er werd een selectie van soorten gemaakt die in meer of mindere mate 
aan het akkergebied gebonden zijn. Tegelijkertijd is ‘kerngebied’ meegenomen als factor van belang, 
rekening houdend met eventuele verschillen tussen regio’s. Uit deze analyses blijkt dat er bij veel 
soorten verschillen zijn in de dichtheden tussen de kerngebieden (P < 0.05), en dat voor drie soorten 
de dichtheden significant hoger zijn binnen prioritaire gebieden, namelijk bij de veldleeuwerik, grauwe 
gors en blauwe kiekendief. 
 
Tabel 5.5. Resultaten van statistische toets (P-waardes, ANOVA) van verschillen tussen kerngebieden en verschillen binnen 
en buiten prioritaire kerngebieden in aantallen broedparen in 2020. Bij een significant verschil tussen binnen en buiten 
prioritaire gebieden wordt met een plus of min aangegeven of het een positief of negatief effect is. 

Soort Verschillen tussen kerngebied (P) Verschil binnen/buiten prioritair 
kerngebied (P) 

Veldleeuwerik 0.000 0.000 (+) 
Gele kwikstaart 0.000 ns 
Grauwe gors 0.001 0.036 (+) 
Blauwe kiekendief ns 0.045 (+) 
Bruine Kiekendief ns ns 
Buizerd ns ns 
Fazant 0.000 ns 
Geelgors 0.000 ns 
Grasmus 0.000 ns 
Kievit ns ns 
Kneu 0.000 ns 
Kwartel ns ns 
Patrijs ns ns 
Torenvalk 0.005 ns 
Witte kwikstaart 0.007 ns 
Zwarte kraai 0.000 ns 

 

5.3.5 Effect beheerovereenkomsten 
Er is in meer detail gekeken of er significante relaties te onderscheiden zijn van dichtheden 
(broed)paren met de oppervlaktes aan beheerovereenkomsten binnen een cirkel van 400 m rondom 
de telpunten (Tabel 5.5). Voor blauwe en bruine kiekendief is geen rekening gehouden met 
datumgrenzen, zodat de analyses eerder het algemene landschapsgebruik van die soorten 
weerspiegelen, dan de locatie van broedgevallen per se. De analyses laten zien dat er voor diverse 
soorten positieve correlaties zijn met beheerovereenkomsten. Voor zowel blauwe als bruine 
kiekendieven zijn er positieve correlaties met het oppervlak aan vogelakkers. Dichtheden van fazant, 
geelgors, grasmus en torenvalk zijn positief gecorreleerd met bufferstroken en/of faunastroken. De 
gele kwikstaart laat een negatieve correlatie zien met het oppervlakte aan faunastroken en bij de 
geelgors is er een negatieve correlatie met vogelakkers. 



Meetnet Agrarische Soorten 46 

 

Tabel 5.6. Effect Beheerovereenkomsten binnen 400-m cirkel op dichtheid 2020 per punt. Generalized Linear Mixed Model 
met dichtheid als afhankelijke variabele, kerngebied en prioritair gebied (binnen/buiten) als random factoren en 
oppervlaktes van beheerovereenkomsten als verklarende variabelen. 

Soort Beheerovereenkomst coëfficiënt P 
Blauwe kiekendief fauna vogelakker 0.088 0.000 
Bruine Kiekendief fauna vogelakker 0.058 0.036 
Fazant bufferstrook (incl. fauna) 3.304 0.025 
 faunastrook 0.331 0.011 
Geelgors bufferstrook (incl. fauna) 8.294 0.001 
 fauna vogelakker -0.358 0.048 
Gele kwikstaart faunastrook -0.531 0.020 
Grasmus erosie akkerland 6.242 0.019 
 faunastrook 0.290 0.049 
Grauwe gors – – – 
Kievit – – – 
Kneu – – – 
Patrijs erosiestrook fauna 1.252 0.011 
Ringmus – – – 
Torenvalk faunastrook 0.306 0.005 
Veldleeuwerik – – – 
Witte kwikstaart – – – 
Zwarte kraai – – – 

 
Ook is getoetst of de veranderingen in dichtheden van broedparen van 2017 tot 2020 verschillen 
binnen en buiten de prioritaire kerngebieden (Tabel 5.7). Hieruit blijkt dat in drie soorten er een 
significante trend waarneembaar is, namelijk in de blauwe kiekendief met een positieve(re) trend 
binnen prioritaire kerngebieden, en de bruine kiekendief en kneu met een negatieve(re) trend binnen 
prioritaire kerngebieden. 
 
Tabel 5.7. Resultaten van statistische toets (ANOVA) van verschillen tussen kerngebieden en de verschillen tussen binnen en 
buiten prioritaire kerngebieden in het aantalsverloop in het broedparen van 2017-2020. Bij een significant verschil in 
prioritaire gebieden wordt met een plus of min aangegeven of het een positief of negatief effect is. 

 Soort Kerngebied Prioritair kerngebied 
Veldleeuwerik ns ns 
Gele kwikstaart 0.012 ns 
Grauwe gors ns ns 
Blauwe kiekendief ns 0.043 (+) 
Bruine Kiekendief 0.043 0.016 (-) 
Buizerd ns ns 
Fazant 0.014 ns 
Geelgors ns ns 
Grasmus ns ns 
Kievit ns ns 
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Kneu 0.032 0.019 (-) 
Kwartel ns ns 
Patrijs ns ns 
Torenvalk ns ns 
Witte kwikstaart ns ns 
Zwarte kraai ns ns 

  

5.3 Discussie en conclusies 
Een bemoedigend resultaat in de context van plan kiekendief is dat het aantal bruine en blauwe 
kiekendieven significant en positief gecorreleerd was met de oppervlakte gerealiseerde vogelakkers. 
Dit strookt met de hogere muizendichtheden in vogelakkers vergeleken met reguliere akkers (zie 
Hoofdstuk 6), en de kiekendieven weten deze muizen dus ook te vinden. 
 
Voor wat betreft de interpretatie van aantallen broedparen van verschillende akkervogelsoorten moet 
rekening worden gehouden met mogelijke verschillen in de beginsituaties van de prioritaire 
kerngebieden: de begrenzing van prioritaire gebieden is mogelijk afhankelijk geweest van grotere 
populaties van een aantal akkervogelsoorten. Verschillen die nu worden aangetoond bestonden dus 
mogelijk al voordat prioritaire kerngebieden werden aangewezen. Dit kan ondervangen worden door 
het uitvoeren van trendanalyses, waarbij wordt gekeken naar de aantalsontwikkelingen van soorten 
in relatie tot de aanwezigheid van beheerovereenkomsten. Wanneer ook data van buiten de 
kerngebieden, als referentiegebieden, worden meegenomen kunnen de resultaten duidelijkere 
verschillen weergeven en kunnen ook effecten van beheerovereenkomsten duidelijker naar voren 
komen. 
 
Met het huidige aantal telpunten in het MAS-meetnet kan inzicht worden verkregen in de verspreiding 
van een aantal kenmerkende en belangrijke soorten van het kerngebied voor de grauwe kiekendief. 
Het is echter essentieel dat de monitoring wordt voortgezet over een langere tijdreeks om zodoende 
ook aantalsveranderingen beter in kaart te brengen en de oorzaken van die veranderingen statistisch 
te identificeren. Afgezien van een langere tijdreeks is ook het aantal telpunten van belang om 
statistisch onderbouwde uitspraken te kunnen doen over de effecten van de inzet van het agrarisch 
natuurbeheer, en daarbij rekening te houden met verschillen in teeltkeuze, bodemtype en andere 
landschapsfactoren tussen en binnen kerngebieden. Het huidige aantal telpunten zou moeten worden 
uitgebreid zodat hiaten worden gevuld om de analyses meer zeggingskracht te geven, en een 
vergelijking te kunnen maken met regulier akkerbouwgebied. In een hybride monitoringopzet, waarbij 
telpunten gestratificeerd random worden neergelegd (random met randvoorwaarden) en een deel 
van de telpunten overlappen met beheermaatregelen en een deel buiten kerngebieden liggen, kan 
nog gerichter worden geanalyseerd of maatregelen effect hebben. Het MAS-netwerk zou daarom 
uitgebreid moeten worden en zou baat hebben bij een toename in densiteit in kerngebieden waar nu 
tellingen ontbreken. 
Met voldoende datadichtheid en voldoende dekking van het totale akkergebied kunnen grootschalige 
maar gedetailleerde analyses worden uitgevoerd, zoals getoond in, bijv., het evaluatierapport 
akkervogelbeheer van de provincie Groningen (Wiersma et al., 2014) en van de provincie Drenthe 
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(Ottens & Wiersma, 2019). Het monitoringnetwerk kan daarmee ook de verspreiding van soorten 
vastleggen waarmee de begrenzing van prioritaire gebieden kan worden beoordeeld en aangepast. 
De rapportage over scenariostudies van akkervogelbeheer laat een habitatassociatie-analyse zien die 
wordt gebruikt om de verspreiding van akkervogels te duiden en te voorspellen (Klaassen et al., 2019). 
Er wordt ook erkent dat het MAS netwerk niet alle vragen kan beantwoorden. Er is in aanvulling 
ecologisch onderzoek nodig, gericht op de kwaliteit van specifieke beheerovereenkomsten. Het is 
belangrijk om de aantrekkelijkheid van gewassen en beheerovereenkomsten te meten en eventuele 
sink-source habitats te onderscheiden. Ook de eventuele werking van beheerovereenkomsten als 
ecologische val moet worden onderzocht. Mogelijk heeft een intensief gemaaide vogelakker een 
ongewenst effect op bijv. patrijs en veldleeuwerik. 
 
Toekomstige analyses zouden veel winnen met een helderdere categorisering en/of beschrijving van 
beheerovereenkomsten. Zo zijn er verschillende types beheerovereenkomsten die mogelijk 
vergelijkbare ecologische effecten hebben, en die in analyses beter samengevoegd zouden kunnen 
worden. Hiermee kunnen analyses beter inzoomen op te verwachten effecten, zonder extra ruis te 
introduceren van maatregelen die niet van belang zijn voor de te onderzoeken parameter of voor de 
te onderzoeken soort. Om het effect van maatregelen op gemeenschapsniveau te testen zou ook een 
categorisering kunnen worden gemaakt van soorten volgens hun ecologische vereisten, waarbij met 
name het onderscheid tussen Open Landschappen Akkervogels (OLA’s) en Kleinschalige Landschappen 
Akkervogels (KLA’s) relevant is in context van de opvallende verschillen in openheid van 
landbouwlandschappen in westelijke versus oostelijke kerngebieden in de Leemstreek. 
 
Aan de hand van de verspreidingskaarten wordt een beeld verkregen van regionale verschillen tussen 
de kerngebieden. Waarnemingen van kieviten, torenvalken, veldleeuweriken, grasmussen, gele 
kwikstaarten, grauwe gorzen en geelgorzen bieden een goed beeld van hun verspreiding en 
dichtheden in de Leemstreek. De gegevens laten ook zien dat in de kerngebieden de dichtheden van 
veldleeuweriken, grauwe gorzen en blauwe kiekendieven hoger zijn binnen de prioritaire gebieden 
dan daarbuiten, en dat blauwe en bruine kiekendieven hogere dichtheden hebben nabij vogelakkers. 
Hiermee wordt de logica van de gemaakte afbakening van de prioritaire kerngebieden bevestigd. Ook 
maakt deze analyse duidelijk dat dichtheden van bijna alle soorten verschillen tussen regio’s, ook al 
liggen de gedefinieerde regio’s niet ver uiteen. 
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6. Muizen 
 

6.1 Methode 
De abundantie van muizen, voornamelijk van de veldmuis (Microtus arvalis; een woelmuizensoort), 
werd gemeten door muizenholletjes te tellen langs transecten van 100 m lengte in recent geoogste of 
gemaaide gewassen. Een telling werd uitgevoerd door langzaam 100 m in een rechte lijn te lopen en 
1 m links en recht van het transect (200 m2) de muizensporen te noteren.  
 
Muizensporen bestonden voornamelijk, maar niet uitsluitend, uit muizenholletjes. Hierbij werd 
onderscheid gemaakt tussen verse, actief gebruikte holletjes en oude holletjes. Er werd vanuit gegaan 
dat het grootste deel van de holletjes gemaakt werd door veldmuizen, aangezien de holletjes van 
bosmuizen waarneembaar anders zijn. Andere sporen bestonden voornamelijk uit wissels (‘runways’), 
muizenkeutels en graassporen. Ook sporen van andere soorten zoogdieren werden genoteerd 
(bijvoorbeeld haas, vos of das), maar deze kwamen weinig voor. Voor de analyse is alleen 
gebruikgemaakt van het aantal actieve holletjes. Het meenemen van andere sporen in de analyses 
had geen effect op de uitkomsten. 
 
Per vogelakker of ander perceel werden minimaal zes transecten gelopen (Figuur 6.1; Figuur 6.2): vier 
langs de randen en twee in het midden. Figuur 27 geeft een voorbeeld weer van gevolgde transecten 
in een vogelakker, waarbij in het grote perceel negen transecten zijn afgelegd. Per vogelakker werden 
er evenveel transecten uitgelegd in luzerne als in de graskruidenstroken. In de verschillende jaren 
werden tellingen van muizenholletjes herhaald langs telkens dezelfde transecten. De transecten 
werden elk jaar op ongeveer hetzelfde moment geteld, in de nazomer net na een snede luzerne (de 
3e van dat jaar), in de maand augustus of september. 
 

 
Figuur 6.1. Ligging van de percelen waar muizentransecten werden geteld. 
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Waar mogelijk werd ook geteld op aangrenzende reguliere stoppelvelden (Figuur 6.2). De transecten 
die werden uitgelegd in naburige percelen bleven vast door de jaren heen, het gewas dat hierop werd 
geteeld varieerde en betrof: gerst, wintertarwe, suikerbiet, mais, aardappel of vlas. 
 

 
Figuur 6.2. Gerststoppel (links) en een in 2018 aangelegde vogelakker (rechts) kort na de oogst (Honsem, juli 2018). Deze 
vogelakker werd continu bejaagd door buizerds, torenvalken, grote zilverreigers en blauwe reigers. Diezelfde vogels toonden 
geen interesse in de aangrenzende gerststoppel. 
 

In 2017 werden braakstroken in de vogelakkers nog geklepeld ter bestrijding van melde, waardoor 
deze stroken toen makkelijk doorkruisbaar waren. Daarna stopte echter het klepelen en werd de 
vegetatie te dicht om binnen een aanvaardbare tijd 100-m lange transecten af te zoeken en werd de 
afstand ingekort tot 25 m. 
 
Voor de analyses werden aantallen actieve muizenholletjes per afzonderlijk transect, per vogelakker 
of perceel, geanalyseerd. In vogelakkers werden dichtheden in luzerne en de graskruidenstroken 
(‘grasbraak’) ook afzonderlijk bekeken. Statistische analyses om verschillen tussen gewassen en tussen 
jaren te toetsen werden uitgevoerd met generalized linear models, met gebied en gewas, of met jaar, 
als verklarende variabelen, in SPSS v. 27. 
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Figuur 6.3. Transecten voor muizenmonitoring op de grote vogelakker in kerngebied Honsem/Hoegaarden bij Meldert 
(Luzerne = oranje, braakstroken = blauw) en op een aangrenzend perceel waar in 2017 gerst werd geteeld (rood). 
 

6.2 Resultaten 
De dichtheid van muizenholletjes werd in de periode 2017-2020 geteld in negen verschillende 
gewaspercelen (Figuur 6.4). Er werd in vier vogelakkers gemeten, waarvan drie vogelakkers in 
kerngebied Honsem/Hoegaarden en een vogelakker in kerngebied Outgaarden-
Hakendover/Braakkouter. In het geval van de vogelakker werd er onderscheid gemaakt tussen het 
eiwitgewas (luzerne) en de grasbraakstrook. De tellingen laten duidelijk zien dat de dichtheden van 
veldmuizen beduidend hoger waren in vogelakkers dan in andere gewassen. Alleen een 
luzerneperceel (aangelegd in najaar 2019 en geteld in zomer 2020) had ook relatief hoge dichtheden. 
Dichtheden in vogelakkers waren bijna vijf keer zo hoog als in een luzerneperceel en 25-200 keer hoger 
dan in de andere reguliere productiegewassen. 
 

Talloze muizenholletjes in de grasbraak strook van een vogelakker te Honsem. © Johannes Jansen 
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Figuur 6.4. Aantal actieve muizenholletjes per meter transect in verschillende gewassen, gemiddeld over de jaren 2017-
2020. 

 
Dichtheden van muizenholletjes varieerden aanzienlijk tussen jaren (Figuur 6.5). In het eerste jaar 
waren dichtheden laag. In het tweede jaar waren de dichtheden flink toegenomen, vooral in de 
grasbraak. In de daaropvolgende jaren stegen veldmuizendichtheden verder. 
 
 

Telling van muizenholletjes in aangrenzend perceel met graanstoppel te Hakendover. © Johannes Jansen 
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Figuur 6.5. Gemiddeld aantal actieve muizenholletjes per meter transect per jaar in luzerne en grasbraak in vogelakkers, over 
de jaren 2017-2020. 
 

De gemiddelde dichtheden in vogelakkers waren in 2019 en 2020 significant hoger dan in 2017 en 
2018 (Figuur 6.6). Ook regionaal waren er grote verschillen, waarbij Hakendover en Meldert-groot 
gemiddeld over alle jaren een hogere dichtheid hadden dan Boutersem en Meldert-klein (Figuur 6.7). 
 
Naast sporen van veldmuizen werden er vijf hazenlegers waargenomen, waarvan vier in vogelakkers. 
Twee keer werden vossenkeutels aangetroffen in gerst- en bietenstoppel, en rattenkeutels werden 
eenmaal gevonden in gerststoppel. 
 

 
Figuur 6.6. Gemiddeld aantal actieve muizenholletjes per meter transect (punten met 95% betrouwbaarheidsinterval) in 
vogelakkers (luzerne en grasbraak gecombineerd) per jaar, over de jaren 2017-2020. 
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Figuur 6.7. Gemiddeld aantal actieve muizenholletjes per meter transect (punten met 95% betrouwbaarheidsinterval) in 
vogelakkers (luzerne en grasbraak gecombineerd) per regio, gemiddeld over de jaren 2017-2020. Vogelakkers Boutersem en 
Meldert zijn gelegen in deelgebied Honsem/Hoegaarden. 
 

Het verschil in muizenholletjes tussen grasbraak en luzerne in de vogelakkers was niet significant 
(Figuur 6.8). Het gemiddelde in grasbraak is wel hoger, maar er is erg veel variatie tussen de 
verschillende transecten. 
 

 
Figuur 6.8. Gemiddeld aantal actieve muizenholletjes per meter transect (punten met 95% betrouwbaarheidsinterval) in 
luzerne en grasbraak in vogelakkers, gemiddeld over de jaren 2017-2020. Verschil is niet significant. 
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6.3 Discussie en conclusies 
De dichtheden van veldmuizenholletjes varieerde sterk tussen jaren, tussen gebieden en tussen 
(stoppel van) gewassen. Veldmuizen waren echter in hogere dichtheden aanwezig in vogelakkers, 
zowel in de luzerne als in de grasbraak. Dit was niet van toepassing in het jaar van aanleg van de 
vogelakkers, veldmuizen hadden dus tijd nodig om de vogelakkers te koloniseren. Vier jaar na aanleg 
waren de muizendichtheden nog steeds erg hoog. De dichtheden in 2019 en 2020 in de vogelakkers 
waren vergelijkbaar met de hoogste dichtheden in vogelakkers in Nederland (bijv. Wiersma et al., 
2019; data Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels, 2020). 
 
De hoge veldmuizendichtheden betekenen dat de vogelakkers in de Leemstreek aan de verwachtingen 
voldoen voor wat betreft muizenaanbod. Hiermee biedt het aantrekkelijke foerageermogelijkheden 
voor muizenetende vogels, zoals grauwe en blauwe kiekendieven en velduilen. Dit kon voor grauwe 
kiekendieven op trek zelden worden vastgesteld, maar resulteerde wel in de grote aantallen reigers, 
torenvalken en buizerds die (vooral net na de oogst) kwamen jagen op de vogelakkers. Na de oogst in 
juli hadden roofvogels een duidelijke voorkeur voor vogelakkers om te jagen, in plaats van boven 
aangrenzende gerstpercelen. Zelfs in het voorjaar nieuw-aangelegde vogelakkers werden in de zomer 
al intensief gebruikt door lokaal broedende torenvalken, alsook door pleisterende grote zilverreigers 
en blauwe reigers. In het eerste jaar zijn muizendichtheden nog laag, maar wellicht is in de vogelakker 
het jaagsucces hoog. In het najaar en in de winter worden nu ook geregeld jagende blauwe 
kiekendieven en velduilen gezien. 
 
 

Jagende blauwe kiekendief. © Johannes Jansen 
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7. Prooien 
 

7.1 Inleiding 
Om een goed beeld te krijgen van wat roofvogels en uilen aan prooien eten is het onderzoeken van 
braakballen en plukresten een goede methode. Het genereert een gedetailleerde lijst van prooien en 
wanneer het jarenlang wordt volgehouden geeft het niet alleen een beeld van goede en slechte 
muizenjaren maar laat het bovenal zien wat de alternatieve prooien zijn voor notoire muizeneters in 
slechte muizenjaren.  
 
Voor het onderzoek stond gepland dat er braakballen van grauwe kiekendieven zouden worden 
verzameld in het broedseizoen. Deze soort heeft zich echter tijdens dit onderzoekstraject niet 
gevestigd in het gebied en dus kan er over het dieet van deze specifieke soort in Vlaanderen niets 
gezegd worden. Om toch een beeld te krijgen van wat er in de projectgebieden en omgeving gegeten 
wordt, zijn in het projectgebied op winterslaapplaatsen van de andere twee in het gebied 
voorkomende soorten kiekendieven, de blauwe en de bruine kiekendief, en van velduilen braakballen 
verzameld. In de presentatie van de gegevens wordt gesproken over kiekendieven omdat niet altijd 
met zekerheid te zeggen was van welke van de twee soorten de braakballen afkomstig waren. 
 

7.2 Methode 
Voor het verzamelen van braakballen zijn twee methodes: in het broedseizoen kunnen braakballen 
worden gevonden rond nestpercelen, en in nazomer en winter zijn braakballen te vinden op 
slaapplaatsen en dagroesten.  
 

7.2.1 Nestpercelen 
In het broedseizoen worden randen langs de nestpercelen afgezocht en bij een vastgesteld broedpaar 
wordt een paal aan de rand of in het nestperceel geplaatst, prooipaal genoemd. Kiekendieven zitten 
graag op een prooipaal om zo zicht op de omgeving en hun nest te hebben. Op de prooipaal plukken 
en eten ze hun prooien en laten daar plukresten en braakballen achter. Wekelijks wordt bij de 
prooipaal en op eventuele andere voorkeursplekken van het broedpaar gezocht naar deze 
prooiresten. De resten worden in enveloppen bewaard met daarop genoteerd de soort, vinddatum 
en vindplaats. Braakballen worden wanneer nodig gedroogd.  
 

7.2.2 Slaapplaatsen 
In het laatste deel van het broedseizoen en in het najaar en de winter gebruiken kiekendieven voor 
de nacht gezamenlijke slaapplaatsen op de grond. Velduilen kennen dit ook maar dan voor overdag. 
In het broedseizoen gebruiken kiekendieven percelen met landbouwgewassen en vegetatie met 
voldoende hoogte (zoals nog niet geoogst graan, luzerne, suikerbiet, natuurbraak). Deze slaapplaatsen 
zijn veelal vaste plekken voor zolang het gewas/vegetatie er nog staat en hoog genoeg is.  

 
In het najaar en de winter schakelen overwinterende blauwe en bruine kiekendieven en de velduil 
voor hun slaapplaats over naar in de winter overstaande, vaak natuurlijke en semi-natuurlijke, 
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vegetatie. Maar wanneer aanwezig, worden ook vanggewassen/groenbemesters, zoals bijv. gele 
mosterd en phacelia, hoogstaande luzerne/klaver, braakstroken in vogelakkers en natuurbraak 
gebruikt. Doordat de vogels herhaaldelijk en meerdere uren gedurende de nacht of dag op deze 
plekken verblijven zijn dit goede locaties om braakballen te verzamelen. 
 
Voor het vinden van slaapplaatsen van kiekendieven kan het beste vanaf minimaal twee uur voor 
zonsondergang een gebied worden gescand op aankomende vogels. Een deel gaat al ruim voor 
zonsondergang rustig jagend onderweg naar de beoogde slaapplaats waar veelal een aantal zich 
voorverzamelt (dit kan een uur of meer voor zonsondergang zijn) op korte vegetatie nabij een 
slaapplaats. Andere individuen jagen tot vlak voor ‘slaaptijd’ door en vliegen vervolgens in een rechte 
lijn naar een slaapplaats.  
 
Het vinden van de roesten van velduilen is lastiger omdat zij meestal pas in de schemer of nog later 
actief worden. Meestal worden deze plekken bij toeval gevonden als ‘bijvangst’ gedurende veldwerk 
(bijv. wintertelling vogelakker) of tijdens het observeren van kiekendieven die naar of van hun 
slaapplaats vliegen.  
 
Naast dat dit goede plekken zijn om prooiresten te verzamelen, geven slaapplaatsen en roesten een 
goed beeld van wat er aan soorten en aantallen kiekendieven in een gebied aanwezig zijn. In de winter 
zijn de aantallen overwinterende blauwe en bruine kiekendieven en velduilen goede indicatoren voor 
het prooiaanbod in de omgeving. 
 

7.2.3 Braakballen onderzoeken 
Nadat er braakballen zijn verzameld en deze gedroogd zijn worden ze uitgeplozen om verschillende 
prooien te onderscheiden. Soort, vinddatum en vindplaats worden genoteerd. Daarna worden de 
braakballen opgemeten (lengte/dikte) en vervolgens uitgeplozen. De resten van de verschillende 
prooien worden zoveel mogelijk op klasse gescheiden (muis/vogel/insect). Vervolgens wordt er 
gekeken of er resten zijn waarmee de prooiresten op soortniveau gedetermineerd kunnen worden 
(bijv. veldmuis, veldleeuwerik, grote groene sabelsprinkhaan), zo niet dan wordt waar mogelijk de 
geslachtsnaam, familienaam, soortgroep of klasse genoteerd. Per prooi wordt het aandeel in de 
braakbal in procenten geschat en opgeschreven  
 
De braakballen zijn allen geplozen door Matty Ellens, vrijwilligster bij GKA. Zij helpt al meer dan acht 
jaar met het verwerken van de vele braakballen van velduilen en kiekendieven verzameld in het 
broedseizoen en de wintermaanden. Zij doet dit ook voor Stichting Kerkuilenwerkgroep Nederland en 
De Zoogdiervereniging in Nederland. 
 
De resultaten van het prooionderzoek met braakballen zijn vergeleken met een dataset van 
braakballen uit Nederland, geselecteerd op dezelfde verzamelperiode en op binnenlandse 
slaapplaatsen/roesten. 
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7.3 Resultaten 
 
In de winters van 2016/2017 en 2017/2018 zijn er op 9 locaties in totaal 134 braakballen verzameld 
van blauwe en bruine kiekendieven en velduilen (respectievelijk 50 en 84; Tabel 7.1).  
 
Tabel 7.1. Overzicht vindplaatsen van braakballen met aantallen kiekendieven en velduil. 

 Kiekendief Velduil 
 mrt 2017 jan/mrt 2018 mrt 2017 jan/mrt 2018 

Hakendover, 
kruidenstrook vogelakker - - - 22 

Hakendover, 
onbekend - - - 5 

Plateau Outgaarden, Hautes 
Fagnes - 6 - - 

Plateau Outgaarden, 
wintervoedselperceel 42 2 4 25 

Plateau Outgaarden, vanggewas 
mosterd - - 2 - 

Plateau Outgaarden,  
hooiland - - 6 - 

Plateau Outgaarden, vanggewas 
phacelia - - - 6 

Plateau Outgaarden, 
onbekend - - - 10 

Tienen,  
bezinkingsbekken - - 4 - 

Totaal  42 8 16 68 
 
In de navolgende winters van 2018/2019 en 2019/2020 zijn ook braakballen van kiekendieven en 
velduilen verzameld. Alleen de braakballen van 2016/2017 en 2017/2018 zijn onderzocht.  
 
In de 50 braakballen afkomstig van kiekendieven zijn 88 prooiresten gevonden, waarvan 87 
muizenresten (verdeeld over de families: spitsmuizen, ware muizen en woelmuizen) en één vogel 
(Tabel 7.2). Van 9 prooiresten was het niet mogelijk ze nader te specificeren dan op familienaam 
(woelmuis sp.) en soortgroep (muis sp.). In de 84 braakballen van velduilen zijn 276 prooien gevonden 
(Tabel 7.2). Daarvan zijn zeven verschillende prooiensoorten op naam gebracht. Een klein deel van de 
prooien (15) was niet op naam te brengen. Hier was het niet mogelijk verder te specificeren dan 
geslachtsnaam (rat sp.), familienaam (woelmuis sp.) en klasse (vogel sp.). 
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Tabel 7.2. Overzicht en aantallen aangetroffen prooisoorten in braakballen verzameld op slaapplaatsen van kiekendieven en 
dagroesten van velduilen in maart 2017 en in januari en maart 2018. n = aantal braakballen. 

 Prooi Kiekendief (n = 50) Velduil (n = 84) 
 Muis sp. 7 2 

Spitsmuizen 
Bosspitsmuis - 1 
Huisspitsmuis 1 - 

Ware muizen 

Bosmuis - 24 
Dwergmuis - 1 
Rat sp.  - 3 

Woelmuizen 

Aardmuis - 1 
Veldmuis 77 232 
Woelmuis sp. 2 1 

Vogels 

Graspieper 1 - 
Kneu - 1 
Veldleeuwerik - 1 
Vogel sp. - 11 

 Totaal 88 276 

 
De resultaten uit de braakballen van de kiekendieven en velduilen gevonden in of in de directe 
omgeving van het projectgebied zijn vergeleken met resultaten uit braakballenonderzoek van 
(blauwe) kiekendieven (94) en velduilen (583) verzameld in dezelfde maanden en jaren in Nederland. 
Hierbij is voor Nederland een selectie gemaakt van braakballen die zijn verzameld op slaapplaatsen 
en dagroesten in het binnenland. Een vergelijking tussen de aangetroffen prooisoorten in braakballen 
van blauwe kiekendieven en velduilen van alle vindplaatsen in Nederland laat zien dat op 
slaapplaatsen en dagroesten langs de Waddenkust en op de Waddeneilanden meer kust- en 
eilandgebonden prooien worden aangetroffen. Voor een betere vergelijking is daarom geselecteerd 
op de uitkomsten van in het binnenland gevonden braakballen.  
 
Voor een totaaloverzicht van alle prooisoorten uit het projectgebied en Nederland zie Appendix B. 
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Figuur 7.1. Aantal prooien per klasse aangetroffen in braakballen van kiekendieven en velduilen in het projectgebied (VL) en 
in Nederland (NL), verzameld in maart 2017 en januari en maart 2018. n = aantal braakballen. 

 
Tabel 7.3. Percentage prooien per klasse berekend als: totaal aantal x aangetroffen in de braakballen uit VL en NL. n = 
totaal aantal prooien. 

 Kiekendief Velduil 

Klasse VL 
(n = 88) 

NL 
(n = 175) 

VL 
(n = 276) 

NL 
(n = 2064) 

Insecten 0,0 0,6 0,0 0,1 
Muizen 98,9 96,8 95,3 99,4 
Vogels 1,1 2,6 4,7 0,4 
Overig 0,0 0,0 0,0 0,1 

 

In de samples uit beide gebieden tekent het hoge aandeel aan muizen zich duidelijk af (Figuur 7.1; 
Tabel 7.3). Een in het oog springend verschil is het hogere aantal vogels dat is aangetroffen in de 
braakballen van velduilen uit het projectgebied (4,7%) in vergelijking met Nederland (0,4%). Bij de 
kiekendieven is het andersom en met een kleiner verschil. 
 

n = 50 n = 94 n = 84 n = 583
VL NL VL NL

Blauwe kiekendief Velduil
Overig 0 0 0 2
Insecten 0 1 0 2
Vogels 1 4 13 9
Muizen 87 152 263 2051
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Figuur 7.2. Aantallen per familiegroep van muizen aangetroffen in braakballen van kiekendief en velduil. 

 
Wanneer meer specifiek naar de familiegroepen van de muizen gekeken wordt zijn de woelmuizen 
het hoogst vertegenwoordigd en dan vooral veldmuizen (Tabel 7.1). Wat opvalt is het in verhouding 
hoge aandeel aan ware muizen in de braakballen uit het projectgebied: 10,7% van het totaal aantal 
muizen tegen 2,1% in Nederland. Voor beide gebieden is bij de ware muizen de bosmuis het vaakst 
aangetroffen.  
 

7.4 Discussie en conclusies 
Er waren geen broedende grauwe kiekendieven in het gebied aanwezig en daarom zijn, om een beeld 
te verkrijgen van de beschikbare en gebruikte prooien, braakballen van blauwe kiekendieven en 
velduilen gebruikt voor prooionderzoek. De dieetsamenstelling van beide soorten werd gedomineerd 
door veldmuizen. Verder bestonden de prooien nog ui 1-5% vogels en kleine aantallen andere (woel-
, ware en spits-)muizen en insecten. 
 
Het pluizen van de nog resterende braakballen uit Vlaanderen uit de overige winters zal in 2021 
plaatsvinden, wanneer de resultaten op een rij worden gezet en vergeleken met de huidige 
uitkomsten. De resultaten hiervan worden in het rapport van 2021 gepresenteerd. 

VL NL VL NL
Blauwe kiekendief Velduil

Spitsmuizen 1 1 1 4
Ware muizen 0 4 28 43
Woelmuizen 79 135 233 2003
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8. Aanbevelingen 
 
De uitwerking en analyse van de MAS-gegevens in dit rapport bieden een venster op de toekomstige 
mogelijkheden wanneer meer data voorhanden zijn. De eerste analyse toont nu de effecten van 
beheermaatregelen door de oppervlaktes van een selectie van maatregelen rondom de telpunten te 
relateren aan de getelde aantallen. Daarbij werd gecorrigeerd voor de hiervoor vernoemde verschillen 
in dichtheden tussen kerngebieden en prioritair en niet-prioritaire zones die mogelijk te wijten zijn 
aan lokale verschillen in teeltkeuze en landschapskenmerken (cf. voorkomen struweel-minnende 
geelgorzen en grasmussen in westelijke kerngebieden). Voor diverse soorten werden positieve 
correlaties gevonden met minstens een van de op fauna gerichte maatregelen, namelijk blauwe en 
bruine kiekendief, fazant, geelgors, torenvalk en grasmus. De positieve correlaties tussen 
aanwezigheid van vogelakkers en bruine en blauwe kiekendieven suggereren dat een verdere 
uitbreiding van het oppervlakte aan vogelakkers de muizeneters, inclusief grauwe kiekendieven, ten 
goede zou komen. Alleen bij geelgors en gele kwikstaart werden negatieve correlaties met aanwezige 
oppervlakte beheersovereenkomsten vastgesteld, wat om nader onderzoek of analyse vraagt, omdat 
deze negatieve verbanden niet meteen kunnen worden verklaard.  
 
Er is een meer robuuste analyse nodig van soortspecifieke trends, die een langere tijdreeks aan 
waarnemingen vereist dan in deze eerste vier jaar MAS (in ogenschouw nemend dat in de twee jaar 
opstarttijd voor het vrijwilligersnetwerk minder punten werden geteld) is gerealiseerd. Het MAS-
meetnet zou uitgebreid kunnen worden door het opvullen van hiaten binnen de kerngebieden en door 
het uitbreiden van het monitoringnetwerk buiten de kerngebieden, zodat de monitoringgegevens 
kunnen worden ingezet voor beheer- en beleidsmonitoring, waar beheermonitoring zich richt op het 
toetsen van de effecten van beheerovereenkomsten en beleidsmonitoring op het volgen van 
broedvogelpopulaties in de verschillende beleidsgebieden (prioritaire en niet-prioritair kerngebied en 
regulier akkerbouwgebied buiten de kerngebieden). De beleidsmonitoring dient zo ook als een vinger 
aan de pols van de akkervogelpopulaties. MAS-monitoring kan worden uitgebreid naar de 
winterperiode om zodoende het effect van beheerovereenkomsten op aantallen overwinterende 
vogels te meten. Dit is ook belangrijk voor het kwantificeren van aantallen overwinterende 
muizenetende roofvogels, zoals blauwe kiekendieven, die weer een maat zijn voor de 
aantrekkelijkheid van het gebied voor grauwe kiekendieven. 
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Appendix A 
 
Tabel A1. De broedcodes zoals gehanteerd in het MAS (ingekorte versie uit Handleiding MAS; Teunissen et al., 2019). 

Broedcode Categorie 
 

Toelichting 

0 Individu of groep,  
buiten broedhabitat (niet 
plaatsgebonden) 

Niet plaatsgebonden individuen/groep. 
Bijvoorbeeld een groep Rotganzen, een Witgatje in een sloot, maar ook 
een groep Grutto’s eind maart in plas/dras. Ook bijvoorbeeld 
foeragerende Zwarte Kraaien en Holenduif, of een Buizerd op een paal, die 
niet binnen je telcirkel kunnen broeden omdat er geen bomen en holtes 
zijn, noteer je met broedcode 0 (geen geschikt broedhabitat binnen de 
straal van 300 meter). 
 

1 Volwassen individu in 
broedhabitat 
- enkele vogel met 
‘terreinbinding’ 

Waarneming van volwassen individuen in geschikt broedhabitat. 
Vooral van belang in de periode waarin geen doortrek meer voorkomt. Let 
vooral op vogels met ‘binding’ (bijvoorbeeld na opvliegen vrij snel weer 
invallen). Als binnen de telcirkel geen geschikt broedhabitat aanwezig is, 
dan wordt broedcode 0 gebruikt. 
 

2 Paar in broedhabitat 
- samen optrekkend 
- twee individuen in elkaars 
nabijheid 
samentrekken 

Waarneming van paren in geschikt broedhabitat. 
Vooral van belang in de periode waarin geen doortrek meer voorkomt. Bij 
soorten zonder duidelijke geslachtsverschillen wordt er meestal van 
uitgegaan dat 2 vogels in elkaars nabijheid (zonder agressie) een paar 
vormen, bijv. 2 Scholeksters op 50 m afstand. Bij twijfel noteren als 2 
individuen. Als binnen de telcirkel geen geschikt broedhabitat aanwezig is, 
dan wordt broedcode 0 gebruikt (en met aantal 2 als het gaat om 2 
exemplaren). 
 
 

3 Territoriaal gedrag 
-zang, balts, dreigen 

Territorium-indicerende waarnemingen in broedhabitat. 
Waarnemingen die wijzen op de aanwezigheid van een territorium. 
Voorbeelden: zang, balts, baltsvoedering, territoriumroep, paring, 
imponeervluchten, dreigen en vechten.  
 

4 Nest-aanduidend 
gedrag 
- kennelijk nest (gedrag) 
- alarm 
- nestbouw 
- afleidingsgedrag 
- ouders met pas 
uitgevlogen jongen 
 -transport voedsel 
- waarschijnlijke 
broedplaats 
 

Nest-indicerende waarnemingen. 
Waarnemingen die wijzen op de aanwezigheid van een nest (exclusief 
werkelijke nestvondsten) of jongen, zoals alarmeren, afleidingsgedrag, 
aanvallen van predator, nestbouw, transport van nestmateriaal, transport 
van ontlastingspakketje, transport van voedsel voor jongen, oude vogel(s) 
met jong(en), bezoek van een vogel aan een waarschijnlijke broedplaats, 
pas gebruikt nest of eischalen. 

5 Nest 
- nest met eieren/ jongen 
- nest met broedende vogel 

Nest. 
Alle waarnemingen van nesten met onbekende inhoud, eieren of jongen.  
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Tabel A2. Oppervlaktes van beheerovereenkomsten gericht op soortenbeheer (ha) en het aantal beheereenheden in de 
verschillende kerngebieden in 2017. 

2 Kerngebied 

 
Gingelom Honsem/ 

Hoegaarden 

Outgaarden-
Hakendover/ 
Braakkouter 

Riemst Tongeren 

Beheerovereenkomst Opp 
(ha) n Opp 

(ha) n Opp 
(ha) n Opp 

(ha) n Opp 
(ha) n 

Fauna akkerland 11.9 23 17.5 66 29.7 62 10.1 16 12.5 32 
Fauna hamster         0.9 3 
Fauna vogelakker   15.8 27 6.9 10     
Faunastrook 9.6 21 13.2 41 44.8 73 7.9 13 8.2 27 
Bloemenstrook 0 1       0.1 2 
Bufferstrook   0.9 4   0.4 2 0.1 1 
Bufferstrook fauna 2.9 10 5.1 27 4 21   1.8 8 
Erosie akkerland           
Erosiestrook 4.1 14 6.8 22 3.3 14 0.7 5 7.4 16 
Erosiestrook fauna 2.9 15 0.9 4 0.2 1 0.2 3 2 10 
Haag   0 2 0 1 0 1 0.3 18 
Heg     0.2 7     
Houtkant                     
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Tabel A3. Oppervlaktes van beheerovereenkomsten gericht op soortenbeheer (ha) en het aantal beheer eenheden in de 
verschillende kerngebieden in 2020. 

 Kerngebied 

 Gingelom Honsem/ 
Hoegaarden 

Outgaarden-
Hakendover/ 
Braakkouter 

Riemst Tongeren 

Beheerovereenkomst Opp 
(ha) n Opp (ha) n Opp 

(ha) n Opp 
(ha) n Opp 

(ha) n 

Fauna akkerland 55.6 82 74.3 154 101.3 190 27.5 44 48.5 90 
Fauna hamster 5.5 4 3.5 1 42 14 1.4 2 34.1 48 
Fauna vogelakker 31 44 62.8 132 55.3 115 2.8 5 15.1 27 
Faunastrook 32.7 75 51.7 141 106.5 176 14.3 35 38.7 80 
Bloemenstrook 0.3 3 0.7 8 3.4 7   0.1 2 
Bufferstrook   1.2 8 0.9 3 0.4 2 0.5 2 
Bufferstrook fauna 3.6 14 9.5 51 6.7 34 0.1 1 5.3 17 
Erosie akkerland   1.7 2       
Erosiestrook 7 24 13.4 47 7.3 38 1.6 11 9.7 27 
Erosiestrook fauna 3 17 3.4 18 5.2 12 0.3 4 3.5 15 
Haag 0 1 0.1 8 0.1 9 0 1 0.6 37 
Heg     0.4 23     
Houtkant                 0.1 1 
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Figuur A1. Dichtheden van kwartels (aantal broedparen/100 ha) in de Leemstreek in 2017-2020. Ieder hok is 40 ha (400 x 
400 m). 
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Figuur A2. Dichtheden van houtduiven (aantal broedparen/100 ha) in de Leemstreek in 2017-2020. Ieder hok is 40 ha (400 
x 400 m). 

  



Appendix A 71 

 

 

 

 
Figuur A3. Trends van fazant, kwartel en zwarte kraai op MAS-telpunten over de jaren 2017/2018-2020. De trend is per 
telpunt berekend als de coëfficiënt van een lineaire regressie van de dichtheden (aantal/100 ha). 
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Tabel A4. Gemiddeld aantal geschatte broedparen in de kerngebieden en prioritaire kerngebieden in 2017. Voor 
kiekendieven werden geen datumgrenzen gebruikt; aantallen hebben dus niet uitsluitend of geen betrekking op broedparen. 

 

Kerngebied 

Gingelom 
Honsem/ 

Hoegaarden 

Outgaarden-
Hakendover/ 
Braakkouter 

 

Riemst Tongeren 
Prioritair gebied 

buiten binnen buiten binnen buiten binnen  binnen buiten binnen 
Blauwe Kiekendief 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 
Blauwe Reiger 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 
Bruine Kiekendief 0.0 1.8 0.0 0.6 0.0 1.1  0.0 7.1 0.0 
Buizerd 0.0 1.8 1.8 2.4 0.9 1.8  1.8 0.0 1.4 
Ekster 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0  0.0 0.0 0.0 
Fazant 0.0 3.5 1.8 6.5 0.9 2.8  1.8 0.0 0.7 
Geelgors 0.0 1.8 7.1 1.8 1.8 1.1  0.0 0.0 0.7 
Gele Kwikstaart 10.6 3.5 1.8 15.3 9.7 4.6  3.5 5.3 7.8 
Grasmus 0.0 1.8 3.5 2.4 1.8 2.1  0.0 0.0 1.4 
Graspieper 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 1.8 0.0 
Grauwe Gors 7.1 7.1 0.0 0.0 0.0 2.8  0.0 0.0 1.4 
Groene Specht 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4  3.5 0.0 1.4 
Grote Lijster 0.0 0.0 0.0 0.6 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 
Heggenmus 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.4  0.0 0.0 0.0 
Holenduif 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 0.7  0.0 0.0 2.1 
Houtduif 0.0 0.0 0.0 0.0 5.3 1.1  1.8 0.0 0.0 
Huismus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0  0.0 0.0 0.0 
Kauw 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.0  0.0 0.0 0.0 
Kievit 3.5 3.5 0.0 9.4 0.0 8.1  7.1 37.1 7.8 
Kneu 3.5 1.8 0.0 0.0 10.6 2.8  0.0 1.8 4.2 
Kokmeeuw 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.7  0.0 0.0 0.0 
Koolmees 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 1.4 
Kwartel 7.1 0.0 0.0 4.1 0.0 1.1  0.0 0.0 0.0 
Merel 0.0 1.8 5.3 1.2 3.5 2.1  0.0 0.0 0.7 
Patrijs 0.0 0.0 3.5 0.0 0.0 1.4  0.0 0.0 0.0 
Roek 0.0 0.0 1.8 0.0 .9 0.0  0.0 0.0 0.0 
Roodborst 0.0 0.0 0.0 0.6 0.9 0.4  0.0 0.0 0.0 
Spotvogel 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.4  0.0 0.0 0.0 
Spreeuw 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 
Stadsduif 0.0 0.0 0.0 0.0 1.8 0.0  0.0 0.0 0.0 
Tjiftjaf 0.0 0.0 5.3 0.0 1.8 0.7  0.0 0.0 0.0 
Torenvalk 7.1 1.8 1.8 1.2 2.7 2.8  0.0 3.5 2.1 
Turkse Tortel 0.0 0.0 0.0 0.0 2.7 0.0  0.0 0.0 0.0 
Veldleeuwerik 31.8 21.2 7.1 18.3 13.3 18.0  14.1 23.0 18.4 
Vink 0.0 1.8 7.1 2.4 0.9 1.4  1.8 0.0 2.8 
Wilde Eend 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 1.4 
Winterkoning 0.0 0.0 1.8 0.0 0.0 0.4  0.0 0.0 0.0 
Witte Kwikstaart 0.0 0.0 0.0 0.0 0.9 0.4  0.0 0.0 0.7 
Zwarte Kraai 0.0 0.0 1.77 4.13 0.9 2.1  7.1 1.8 1.4 
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Tabel A5. Gemiddeld aantal geschatte broedparen in de kerngebieden en prioritaire kerngebieden in 2018. Voor 
kiekendieven werden geen datumgrenzen gebruikt; aantallen hebben dus niet uitsluitend of geen betrekking op broedparen. 

 

Kerngebied 

Gingelom 
Honsem/ 

Hoegaarden 

Outgaarden-
Hakendover/ 
Braakkouter 

 

Riemst Tongeren 
Prioritair gebied 

buiten binnen buiten binnen buiten binnen  binnen buiten binnen 
Blauwe Kiekendief 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 1.0  0.2 0.0 0.0 
Bruine Kiekendief 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.5  0.0 0.0 0.2 
Buizerd 0.0 0.0 0.9 0.3 0.0 1.3  2.2 0.4 0.9 
Ekster 0.0 0.0 0.2 0.0 0.4 0.3  0.0 0.1 0.0 
Fazant 0.0 3.0 3.1 1.1 2.0 1.5  3.4 0.4 2.3 
Geelgors 0.0 0.5 5.8 2.5 3.1 4.3  0.6 0.3 2.7 
Gele Kwikstaart 0.0 4.6 1.8 6.0 7.8 7.3  6.3 2.1 2.0 
Grasmus 0.0 3.0 1.8 1.6 2.0 4.6  1.5 0.4 0.5 
Graspieper 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 
Grauwe Gors 10.6 2.0 0.0 0.3 0.0 4.0  0.0 0.4 0.4 
Groenling 0.0 0.0 0.4 0.3 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 
Heggenmus 0.0 1.0 2.0 0.8 0.4 0.0  0.2 0.0 0.2 
Holenduif 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.3  0.2 0.3 0.0 
Houtduif 0.0 1.5 0.4 0.3 0.8 1.0  1.1 0.4 0.5 
Huismus 0.0 0.0 0.2 0.0 0.4 0.0  0.4 0.1 0.0 
Kievit 14.2 0.5 2.0 1.6 0.8 4.6  2.6 4.2 2.1 
Kneu 0.0 1.0 0.2 0.5 3.1 3.5  2.2 0.6 1.1 
Kwartel 0.0 0.5 0.0 0.0 0.4 0.5  0.0 0.1 0.0 
Merel 0.0 0.5 3.1 2.2 2.4 0.8  1.5 0.6 0.5 
Patrijs 0.0 0.0 0.2 0.3 0.0 0.8  0.0 0.0 0.5 
Ringmus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0  0.0 0.0 0.0 
Roodborsttapuit 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 
Scholekster 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 
Spotvogel 0.0 0.5 0.0 0.5 1.2 0.8  0.0 0.1 0.0 
Spreeuw 0.0 0.0 0.0 0.0 0.8 0.0  0.6 0.1 0.2 
Tjiftjaf 0.0 0.5 1.8 1.1 2.4 0.8  0.6 0.0 0.4 
Torenvalk 0.0 0.5 0.7 1.1 1.6 0.8  1.9 1.1 1.1 
Tuinfluiter 0.0 0.0 0.2 0.3 1.2 0.8  0.0 0.0 0.0 
Turkse Tortel 0.0 0.51 0.9 0.0 0.4 0.0  0.0 0.4 0.2 
Veldleeuwerik 21.2 17.2 8.6 19.0 12.2 22.00  19.0 8.1 11.1 
Vink 0.0 1.5 3.8 2.5 1.2 0.8  3.0 1.1 2.1 
Wilde Eend 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.4 0.0 0.2 
Winterkoning 0.0 1.0 2.0 0.5 0.8 0.5  0.4 0.0 0.0 
Witte Kwikstaart 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4 0.0  0.7 0.1 0.0 
Zanglijster 0.0 0.5 0.9 0.0 0.0 0.0  0.7 0.3 0.2 
Zwarte Kraai 0.0 0.0 0.0 1.6 1.2 1.3  3.4 0.6 0.4 
Zwartkop 0.0 0.0 3.1 1.6 2.0 1.5  0.9 0.7 0.5 
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Tabel A6. Gemiddeld aantal geschatte broedparen in de kerngebieden en prioritaire kerngebieden in 2019. Voor 
kiekendieven werden geen datumgrenzen gebruikt; aantallen hebben dus niet uitsluitend of geen betrekking op broedparen. 

 

Kerngebied 

Gingelom 
Honsem/ 

Hoegaarden 

Outgaarden-
Hakendover/ 
Braakkouter 

 

Riemst Tongeren 
Prioritair gebied 

buiten binnen buiten binnen buiten binnen  binnen buiten binnen 
Blauwe Kiekendief 0.0 0.0 0.3 0.2 0.0 0.2  0.0 0.0 0.0 
Bruine Kiekendief 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.2 0.2 0.2 
Buizerd 0.0 0.9 1.8 0.2 0.4 0.4  1.5 1.2 1.8 
Ekster 0.0 0.4 0.5 0.0 0.0 0.0  0.4 0.4 0.0 
Fazant 0.0 2.2 4.0 3.3 0.7 0.8  4.5 0.7 0.7 
Geelgors 0.0 3.1 7.2 5.5 1.4 3.1  0.7 0.8 1.8 
Gele Kwikstaart 7.1 6.2 2.1 6.4 5.0 9.4  8.9 2.8 2.3 
Grasmus 0.0 2.2 4.2 3.1 1.4 2.8  1.3 0.7 0.7 
Graspieper 0.0 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0  0.0 0.1 0.2 
Grauwe Gors 3.5 0.9 0.0 0.2 0.0 2.8  0.0 0.8 0.9 
Groenling 0.0 0.0 0.6 0.4 0.0 0.0  0.0 0.1 0.0 
Heggenmus 0.0 0.4 1.0 0.2 0.0 0.2  0.0 0.1 0.4 
Holenduif 0.0 0.0 0.6 0.2 0.7 0.0  0.6 0.1 0.2 
Houtduif 0.0 2.2 2.1 0.9 1.4 0.6  2.1 1.1 0.9 
Huismus 0.0 0.0 0.5 0.2 0.4 0.0  0.7 0.4 0.0 
Kievit 17.7 1.8 1.3 2.0 3.2 4.1  2.1 3.0 0.4 
Kneu 0.0 2.2 0.5 0.9 1.8 3.1  2.8 0.3 0.7 
Kwartel 3.5 1.3 0.8 0.4 0.0 1.2  0.9 0.3 0.9 
Merel 0.0 0.0 2.9 1.3 0.0 0.2  0.7 1.1 0.7 
Patrijs 0.0 0.4 0.2 0.2 0.0 0.2  0.2 0.1 0.0 
Roodborsttapuit 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 
Spotvogel 0.0 0.0 0.8 0.0 0.0 0.4  0.0 0.0 0.4 
Spreeuw 0.0 0.0 0.3 0.0 0.0 0.0  2.1 0.7 0.0 
Tjiftjaf 0.0 1.3 2.7 1.3 0.4 0.8  0.6 0.0 0.9 
Torenvalk 0.0 0.9 1.0 0.4 0.0 1.2  2.1 1.0 2.0 
Turkse Tortel 0.0 0.4 0.8 0.2 0.0 0.0  0.0 0.3 0.0 
Veldleeuwerik 17.7 12.4 7.4 14.4 10.3 17.5  18.4 8.4 6.9 
Vink 0.0 1.3 4.3 2.4 1.1 .2  2.6 1.6 1.2 
Winterkoning 0.0 0.0 1.6 1.1 0.4 0.2  0.4 0.0 0.7 
Witte Kwikstaart 0.0 0.0 0.5 0.0 0.4 0.4  1.1 0.3 0.4 
Zwarte Kraai 0.0 1.8 1.0 0.9 1.4 1.6  8.2 0.7 1.2 
Zwarte Roodstaart 0.0 0.4 0.2 0.0 0.0 0.0  0.2 0.1 0.0 
Zwartkop 0.0 0.4 3.9 3.1 0.4 0.8  0.7 1.3 1.6 
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Tabel A7. Gemiddeld aantal geschatte broedparen in de kerngebieden en prioritaire kerngebieden in 2020. Voor 
kiekendieven werden geen datumgrenzen gebruikt; aantallen hebben dus niet uitsluitend of geen betrekking op broedparen. 

 

Kerngebied 

Gingelom 
Honsem/ 

Hoegaarden 

Outgaarden-
Hakendover/ 
Braakkouter 

 

Riemst Tongeren 
Prioritair gebied 

buiten binnen buiten binnen buiten binnen  binnen buiten binnen 
Blauwe Kiekendief 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.1  0.0 0.0 0.0 
Bruine Kiekendief 0.0 0.0 0.0 0.4 0.0 0.1  0.2 0.2 0.0 
Buizerd 0.0 1.8 2.3 0.6 1.0 0.9  2.1 1.8 2.67 
Ekster 0.0 0.9 0.3 0.4 0.4 0.2  0.2 0.6 0.0 
Fazant 3.5 3.1 4.7 2.7 0.8 1.3  3.7 2.2 2.2 
Gaai 0.0 0.0 0.3 0.8 0.0 0.1  0.2 0.1 0.2 
Geelgors 0.0 1.8 7.2 5.8 3.1 4.1  0.6 0.9 1.9 
Gele Kwikstaart 14.2 5.8 3.0 5.6 6.0 5.8  12.5 3.2 3.0 
Grasmus 0.0 2.7 4.7 3.1 3.3 3.4  0.9 1.3 0.5 
Graspieper 0.0 0.0 0.3 0.2 0.2 0.1  0.0 0.0 0.0 
Grauwe Gors 10.6 0.0 0.0 0.2 0.0 2.4  0.0 0.2 0.5 
Heggenmus 0.0 1.3 0.7 0.8 0.6 0.7  0.4 0.1 0.3 
Holenduif 0.0 0.9 0.3 0.2 0.4 0.6  0.0 0.1 0.2 
Houtduif 0.0 1.8 2.6 1.0 1.3 1.1  1.1 1.4 1.5 
Huismus 0.0 0.4 0.7 0.2 0.0 0.0  0.7 0.4 0.2 
Kievit 3.5 0.4 0.9 0.2 0.6 2.0  0.6 2.0 0.0 
Kneu 3.5 2.2 1.7 2.1 2.1 2.5  5.4 1.8 0.3 
Kwartel 3.5 0.0 0.0 0.4 0.0 0.4  0.0 0.0 0.2 
Merel 0.0 0.0 3.3 1.9 0.4 0.7  1.5 1.5 1.2 
Patrijs 0.0 0.9 0.1 0.0 0.0 0.7  0.0 0.1 0.3 
Ringmus 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.1  0.0 0.2 0.0 
Roodborsttapuit 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.1  0.0 0.0 0.0 
Spotvogel 0.0 0.0 0.7 1.5 0.8 0.6  0.0 0.1 0.3 
Spreeuw 0.0 0.4 0.3 0.0 0.2 0.0  1.3 0.6 0.2 
Tjiftjaf 0.0 0.9 1.7 0.6 1.7 0.8  0.6 0.1 0.5 
Torenvalk 3.5 3.5 1.8 1.3 .62 1.9  3.4 1.9 1.2 
Turkse Tortel 0.0 0.0 0.9 0.2 0.0 0.0  0.0 0.4 0.0 
Veldleeuwerik 17.7 12.8 9.6 15.6 10.6 17.1  21.0 8.1 9.3 
Vink 0.0 1.8 4.0 3.1 0.8 1.4  2.4 1.5 2.2 
Winterkoning 0.0 0.0 1.3 0.6 0.2 0.4  0.6 0.0 0.2 
Witte Kwikstaart 0.0 0.0 0.6 0.2 0.0 0.1  1.1 0.4 0.3 
Zomertortel 0.0 0.0 0.1 0.0 0.0 0.0  0.0 0.0 0.0 
Zwarte Kraai 0.0 2.7 1.3 0.8 3.3 3.5  4.8 1.3 1.2 
Zwarte Roodstaart 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0  0.2 0.1 0.0 
Zwartkop 0.0 0.9 4.2 2.3 1.5 0.9  1.3 1.0 1.2 
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Tabel A8. Gemiddeld coëfficiënten van aantalsveranderingen van broedparen op telpunten in de verschillende kerngebieden 
en prioritaire kerngebieden in 2017-2020. Voor kiekendieven werden geen datumgrenzen gebruikt; aantallen hebben dus 
niet uitsluitend of geen betrekking op broedparen. 

 

Kerngebied 

Gingelom 
Honsem/ 

Hoegaarden 

Outgaarden-
Hakendover/ 
Braakkouter 

 

Riemst Tongeren 
Prioritair gebied 

buiten binnen buiten binnen buiten binnen  binnen buiten binnen 
Blauwe Kiekendief . -1.8 -1.8 1.8 . -1.3  -1.8 . . 
Bruine Kiekendief . . . 1.8 . -1.8  .9 1.3 -3.5 
Buizerd . 1.1 .9 -.3 1.1 .3  .2 1.0 1.7 
Ekster . 1.4 .4 1.8 -.4 2.3  .9 1.8 . 
Fazant 1.1 -.5 .8 .0 -.1 -1.1  .4 1.5 2.8 
Gaai . .0 .0 2.4 -1.8 3.5  .0 .0 -2.7 
Geelgors . .1 .1 2.5 -1.3 1.1  .4 1.8 -.2 
Gele Kwikstaart 7.1 1.2 1.1 .7 1.1 -.7  3.1 1.5 1.8 
Grasmus . .6 1.1 .4 .7 .9  -.3 1.8 -1.2 
Graspieper . . -1.0 3.5 1.1 1.8  . -.5 -3.5 
Grauwe Gors .0 -1.8 . .0 . -1.3  . -1.4 -2.7 
Heggenmus . .9 -1.3 .4 1.8 1.1  .9 -.9 -.9 
Holenduif . 1.4 -.9 -.9 .7 1.1  -.4 -1.8 -2.7 
Houtduif . 1.1 .7 -.6 -.6 -.4  .0 .2 3.2 
Huismus . 1.8 1.8 1.8 -.6 .  1.2 .0 3.5 
Kievit .4 -.2 -.7 -1.5 -4.3 -3.7  -2.2 -1.6 -2.9 
Kneu .0 .3 .5 1.2 -.1 -.3  1.6 4.3 -1.1 
Kwartel -.7 -.5 .0 -.6 .0 .3  .0 -1.0 -2.6 
Merel . -1.4 .4 -.4 -2.2 -.2  .1 1.5 .4 
Patrijs . 1.5 -2.5 -.7 . -.2  .0 -.9 .9 
Pimpelmees . . -.4 .6 1.8 .  1.8 3.5 5.3 
Ringmus . . . . -3.5 1.8  . . . 
Roek . 1.1 -1.1 .4 -.8 -1.1  . .2 .4 
Roodborsttapuit . . 1.8 . . 1.8  . . . 
Spotvogel . -.4 -1.1 5.5 .6 -.8  . 3.5 .0 
Spreeuw . 1.8 .6 . -.9 .  .8 .9 3.5 
Tjiftjaf . -.6 -.7 -2.5 -1.7 .2  .0 1.8 -.9 
Torenvalk -1.1 1.8 2.1 .8 -.8 .7  .9 1.1 -1.2 
Turkse Tortel . -.9 .4 1.8 -1.8 .  . .4 -1.8 
Veldleeuwerik -4.6 -1.0 2.1 1.2 1.4 -0.5  1.0 .3 1.3 
Vink . .5 -.4 -.4 .2 .3  -.5 -.1 1.3 
Winterkoning . -1.8 -.2 -1.3 -1.2 -2.3  1.8 . -3.5 
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Tabel B1. Overzicht en aantallen van aangetroffen prooisoorten in braakballen van kiekendieven en velduilen in het 
projectgebied (VL = Vlaanderen) en Nederland (NL). n = aantal braakballen.  

 Prooi Kiekendief 
VL (n = 50) 

Kiekendief 
 NL (n = 94) 

Velduil 
VL (n = 84) 

Velduil 
NL (n = 583) 

Insecten 

Chitine - - - 1 

Spinnende waterkever - - - 1 

Kever sp. - 1 - - 

Spitsmuizen 
Bosspitsmuis - 1 1 3 

Huisspitsmuis 1 - - 1 

Ware muizen 

Bosmuis - - 24 35 

Dwergmuis - 4 1 5 

Rat sp. - - 3 3 

Woelmuizen 

Aardmuis - - 1 - 

Muskusrat - - - 1 

Noordse woelmuis - - - 1 

Rosse woelmuis - - - 1 

Veldmuis 77 113 232 1993 

Woelmuis sp. 2 22 1 3 

Woelrat - - - 4 

 Muis sp. 7 12 - 1 

Vogels 

Graspieper 1 - - 1 

Kneu - - 1 - 

Spreeuw - - - 1 

Veldleeuwerik - - 1 - 

Vogel sp. - 4 11 5 

Waterral - - - 2 

Overig 
Haas - - - 1 

Vleermuis sp. - - - 1 

 Totaal 88 157 276 2064 
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