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Samenvatting 
 
In 2009 werd de aftrap verricht voor SoLaBio, een biodiversiteitproject onder auspiciën van Europa 
dat wordt uitgevoerd in de grensregio Vlaanderen-Nederland. De naam staat voor Soorten en Land-
schappen als dragers van Biodiversiteit. In Brabant valt er de pilot ‘Stimulering akkervogels op bouw-
land’ onder: een zoektocht naar de meest effectieve manier om deze vogels voor het agrarische 
landschap te behouden. Dit proefproject verliep van 2009 tot en met 2011 en wordt uitgevoerd door 
de Zuidelijke Land- en Tuinbouw Organisatie (ZLTO), samen met het Coördinatiepunt Landschaps-
beheer van Brabants Landschap en mede gefinancierd door de provincie Noord-Brabant. In deze 
periode werden 4 verschillende typen akkerranden ingezaaid en conform voorschriften beheerd (R5: 
vierseizoensrand zonder braakstrook, R6: vierseizoensrand met braakstrook, R7graan: brede bloemrij-
ke graanrand en R7gras: brede graskruidenrand). In drie kerngebieden op de Brabantse kleigebieden 
op Altena-Biesbosch, Drimmelen en Steenbergen werden 47 randen met een totale oppervlakte van 
45ha gerealiseerd. Gekozen werd voor twee mengsels, namelijk een graskruidenmengsel en een 
bloemrijk graanmengsel. De ingezaaide randen en een set referentieranden zijn geïnventariseerd op 
vogels (zowel broedende als foeragerende), insecten, bodemdieren, vegetatie, hoeveelheid zaad en 
bodemkwaliteit om te bepalen welke vorm van randenbeheer het meest oplevert aan biodiversiteit. 
 
Met betrekking tot de doelsoorten gele kwikstaart, veldleeuwerik, graspieper en patrijs werden van 
alle soorten hogere dichtheden gevonden in de ingezaaide randen dan in de referentieranden (Rref). 
Bij gele kwikstaart en veldleeuwerik waren de dichtheden in de 12 meter brede bloemrijke graanrand 
(R7graan) significant hoger dan Rref. Bij gele kwikstaart werd in 2011 het viervoudige in aantal territoria 
gevonden en bij veldleeuwerik het tienvoudige. Bij graspieper en patrijs waren de verschillen wel 
aanwezig, maar deze bleken vanwege de lage aantallen en de grote spreiding in de data niet signifi-
cant. Naast het randtype waren rust en veiligheid, aanwezigheid van water en oppervlak de belang-
rijkste bepalende factoren voor de dichtheid. 
Het aantal soorten foerageerde vogels in de periode oktober-december was in alle ingezaaide ran-
den significant hoger dan Rref. In R7graan was het verschil in aantal soorten het grootst (viervoudig). 
Ook het totaal aantal exemplaren foeragerende vogels in de periode oktober-december bleek in alle 
ingezaaide randen significant hoger dan Rref. Het aantal roofvogels verschilde in dezelfde periode 
significant van Rref. Hierbij werden de grootste verschillen gevonden tussen Rref en de 12 meter bre-
de graskruidenrand (R7gras). Naast het randtype waren rust en veiligheid, aanwezigheid van water en 
oppervlak de belangrijkste bepalende factoren voor de dichtheid. 
Er werden meer loopkevers gevonden in ingezaaide randen dan in de referentieranden, waarbij de 
meeste werden aangetroffen in vangbekers gelegen in stroken, ingezaaid met het bloemrijke graan-
mengsel. Voor de soortgroep insecten zijn duidelijke verschillen aangetoond tussen de ingezaaide 
randen en de referentieranden. Gemiddeld werd het vijfvoudige in aantallen aangetroffen. Tussen de 
randtypes werden nauwelijks verschillen gevonden.  
Met betrekking tot de vegetatiesamenstelling was de spontane ontwikkeling van plantensoorten het 
sterkst in stroken, ingezaaid met het graskruidenmengsel. Dit aandeel nam vanwege het maaibeheer 
gedurende de looptijd van het project af. Op stroken waarop het bloemrijke graanmengsel was inge-
zaaid bestond 90-95% van de vegetatie uit ingezaaide soorten en was het aandeel spontane ontwik-
keling zeer laag. De plantensoorten gele mosterd en bladrammanas lieten een sterke dominantie 
zien in de vegetatiesamenstelling.  
 
Toepassing van akkerranden heeft in veel opzichten een significant positief effect op de biodiversiteit 
in het algemeen en akkervogels in het bijzonder. Bovendien werd dit effect sterker gedurende de drie 
projectjaren. De brede, bloemrijke graanrand (type R7graan) heeft het grootste effect op broedende en 
foeragerende vogels. In de vierseizoensranden (type R5 en R6) is dit effect minder sterk. Het op-
schalen van akkerrandenbeheer in de meest kansrijke gebieden zal zeker bijdragen aan een verbe-
terd leefgebied voor akkervogels in algemeen. Hierbij zal de nadruk moeten liggen op bloemrijke 
graanranden, maar voor bepaalde soorten zullen aanvullende specifieke maatregelen gewenst zijn. 
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Inleiding 
 
In het kader van het project SoLaBio (Soorten en Landschappen als dragers voor Biodiversiteit) is in 
de jaren 2009, 2010 en 2011 een project gestart om onderzoek te doen naar de meeste effectieve 
wijze van akkerrandenbeheer ter bescherming van akkervogels. Door Ecologisch Adviesbureau Co-
ols werd onderzoek uitgevoerd naar vogels, bodemdieren, insecten en planten binnen 3 kerngebie-
den, gelegen tussen Aalburg en Steenbergen. Het project werd inhoudelijk begeleid vanuit ZLTO, het 
Coördinatiepunt Landschapsbeheer en de Provincie Noord-Brabant, die tevens een belangrijke fi-
nancierder was. Bureau Waardenburg bv verzorgde de statistische analyse van de vogelgegevens. 
Gedurende het project vond intensieve begeleiding plaats van de deelnemers. Via nieuwsbrieven, 
veldexcursies en informatiebijeenkomsten werden kennis en ervaringen uitgewisseld. Van het project 
is een professionele film gemaakt “Leven op de rand; Akkervogelbeheer op Brabantse landbouwbe-
drijven een succes!” en zijn artikelen en publicaties verschenen waaronder de publicatiereeks “Les-
sen uit SoLaBio” en “SoLaBio klinkt akkervogels als muziek in de oren”. 
 
In deze rapportage zijn de onderzoeksresultaten weergegeven van de gegevens zoals die de afgelo-
pen jaren zijn verzameld en vastgelegd in jaarverslagen. In deze jaarverslagen wordt uitgebreider op 
de resultaten per projectjaar ingegaan. In hoofdstuk 1 van deze eindevaluatie wordt een beschrijving 
gegeven van het onderzoeksgebied, het onderzoek en de statistische analyse. In hoofdstuk 2 wor-
den de onderzoeksresultaten per soortgroep beschreven en geanalyseerd. Tenslotte wordt in hoofd-
stuk 3 een totaalbeeld gegeven van de resultaten per randtype.  
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1 Beschrijving van het onderzoek 
 
1.1 Ligging en aantal onderzoeksgebieden 
 
Het onderzoek is in mei 2009 gestart in 18 gebieden gelegen binnen 3 regio’s, respectievelijk Altena 
Biesbosch (gebied 1 t/m 9), Drimmelen (gebied 10 t/m 14) en Steenbergen (gebied 15 t/m 18). De 
ligging van het onderzoeksgebied binnen Nederland, van de regio’s en gebieden binnen West-
Brabant is weergegeven op kaart 1.  
 

 
Kaart 1: overzicht van de ligging van de onderzochte gebieden. 

 
De 18 gebieden waren weer onderverdeeld in deelgebieden. In 2009 en 2010 is het onderzoek uit-
gevoerd in 18 gebieden met respectievelijk 72 en 56 deelgebieden, en in 2011 is in 17 gebieden 
onderzoek verricht binnen 44 deelgebieden. Nadere informatie van de deelgebieden is opgenomen 
in bijlage 1. De deelgebieden bestonden uit 5 randtypen met ieder hun specifieke beheersvoorschrif-
ten (zie bijlage 6). De gebruikte mengsels en het adviesmengsel zijn terug te vinden in bijlage 7. 
 
In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van het aantal onderzochte deelgebieden per 
randtype en jaar.  
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    Aantal deelgebieden
Code Naam randenpakket en -type 2009 2010 2011 
R5 Vierseizoensrand 5 5 5 
R6 Vierseizoensrand met braak 22 22 13 
R7 akker Opgedeelde graan- en duorand (graan-kruidenmengsel) 9 9 7 
R7 grasland Opgedeelde graan- en duorand (gras-kruidenmengsel) 10 10 9 
Geen beheer Akkerrand met geen (natuur)beheer 26 10 10 
Totaal aantal deelgebieden 72 56 44 

 
 
1.2 Het onderzoek naar vogels, bodemdieren, insecten en planten 
 
In de periode begin mei tot en met half juli van 2009, 2010 en 2011 zijn alle, voor dat jaar geselec-
teerde, deelgebieden driemaal onderzocht op de aanwezigheid van broedterritoria en van foerage-
rende (zomer)vogels. In de periode eind oktober tot en met eind december van 2009, 2010 2011 zijn 
alle, voor dat jaar geselecteerde, deelgebieden tweemaal onderzocht op de aanwezigheid van foera-
gerende (winter)vogels. 
In augustus van 2009, 2010 en 2011 is telkens in 18 opnamevlakken (per regio 4 opnamen in deel-
gebieden met natuurbeheer en 2 opnamen in deelgebieden met geen natuurbeheer) onderzoek 
verricht naar bodemdieren, in bijzonder loopkevers. Binnen dezelfde opnamevlakken is tevens on-
derzoek uitgevoerd naar insecten en andere diersoorten en is de bedekking van de vegetatie be-
paald. Ook in november van 2009 en 2010 is in de opnamevlakken de vegetatie onderzocht mede 
om zodoende te kunnen bepalen hoeveel zaadmateriaal er beschikbaar zou zijn voor foeragerende 
wintervogels. Tenslotte zijn in 2010 binnen de opnamevlakken bodemmonsters verzameld en geana-
lyseerd door Gaia Bodemonderzoek uit Doorn. In bijlage 2 wordt per deelgebied en jaar weergege-
ven naar welke soortengroep onderzoek is verricht. 
 
Interne en externe invloeden 
In 2010 en 2011 is zowel in het veld als met behulp luchtfoto's en topografische kaarten bepaald 
welke elementen in de nabijheid (circa 100 meter rondom het deelgebied) van de deelgebieden 
voorkomen die van invloed kunnen zijn op de natuurwaarden binnen de deelgebieden. Onder invloe-
den worden verstaan de oppervlakte van het deelgebied, de aanwezigheid van een verkeersweg 
en/of woning, dan wel van bos, houtsingels, bomenrijen, struweel, ruigten, allerlei wateren (sloot, 
waterplas, rivier of kreek) of van een natuurgebied nabij een deelgebied. Per factor is een score van 
0 (niet aanwezig) tot en met 3 (zeer veel aanwezig) bepaald. Een overzicht en toelichting van de 
interne en externe invloeden per deelgebied is opgenomen in bijlage 3. 
 
1.3 Statistische analyse 
 
De resultaten van het vogelonderzoek zijn statistisch geanalyseerd door Bureau Waardenburg bv. 
De statistische analyse is uitgevoerd door middel van zogenaamde General Linear Model (GLM) 
toetsen. Met deze methode kan de samenhang tussen meerdere variabelen onderzocht worden. 
Hierbij wordt niet alleen het effect van verschillende nominale factoren getoetst (bijvoorbeeld catego-
rieën van randtypen of regio’s), maar ook het effect van gemeten waardes (bijvoorbeeld oppervlakte 
van het onderzoeksgebied).  
 
Het effect van de factoren ‘randtype’, ‘jaareffect’, ‘regio’s waartoe de deelgebieden horen’ en ‘opper-
vlakte van deelgebied’ is getest. Van deze factoren is ‘randtype’ de factor waar we in de eerste 
plaats in geïnteresseerd zijn. De andere factoren zijn als toevalseffecten beschouwd. Dat wil zeggen 
dat deze factoren tot groepsvorming (patronen) van de verzamelde gegevens kunnen leiden, zonder 
dat dit de intentie van het onderzoek was. Daarom is voor deze factoren in de statistische analyse 
een correctie uitgevoerd. 
 
Omdat het mogelijk is dat bepaalde waarden van de ene factor een andere versterken (of juist ver-
zwakken), zijn ook zogenaamde interactieve effecten in het basismodel opgenomen. De selectie van 
mogelijke interactieve effecten is beperkt tot effecten waarbij de factor ‘randtype’ door ‘jaar’, ‘regio’ of 
‘oppervlakte’ kan worden beïnvloed. Dit leidde tot het volgende hypothetische basismodel: X = rand-
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type + jaar+ regio + oppervlakte + randtype*jaar + randtype*regio + randtype*jaar*regio + randty-
pe*oppervlakte; waarbij X een bepaalde waarneming is, en * de interactie effecten representeert. 
 
De toets verdeelt de verzamelde gegevens op basis van de vooraf ingestelde factoren in verschillen-
de groepen. Vervolgens wordt onderzocht of de gegevens in een groep significant verschillen van de 
andere groepen. Nadat het grootst mogelijke model toegepast was, worden de niet-significante facto-
ren weggelaten omdat deze een te geringe bijdrage leveren bij de verklaring van de gegevens. Dit 
gebeurt door telkens de niet-significante factor met de hoogste p-waarde uit het model te verwijderen 
en het model opnieuw te berekenen. Deze procedure is herhaald zolang een factor te vinden was 
met een niet-significante p-waarde. Dit met uitzondering van de ‘hoofdeffecten’ (randtype, regio, jaar 
en oppervlakte) als de interactie waarbij deze betrokken waren wel significant bleek te zijn. Uiteinde-
lijk resulteerde dit in een (definitief) model met een beperkt aantal verklarende factoren die een signi-
ficante invloed op de gegevens hadden.  
 
De gebruikte toets gaat ervan uit dat de variaties van de gegevens binnen de verschillende groepen 
gelijk zijn en dat de residuen van het model normaal verdeeld zijn. Om dit te bereiken was het nood-
zakelijk om de waarnemingen te transformeren. In de meeste gevallen is een natuurlijke logaritmi-
sche transformatie toegepast, en slechts een enkele keer is een log10 transformatie toegepast of is 
de wortel van de gegevens genomen. Het verschil van variaties is bij het definitieve model gecontro-
leerd door middel van een Leven’s-toets en de normale verdeling van de residuen door middel van 
een Skewness-toets. 
 
De nulhypothese van de toetsen is dat de groepen ongeveer gelijk zijn. Verwerping van de nulhypo-
these betekent niet dat alle onderzochte groepen verschillend zijn, maar toont aan dat er minstens 
één groep significant afwijkt van de rest. Om vast te kunnen stellen welke groepen significant ver-
schillen van de rest is er een zogenaamde post-hoc analyse uitgevoerd. 
 
De verzamelde gegevens over het aantal roofvogelsoorten in de zomermaanden waren niet toerei-
kend om dezelfde type toets te gebruiken. Als alternatief is daarom een niet-parametrische Kruskal-
Wallis toets uitgevoerd. Deze toets geeft alleen een algemeen resultaat voor één factor. Hierdoor 
kon alleen het effect van randen getoetst worden, zonder de mogelijkheid om het effect van andere 
factoren mee te nemen. Bovendien is er bij deze toets geen mogelijkheid voor post-hoc tests. 
 

 
Veldexcursie met projectleiding (v.l.n.r.: Wico Dieleman en Jochem Sloothaak) en deelnemers 
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2 Analyse onderzoeksresultaten  
 
Van de onderzochte deelgebieden bleken enkele deelgebieden niet bruikbaar voor een analyse van 
de onderzoeksresultaten. In de onderstaande tabel wordt een overzicht gegeven van deze deelge-
bieden en de reden waarom ze niet bruikbaar zijn. 
 

Deelgebied Randtype Jaar Periode Reden 
01b Geen beheer 2011 zomer en winter In beheer genomen als SNL-rand. 
06j R7 gras 2011 zomer en winter In gebruik genomen als bouwland. 
10a R6 2011 Winter In gebruik genomen als bouwland. 
14c R7 gras 2009/2010 zomer en winter Beheer mislukt, geen graslandvegetatie. 
17a R6 2011 Winter In gebruik genomen als bouwland. 
18e Geen beheer 2011 zomer en winter In beheer genomen als SNL-rand. 

 
Daarnaast bleek in mei 2011 het deelgebied 06k (R7 akker/Hank) met circa 510 meter was ingekort 
en het deelgebied 17b (R7 grasland/Lepelstraat) in oktober 2011 met circa 210 meter. 
Genoemde wijzingen in het beheer hadden duidelijke negatieve en positieve effecten op de onder-
zoeksresultaten, die in geen verhouding staan met soortgelijke randtypen. Zo gaven de onderzoeks-
resultaten in de deelgebieden 01b en 18e in 2011 door het natuurvriendelijk beheer met behulp van 
SNL-subsidie een positiever resultaat ten opzichte van andere deelgebieden zonder natuurbeheer. 
 
Aangezien in deelgebied 10a, 14c en 17a geen significante afwijking te constateren was in de resul-
taten met andere jaren zijn deze wel in de statistische analyse in beschouwing genomen. Hierdoor 
kon de volledigheid van de herhalingen van verschillende randtypen in verschillende regio’s gewaar-
borgd blijven.  
 
2.1 Vogels 
 
2.1.1 Broedvogels 
Een aantal van de in de periode 2009 tot en met 2011 onderzochte deelgebieden bevonden zich 
binnen de broedterritoria van de gele kwikstaart, veldleeuwerik, graspieper, fazant, patrijs, kievit 
en/of kwartel. Nesten van de genoemde vogelsoorten zijn binnen de deelgebieden niet waargeno-
men. De statistische analyse is uitgevoerd op de variabele ‘aantal broedterritoria per hectare’. 
 
Gele kwikstaart 
Territoria van de gele kwikstaart zijn in iedere regio waargenomen. Mede door het hogere aantal 
deelgebieden scoorde de regio Altena Biesbosch het hoogst met 40 territoria in 2009 en 30 territoria 
in 2010 en 2011. In 2009 werden in totaal 65 territoria binnen 38 deelgebieden vastgesteld, in 2010 
56 territoria binnen 29 deelgebieden en in 2011 52 territoria binnen 28 deelgebieden. De meeste 
territoria zijn vastgesteld in het deelgebied 18d (R5/Steenbergen) met 6 territoria in 2010. 4 territoria 
werden vastgesteld in de deelgebieden 02c (geen beheer/Babyloniënbroek), 06d (R7 ak-
ker/Werkendam), 06f (R5/Hank), 06h (R6/Hank) en 06k (R7 akker/Hank). In de andere deelgebieden 
met gele kwikstaart werden soms 3 en 2 territoria aangetroffen, maar meestal slechts 1 territorium.  
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Kaart 2a: broedterritoria van de gele kwikstaart in 2009. Kaart 2b: broedterritoria van de gele kwikstaart in 2010. 
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Kaart 2c: broedterritoria van de gele kwikstaart in 2011. Gele kwikstaart (foto: Paul Cools). 

 
Als wordt gekeken naar het gemiddeld aantal broedterritoria van de gele kwikstaart per hectare dan 
scoort het randtype R7 met akkerbeheer het hoogst met een totaal gemiddelde van 2,2 territoria per 
hectare en een ‘uitschieter’ van 2,7 territoria per hectare in 2011 in hetzelfde randtype. Het verschil 
met de andere randtypen is behoorlijk groot en varieert van gemiddeld 1,3 territoria in het randtype 
R7 met graslandbeheer tot 0,8 territoria in deelgebieden zonder (natuur)beheer. 
 
De statistische analyse laat zien dat de dichtheid aan gele kwikstaarten significant verschilt tussen 
randtypen, maar niet in alle regio’s (afgeleid van het significante interactie effect randtype*regio: 
F7,157 = 3,0; p < 0,01). De post-hoc test verklaart dat alleen in R7 met akkerbeheer significant meer 
territoria van gele kwikstaarten zijn vastgesteld dan in de controle gebieden. Dit effect is alleen in 
Steenbergen en Altena Biesbosch significant (niet significant in de regio Drimmelen). 
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Gemiddeld aantal broedterritoria gele kwikstaart  per randtype en jaar
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Veldleeuwerik 
Territoria van de veldleeuwerik zijn voornamelijk waargenomen in de regio’s Altena Biesbosch en 
Drimmelen. In de regio Steenbergen werd in 2010 één territorium vastgesteld en in 2011 drie territo-
ria. De regio Altena Biesbosch scoorde het hoogst met 15 territoria in 2009 en 17 in 2010 en 2011.  
In 2009 werden 23 broedterritoria binnen 12 deelgebieden vastgesteld, in 2010 23 territoria binnen 
15 deelgebieden en in 2011 22 territoria in 15 deelgebieden. De meeste territoria zijn vastgesteld in 
het deelgebied 06d (R7 akker/Werkendam) met 4 territoria in 2009, 2010 en 2011. 3 territoria werden 
vastgesteld in de deelgebieden 06k (R7 akker/Hank) en 14b (geen beheer/Zevenbergschen Hoek). 
In de andere deelgebieden met veldleeuwerik werden soms 2 territoria aangetroffen, maar meestal 
één territorium.  
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Kaart 2a: broedterritoria van de veldleeuwerik in 2009. Kaart 2b: broedterritoria van de veldleeuwerik in 2010. 
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Kaart 2c: broedterritoria van de veldleeuwerik in 2011. Veldleeuwerik (foto: Paul Cools). 

 
Het gemiddeld aantal broedterritoria van de veldleeuwerik per hectare was het hoogst in het randty-
pe R7 met akkerbeheer met een totaal gemiddelde van 1,4 territoria per hectare en een ‘uitschieter’ 
van 2,7 territoria per hectare in 2011 in hetzelfde randtype. Opvallend is het ontbreken van territoria 
van de veldleeuwerik in 2009 en 2010 in het randtype R5, alleen in 2011 werd in dit randtype in de 
deelgebieden 06f en 18d één territorium van de veldleeuwerik vastgesteld. Het totaal gemiddelde 
van het aantal territoria van de veldleeuwerik in het randtype R5 is dan ook het laagste van de on-
derzochte randtypen. Zelfs in de deelgebieden zonder (natuur)beheer werd een hoger gemiddelde 
gehaald met 0,3 territoria per hectare dat echter niet zoveel verschilt met het randtype R6 met 0,4 
territoria per hectare. 
 
De statistische analyse laat evenals bij de gele kwikstaart zien dat het verschil in dichtheid voor de 
veldleeuwerik tussen randtypen significant is, maar niet in alle regio’s (afgeleid van het significante 
interactie effect randtype*regio: F7,157 = 3,0; p < 0,01). De post-hoc test verklaart dat de dichtheid 
alleen in R7 met akkerbeheer en R7 met graslandbeheer significant verschilt van de controle randen 
(zonder beheer). Dit effect is alleen significant in de regio Altena Biesbosch (niet significant in Drim-
melen en Steenbergen). 
 

Gemiddeld aantal broedterritoria veldleeuwerik  per randtype en jaar
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Graspieper 
De meeste territoria van de graspieper zijn aangetroffen in de regio Altena Biesbosch met 7 territoria 
in 2010 en 2011. Het verschil met de regio Steenbergen is niet zo groot met 5 territoria in 2010, ter-
wijl in de regio Drimmelen slechts 2 territoria in 2010 werden waargenomen. In 2009 werden in totaal 
6 territoria van de graspieper binnen 6 deelgebieden vastgesteld, in 2010 was dit aantal toegenomen 
naar 14 territoria binnen 14 deelgebieden en in 2011 weer gedaald naar 10 territoria binnen 6 deel-
gebieden. In de meeste deelgebieden met graspieper werd slechts één territorium vastgesteld, in 
deelgebied 06k (R7 akker/Hank) werden in 2011 3 territoria aangetroffen en in deelgebied 06c (R7 
grasland/Werkendam) 2 territoria van de graspieper.  
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Kaart 2a: broedterritoria van de graspieper in 2009. Kaart 2b: broedterritoria van de graspieper in 2010. 
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Kaart 2c: broedterritoria van de graspieper in 2011. Graspieper (foto: Paul Cools). 

 
Het gemiddeld aantal broedterritoria van de graspieper per hectare was het hoogst in het randtype 
R7 met akkerbeheer met een totaal gemiddelde van 0,5 territoria per hectare en een ‘uitschieter’ van 
0,6 territoria per hectare in 2011 in zowel het randtype R7 met akkerbeheer als het randtype R7 met 
graslandbeheer. In 2010 was het gemiddeld aantal territoria van de graspieper binnen het randtype 
R7 met graslandbeheer echter zeer laag (= 0,1 territoria) en in 2009 werd in dit randtype geen territo-
rium vastgesteld. Het totaal gemiddelde binnen het randtype R7 met graslandbeheer is ruim de helft 
lager dan in het randtype R7 met akkerbeheer en zelfs lager dan het gemiddelde in de deelgebieden 
zonder (natuur)beheer, waar het totaal gemiddelde uitkomt op 0,3 territoria per hectare. Opvallend is 
ook dat de randtypen R5 en R6 nog lager scoren met slechts circa 0,1 territoria per hectare. 
 
Op basis van de statistische analyse moet geconstateerd worden dat de verschillen tussen de rand-
typen niet significant zijn (F4,171 = 1,6; p = 0,19). Dit wordt waarschijnlijk veroorzaakt door de relatief 
hoge dichtheid aan broedterritoria van graspiepers in de gebieden zonder beheer. 
 



                                                                       
 

 
 
‘Leven op de rand’. Flora en fauna in akkerranden op de Brabantse klei. Evaluatierapport  2009-2010-2011.    Juli 2012 
   

Pagina 13

Gemiddeld aantal broedterritoria graspieper  per randtype en jaar
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Patrijs 
De regio Drimmelen scoorde met 3 territoria van de patrijs in 2010 het hoogst, gevolgd door de regio 
Altena Biesbosch met in 2009, 2010 en 2011 2 territoria, en in 2011 2 territoria in de regio Steenber-
gen. De meeste territoria zijn vastgesteld in het deelgebied 02a (R6/Babyloniënbroek) met 2 territoria 
in 2009. In de andere deelgebieden met patrijs werd telkens één territorium aangetroffen.  
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Kaart 2a: broedterritoria van de patrijs in 2009. Kaart 2b: broedterritoria van de patrijs in 2010. 
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Kaart 2c: broedterritoria van de patrijs in 2011. Patrijs (foto: Paul Cools). 

 
Het totaal gemiddeld aantal territoria per hectare van de patrijs is het hoogst in het randtype R7 met 
akkerbeheer met 0,4 territoria per hectare en een ‘uitschieter in 2011 met 0,6 territoria in hetzelfde 
randtype. In de randtypen R5 en R6 is het totaal gemiddelde circa 0,1 territoria per hectare. In het 
randtype R7 met graslandbeheer zijn in de gehele onderzoeksperiode geen territoria van de patrijs 
waargenomen. Het aantal territoria van de patrijs in de deelgebieden zonder (natuur)beheer was 
beperkt tot één territorium in 2010 in deelgebied 14b (Zevenbergschen Hoek). 
 
De statistische analyse laat zien dat de factoren ‘randtype’, ‘regio’ en de interactie van deze factoren 
in belangrijke mate het aantal de dichtheid van het aantal patrijzen verklaart. Hoewel geen van deze 
factoren significant blijkt te zijn, geeft het interactieve effect wel een sterke indicatie die duidt op ver-
schillen (F7,157 = 1,8; p = 0,09). De lage dichtheid waarin deze soort wordt waargenomen, maakt de 
patrijs een lastige soort om significante verschillen aan te tonen. Dit zou kunnen betekenen dat bij 
een grotere steekproefgrootte wel significante verschillen aangetoond kunnen worden.   
 

Gemiddeld aantal broedterritoria patrijs  per randtype en jaar
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Kwartel 
In 2009 maakte deelgebied 12c (R6/Zevenbergen) deel uit van een territorium van de kwartel. In 
2010 zijn nabij enkele deelgebieden roepende kwartels gehoord, maar deze hebben voor zover be-
kend niet in de deelgebieden gebroed, maar wel op de door de deelgebieden omgeven percelen. 
 
Fazant 
De meeste territoria in de gehele onderzoeksperiode kwamen voor in de regio Steenbergen met 29 
territoria, gevolgd door de regio Altena Biesbosch met 16 territoria en 8 territoria in de regio Drimme-
len. Van de fazant zijn in 2009 18 territoria vastgesteld binnen 11 deelgebieden, in 2010 20 territoria 
binnen 16 deelgebieden en in 2011 15 territoria binnen 14 deelgebieden. Meestal betrof het slechts 
één territorium in een deelgebied, in 8 deelgebieden werden 2 territoria aangetroffen en in deelge-
bied 18a (R7 grasland/Steenbergen) werden in 2009 en 2010 3 territoria vastgesteld. Voor wat be-
treft het totaal gemiddeld aantal territoria per hectare werd de hoogste score aangetroffen in R7 met 
akkerbeheer met territoria per hectare, gevolgd door randtype R5 met 0,8 territoria.  
 
Kievit 
De meeste (= 4) territoria van de kievit zijn aangetroffen in de regio Altena Biesbosch en 2 territoria 
in de regio Drimmelen. Van de kievit zijn alleen in 2011 6 territoria binnen 6 deelgebieden vastge-
steld, respectievelijk één territoria in het randtype R5, 2 territoria in randtype R7 akker en 3 territoria 
in randtype R6. Voor wat betreft het gemiddeld aantal territoria per hectare werd de hoogste score 
aangetroffen in het randtype R7 met akkerbeheer met 0,4 territoria per hectare, gevolgd door de 
randtypen R5 en R6 met 0,3 territoria per hectare. 
 
Alle broedvogels 
Het totaal gemiddeld aantal territoria per hectare van alle broedvogels in de periode 2009-2011 is het 
hoogst (= 0,8) in het randtype R7 met akkerbeheer. Met uitzondering van de kwartel scoort dit rand-
type het hoogst voor wat betreft alle broedvogels. Het verschil met de andere randtypen is behoorlijk 
groot. Zo komt het randtype R7 met graslandbeheer op de tweede plaats met een totaal gemiddelde 
van 0,4 territoria per hectare, de randtypen R5 en R6 op de derde plaats met 0,3 territoria en de 
deelgebieden zonder (natuur)beheer op de laatste plaats met 0,2 territoria per hectare.  
 
De meeste territoria zijn aangetroffen in deelgebied 06d (R7 akker/Werkendam). In dit deelgebied 
werden in 2011 in totaal 10 territoria vastgesteld, respectievelijk 4 territoria van de gele kwikstaart en 
veldleeuwerik en één territorium van de graspieper en kievit. In 2009 werden in dit deelgebied 9 
territoria vastgesteld en in 2010 8 territoria. Deze hoeveelheid territoria werd elders in het onder-
zoeksgebied alleen waargenomen in de deelgebieden 06h (R6/Hank), 06k (R7 akker/Hank) en 18d 
(R5/Steenbergen). Als wordt gekeken naar het aantal broedvogelsoorten dan scoren de deelgebie-
den 02a (R6/Babyloniënbroek) en 17d (R7 akker/Lepelstraat) het hoogst met in 2010 5 soorten, te 
weten de gele kwikstaart, veldleeuwerik, graspieper, patrijs en fazant. 
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Totaal gemiddeld aantal territoria van alle broedvogels 
per randtype in de periode mei-juli 2009-2011
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De statistische analyse laat zien dat het gemiddeld aantal territoria van alle aandachtsoorten signifi-
cant verschil tussen de randtypen, maar niet in alle regio’s (afgeleid van het significante interactie 
effect randtype*regio: F7,157 = 3,5; p < 0,01). Op basis van de post-hoc test kunnen we constateren 
dat alleen in R7 met akkerbeheer significant meer territoria zijn vastgesteld dan in de controle gebie-
den. Dit effect is significant in Steenbergen en Altena Biesbosch (niet in Drimmelen). 
 
2.1.2 Foeragerende vogels  
 
Aantal soorten 
Het hoogst aantal foeragerende vogelsoorten werd waargenomen in mei-juli 2011 in deelgebied 18d 
(R5/Steenbergen) met 25 soorten, in oktober-december 2010 in deelgebied 06h (R6/Hank) met 24 
soorten en in mei-juli in deelgebied 06a (R6/Werkendam) met 23 soorten.  
In de gehele onderzoeksperiode zijn in mei-juli in totaal 76 vogelsoorten binnen en/of boven de deel-
gebieden waargenomen en in oktober-december in totaal 53 vogelsoorten. Het topjaar was 2010 met 
61 vogelsoorten in mei-juli, gevolgd door 58 soorten in mei-juli 2011 en in oktober-december 2010 51 
soorten. Naast diverse algemene soorten zijn er tientallen vrij algemene tot zeldzame soorten waar-
genomen. Voorbeelden zijn de barmsijs, grauwe gors, geelgors, paapje, roodborsttapuit, tapuit, bok-
je, zomertortel, ooievaar, grutto, kwartel, waterpieper, rietzanger, sprinkhaanzanger, grote zilverrei-
ger, zomertaling, wintertaling en watersnip.  
 
Het gemiddelde aantal foeragerende vogelsoorten was zowel in de periode mei-juli als in oktober-
december het hoogst in het randtype R7 met akkerbeheer met respectievelijk circa 16 en 14 soorten 
per hectare. Het verschil met de randtypen R7 met graslandbeheer en R6 was met circa 13 soorten 
in mei-juli niet groot, alsook in oktober-december niet met het randtype R7 met graslandbeheer met 
circa 12 soorten. De deelgebieden met geen (natuur)beheer bleven ver achter met een totaal gemid-
delde van circa 6 soorten in mei-juli en circa 4 soorten in oktober-december.  
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Gemiddeld aantal foeragerende vogelsoorten in mei-juli 
per randtype en jaar
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De statistische analyse laat zien dat meerdere factoren een significant effect hebben op het aantal 
foeragerende vogelsoorten per hectare in de periode mei – juli. De significante factor ‘randtype’ 
(F4,160 = 22,9; p < 0,001) wijst erop dat bij sommige randtypen meer vogelsoorten dan in andere 
waargenomen zijn. Hetzelfde geldt voor de factor ‘regio’ (F2,160 = 6,2; p < 0,01) en jaar (F2,160 = 6,6; p 
< 0,001): in sommige regio’s en jaren zijn meer vogelsoorten waargenomen dan in andere. De op-
pervlakte van de deelgebieden blijkt ook een significant effect te hebben op het aantal waargenomen 
vogelsoorten per hectare (F1,160 = 75,4; p < 0,001). Het ontbreken van significante interacties bete-
kent dat de verschillende effecten afzonderlijk van elkaar werkten. Op basis van de post-hoc test 
kunnen we constateren dat alle randtypen significant afwijken van de controle gebieden. Het effect 
van ‘jaar’ duidt op significant lagere aantallen in 2009. Het effect van ‘regio’ duidt op significant lage-
re aantallen in Steenbergen. Het effect van oppervlakte wordt veroorzaakt door het afname van het 
aantal soorten per hectare met de oppervlakte van de deelgebieden.  
 

Gemiddeld aantal foeragerende vogelsoorten in oktober-december 
per randtype en jaar
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Ook de statistische analyse van het aantal foeragerende vogelsoorten per hectare in de periode 
oktober – december laat meerdere significante factoren zien. Het effect van ‘randtype’ (F4,126 = 10,2; 
p < 0,001) wijst erop dat bij sommige randtypen meer vogelsoorten dan in andere waargenomen zijn. 
Hetzelfde geldt voor regio (F2,126 = 4,0; p < 0,05) en jaar (F2,126 = 15,3; p < 0,001): in sommige regio’s 
en jaren zijn meer vogelsoorten waargenomen dan in andere. Bovendien heeft de oppervlakte van 
de deelgebieden ook een significant effect op het aantal waargenomen vogelsoorten per hectare 
(F1,126 = 47,5; p < 0,001). Het ontbreken van significante interacties betekent dat de verschillende 
effecten afzonderlijk van elkaar werken. De post-hoc test toont aan dat behalve R5 alle randtypen 
significant verschillen van de controle gebieden. Het effect van ‘jaar; duidt op significant lagere soor-
tenaantallen in 2010. Het effect ‘regio’ duidt op significant lagere aantallen in Drimmelen. Het effect 
van oppervlakte wordt veroorzaakt door het afname van het aantal soorten per hectare met de op-
pervlakte van de deelgebieden. 
 
Aantal vogelexemplaren 
Als naar het totaal gemiddeld aantal exemplaren per hectare wordt gekeken dat blijkt dat het randty-
pe R7 met akkerbeheer het hoogst scoort in zowel de periode mei-juli (circa 55 exemplaren) als de 
periode oktober-december (circa 146 exemplaren). De uitschieter in mei-juli 2011 wordt veroorzaakt 
door de 400 exemplaren van de oeverzwaluw in deelgebied 06d nabij Hank. Ook als deze uitschieter 
niet zou worden meegeteld dan nog zou het randtype R7 met akkerbeheer het hoogst scoren met 
een totaal gemiddelde van circa 41 exemplaren. In mei-juli was het verschil tussen het randtype R7 
met graslandbeheer en het randtype R6 niet zo groot met respectievelijk circa 36 en 31 exemplaren, 
terwijl in het randtype R5 gemiddeld 25 exemplaren werden genoteerd. Daarentegen scoorde in de 
periode oktober-december het randtype R5, na het randtype R7 met akkerbeheer, het hoogst met 
gemiddeld 65 exemplaren, gevolgd door het randtype R7 met graslandbeheer met 59 exemplaren en 
R6 met 50 exemplaren. Zowel in mei-juli als in oktober-december werden in de deelgebieden met 
geen (natuur)beheer (zeer) weinig exemplaren geteld. 
 

Gemiddeld aantal exemplaren van foeragerende vogelsoorten 
in mei-juli per randtype en jaar
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De statistische analyse van het aantal foeragerende vogels per hectare in de periode mei – juli laat 
zien dat het verschil tussen randtypen significant is (F4,162 = 28,4; p < 0,001). Dit wijst erop dat bij 
sommige randtypen meer vogels dan in andere waargenomen zijn. Hetzelfde geldt voor de factor 
‘regio’ (F2,162 = 5,7; p < 0,01): in sommige regio’s zijn meer vogels waargenomen dan in andere. 
Bovendien heeft de oppervlakte van de deelgebieden ook een significant effect op het aantal waar-
genomen vogels per hectare (F1,162 = 7,0; p < 0,01). Het ontbreken van significante interacties bete-
kent dat de verschillende effecten afzonderlijk van elkaar werken. Op basis van de post-hoc test 
kunnen we constateren dat alle randtypen significant verschillen van de controle gebieden. Het effect 
van de factor ‘regio’ duidt op significant lagere aantallen in Steenbergen. Het effect van de factor 
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‘oppervlakte’ wordt veroorzaakt door het afname van het aantal vogels per hectare met de oppervlak-
te van de deelgebieden. 
 

Gemiddeld aantal exemplaren van foeragerende vogelsoorten 
in oktober-december per randtype en jaar
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De statistische analyse van het aantal foeragerende vogels per hectare in de periode oktober – de-
cember laat meerdere significante factoren zien. Het effect van ‘randtype’ (F4,126 = 20,1; p < 0,001) 
wijst erop dat bij sommige randtypen meer vogels dan in andere waargenomen zijn. Hetzelfde geldt 
voor ‘regio’ (F2,126 = 4,3; p < 0,05) en ‘jaar’ (F2,126 = 12,9; p < 0,001): in sommige regio’s en jaren zijn 
meer vogels waargenomen dan in andere. Bovendien had de oppervlakte van de deelgebieden ook 
een significant effect op het aantal waargenomen vogels per hectare (F1,126 = 17,0; p < 0,001). Het 
ontbreken van significante interacties betekent dat de verschillende effecten afzonderlijk van elkaar 
werkten. De post-hoc test verklaarde dat alle randtypen significant verschillen van de controle gebie-
den. Het effect van de factor ‘jaar’ duidt op significant lagere vogelaantallen in 2010, en hoge aantal-
len in 2009. Het effect ‘regio’ duidt op significant lagere aantallen in Drimmelen. Het effect van op-
pervlakte wordt veroorzaakt door het afname van het aantal vogels per hectare met de oppervlakte 
van de deelgebieden. 
 
Akker- en ruigtevogels 
Van de soorten die min of meer kenmerkend zijn voor akkers, graslanden en ruigten zijn in de perio-
de mei-juli gemiddeld de meeste foeragerende exemplaren per hectare van vooral de gele kwik-
staart, kneu, graspieper, patrijs en veldleeuwerik waargenomen in het randtype R7 met akkerbeheer. 
Het verschil tussen het randtype R7 met akkerbeheer en de randtypen R5, R6 en R7 met grasland-
beheer is beduidend kleiner bij de putter en kievit. Ten opzichte van de periode mei-juli waren foera-
gerende exemplaren van de gele kwikstaart, kievit en scholekster in de periode oktober-december 
niet meer aanwezig, terwijl de graspieper, kneu, patrijs, putter en veldleeuwerik veelal in aantal toe-
namen. In bijzonder gold dit voor de graspieper en patrijs in het randtype R7 met graslandbeheer, de 
kneu in de randtypen R7 met akker- en graslandbeheer, de putter in randtype R6 en veldleeuwerik in 
de randtypen R7 met akkerbeheer, R5 en R6. 
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Totaal gemiddeld aantal foeragerende exemplaren van
akker- en ruigtevogels per randtype in mei-juli 2009-2011
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De statistische analyse van het aantal foeragerende akker- en ruigtevogels per hectare in de periode 
mei – juli laat zien dat het verschil tussen de randtypen significant is, maar niet in alle regio’s (afge-
leid van het significante interactie effect randtype*regio: F7,158 = 3,7; p < 0,01). Volgens de post-hoc 
test zijn in principe alle randtypen verschillend van de controle gebieden. Waar echter in de regio 
Altena Biesbosch in het randtype R7 met graslandbeheer opvallend hoge aantallen werden gezien, 
was dit in Steenbergen en Drimmelen niet het geval. In tegendeel, in Drimmelen waren bij deze be-
handeling juist significant minder vogels gezien dan in de controle gebieden. 
 
 

Totaal gemiddeld aantal foeragerende exemplaren van
akker- en ruigtevogels per randtype in oktober-december 2009-2011
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De statistische analyse van het aantal foeragerende akker- en ruigtevogels per hectare in de periode 
oktober – december laat een significant verschil tussen randtypen zien (F4,135 = 8,1; p < 0,001). Op 
basis van de post-hoc analyse kunnen we constateren dat met uitzondering van type R5 alle randty-
pen significant hogere aantallen akkervogels foerageren dan in de controle gebieden.  
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Roofvogels 
Bijzonder was het relatief groot aantal foeragerende roofvogelsoorten, te weten de blauwe en bruine 
kiekendief, buizerd, havik, wespendief, boomvalk, slechtvalk, torenvalk, smelleken en sperwer. In 
mei-juli 2010 en 2011 was de bruine kiekendief boven de meeste deelgebieden aanwezig en in 2009 
de buizerd. In oktober-november 2011 was er een opvallende toename van het aantal deelgebieden 
met foeragerende exemplaren van de buizerd, torenvalk, sperwer en smelleken. Aangezien de to-
renvalk en buizerd voor een belangrijk deel muizen eten is de toename verklaarbaar door het groter 
aantal muizen dat ook in augustus 2011 was gevangen in de vangbekers ten behoeve van het on-
derzoek naar bodemdieren. In 2011 werden in totaal 31 muizen in de bekers gevangen, hetgeen 
opmerkelijk meer was ten opzichte van 2009 (14 muizen) en in 2010 (22 muizen). 
 
De statistische analyse laat een significant verschil (p < 0,01) zien tussen de onderzochte randtypen 
in het aantal roofvogelsoorten per hectare in de periode mei – juli. Deze analyse is uitgevoerd door 
middel van een niet-parametrische toets, die niet de mogelijkheid biedt voor post-hoc tests. Op basis 
van de waargenomen gemiddeldes en variaties wordt verondersteld dat er een verschil is tussen de 
randtypen R5 en R7 met akkerbeheer met de controle gebieden. 
De statistische analyse laat een significant verschil (p < 0,01) zien in het aantal roofvogels per hecta-
re in de periode mei – juli tussen de onderzochte randtypen. Ook deze analyse is door middel van 
een niet-parametrische toets uitgevoerd, die niet de mogelijkheid biedt voor post-hoc tests. Daarom 
is alleen op basis van de waargenomen gemiddeldes en variaties te veronderstellen dat een verschil 
betrof de randtypen R5 en R7 met akkerbeheer met de controle gebieden. 
 
De hieronder weergegeven grafieken voor buizerd, torenvalk en bruine kiekendief laten zien dat het 
significante effect wat in de zomer voor randtype R5 werd vastgesteld voornamelijk aan de buizerd is 
toe te schrijven. De effecten van randtype R7akker worden daarentegen vooral gestuurd door toren-
valk en, in mindere maten door bruine kiekendief.  
 

Gemiddeld aantal foeragerende buizerden 
per randtype en jaar in de periode mei‐juli
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Gemiddeld aantal foeragerende torenvalken 
per randtype en jaar in de periode mei‐juli
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Gemiddeld aantal foeragerende bruine kiekendieven 
per randtype en jaar in de periode mei‐juli
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In de periode oktober – december is sprake van een significant verschil in het aantal roofvogelsoor-
ten per hectare tussen de onderzochte randtypen (F4,129 = 2,9; p < 0,05). Dit wijst erop dat bij sommi-
ge randtypen meer roofvogels waargenomen zijn dan in andere. Hetzelfde gold voor jaar (F2,129 = 
10,0; p < 0,001): in sommige jaren zijn meer vogels waargenomen dan in andere. Het ontbreken van 
een significante interactie betekent dat het effect van randtype en jaar afzonderlijk van elkaar werk-
ten. De post-hoc test verklaarde dat de randtypen R6 en R7 met graslandbeheer significant verschil-
den van de controle gebieden. Het effect van ‘jaar’ duidt op significant hogere aantallen in 2011. 
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De statistische analyse van het aantal roofvogels per hectare in de periode oktober – december laat  
zien dat het verschil tussen randtypen significant is (F4,128 = 3,6; p < 0,01). Dit wijst erop dat bij som-
mige randtypen meer roofvogels dan in andere waargenomen zijn. Hetzelfde gold voor de factor 
‘jaar’ (F2,128 = 9,7; p < 0,001): in sommige jaren zijn opvallend veel meer vogels waargenomen dan in 
andere. Bovendien blijkt de factor ‘oppervlakte’ van de deelgebieden ook een significant effect op het 
aantal roofvogels per hectare te hebben in de periode oktober – december. Het ontbreken van signi-
ficante interacties betekent dat de verschillende effecten afzonderlijk van elkaar werken. De post-hoc 
test verklaarde dat de randtypen R6 en R7 met graslandbeheer significant verschillen van de contro-
le gebieden. Het effect van de factor ‘jaar’ duidt op significant hogere aantallen in 2011, en het aantal 
roofvogels per hectare nam af met de oppervlakte van de deelgebieden. 
 
De hieronder weergegeven grafieken laten zien dat het significante effect wat in de winter voor rand-
type R6 werd vastgesteld niet door één specifieke roofvogelsoort wordt gestuurd. Alle drie de soorten 
(buizerd, torenvalk en blauwe kiekendief) waren hier in alle jaren goed vertegenwoordigd ten opzich-
te van de controlegebieden. Het wintereffect in randtype R7grasland tenslotte werd voornamelijk ge-
stuurd door de buizerd. 
 

Gemiddeld aantal foeragerende buizerden 
per randtype en jaar in de periode oktober‐november
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Gemiddeld aantal foeragerende torenvalken 
per randtype en jaar in de periode oktober‐november
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Gemiddeld aantal foeragerende blauwe kiekendieven 
per randtype en jaar in de periode oktober‐november
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2.1.3 Relatie vogels met vegetatie, bodemdieren, insecten en omgeving 
 
Vegetatie, bodemdieren en insecten 
Zoals reeds eerder in de rapportage is aangegeven is er een veelal een duidelijke voorkeur waar-
neembaar voor een beheertype. Zo komt het hoogst totaal gemiddeld aantal territoria van alle broed-
vogels voor in het randtype R7 met akkerbeheer. Alleen in 2011 kwam er bij de graspieper een na-
genoeg gelijke en hoge stand voor wat betreft het gemiddeld aantal territoria in de randtypen R7 met 
akker- en graslandbeheer. De voorkeur van de broedvogels voor de deelgebieden met akkerbeheer 
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had waarschijnlijk te maken met de openheid van de vegetatie ten opzichte van de veelal te gesloten 
vegetatie in de deelgebieden met graslandbeheer.  
Uit de gegevens blijkt dat voor het aantal foeragerende vogelsoorten zowel in de zomer als de winter 
het nauwelijks verschil maakt of een deelgebied in beheer was als akker of als grasland. Daarente-
gen was er bij het aantal exemplaren van foeragerende vogels met name in de winter een duidelijke 
voorkeur voor deelgebieden met akkerbeheer. De aanwezigheid van meer zaadmateriaal in de deel-
gebieden met akkerbeheer is hierbij van essentiële betekenis. Ook uit de vegetatieopnamen in no-
vember 2009 en 2010 bleek dat in de deelgebieden met akkerbeheer beduidend meer zaadmateriaal 
voorkwam dan in deelgebieden met graslandbeheer. Een rechtstreekse relatie tussen de desbetref-
fende opnamen en de foeragerende wintervogels kon echter niet worden aangetoond. Zo werden er 
zowel in opnamen met weinig als met veel zaadmateriaal soms (zeer) vele exemplaren van foerage-
rende wintervogels aangetroffen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat bij de bepaling van de hoe-
veelheid zaadmateriaal is uitgegaan van de nog aanwezige planten met zaadmateriaal. Het zaadma-
teriaal dat al op de bodem was gevallen kon in november niet meer worden herkend. Hierdoor is het 
mogelijk dat het percentage aan zaadmateriaal van bepaalde soorten te laag is vastgesteld. 
De gegevens met betrekking tot de broedvogels en foeragerende vogels zijn ook vergeleken met de 
gegevens betreffende ondermeer het aantal plantensoorten, bodemdieren en insecten afkomstig uit 
de diverse opnamen binnen de deelgebieden. Er kon echter geen duidelijke relatie worden vastge-
steld. Zo waren er opnamen in deelgebieden met (zeer) veel exemplaren van loopkevers en/of insec-
ten en echter zeer weinig foeragerende vogelsoorten en/of exemplaren of juist andersom. Een verge-
lijking van de vogelgegevens met de gegevens van planten, bodemdieren en insecten is ook niet of 
nauwelijks mogelijk omdat de omvang van de opnamen teveel van elkaar verschillen. Een opname 
van planten, bodemdieren en insecten was telkens maar een (zeer) klein deel van de opname met 
vogels, waarbij het meestal onmogelijk was om met één opname van de planten, bodemdieren en 
insecten een goed beeld te geven van de situatie in het gehele deelgebied, omdat vaak de diversiteit 
in een deelgebied te groot was.  
 
Interne en externe invloeden 
Het aantal territoria van broedvogels of aantal foeragerende vogelsoorten binnen een deelgebied kan 
naast het randtype ook worden beïnvloed door allerlei externe invloeden of de oppervlakte van het 
deelgebied. Externe invloeden (circa 100 meter rondom een deelgebied) zijn ondermeer de invloed 
van lawaai en licht door wegverkeer en van activiteiten in en nabij een woning, of de aanwezigheid 
van bos, houtsingels, bomenrijen, struweel, ruigten, allerlei wateren (sloot, waterplas, rivier of kreek) 
of van een natuurgebied nabij een deelgebied (zie verder bijlage 3). Per deelgebied is bepaald in 
welke mate (zeer tot tamelijk hoog) een deelgebied wordt beïnvloed door de interne en externe in-
vloeden. In een poging om te kunnen bepalen welke invloeden van belang zijn is het aantal territoria 
en aantal foeragerende vogelsoorten geclusterd in categorieën. Bij de broedvogels zijn de gegevens 
ingedeeld in de categorieën: 6-10, 3-5 en 1-2 territoria en bij foeragerende vogels in de categorieën: 
11-25, 6-10 en 1-5 soorten. Per categorie is telkens het gemiddelde genomen van de gegevens van 
de deelgebieden betreffende de diverse interne en externe invloeden. Een en ander resulteerde in 
een totaalscore per factor en categorie variërend van 0 (= geen waarde) tot en met 3 (= zeer hoge 
waarde). Bij enkele invloeden is er tussen de categorieën niet of nauwelijks een verschil zichtbaar, 
zoals de aanwezigheid van bouwland en/of kwekerij dan wel een open landschap, hetgeen niet ver-
bazingwekkend is omdat het overgrote deel van de deelgebieden grenst aan bouwlanden en/of kwe-
kerijen en gelegen is in een open landschap. Deze invloeden zijn niet in de onderstaande grafieken 
opgenomen. Voor wat de broedvogels blijkt dat het aantal territoria hoger is als ook de gemiddelde 
score hoger is van de invloeden: de oppervlakte van de deelgebieden en de aanwezigheid van water 
(sloot, waterplas, rivier, kreek, e.d.) en van rust en veiligheid nabij de deelgebieden. Bij de aanwe-
zigheid van verkeer, van bos, houtsingel, bomenrij en/of bomen, van struweel en/of ruigte/riet, van 
natuurgebied en van een half besloten landschap is het verschil van de gemiddelde score minimaal 
(= kleiner dan of ongeveer 0,3). Het verschil is (iets) groter bij de aanwezigheid van woningen en van 
weiland, bloemrijke dijken en bermen. Bij beide invloeden scoort de categorie 1-2 territoria het hoog-
ste, hetgeen voor de aanwezigheid van weiland, bloemrijke dijken en bermen opmerkelijk is. 
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 Gemiddelde score per categorie 
van territoria van broedvogels in mei-juli
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Voor de foeragerende vogelsoorten in zowel de periode mei-juli als oktober-december blijkt dat het 
aantal soorten hoger is als ook de gemiddelde score hoger is van de invloeden: oppervlakte van de 
deelgebieden, de aanwezigheid van struweel en/of ruigte/riet en van water (sloot, waterplas, rivier, 
kreek, e.d.) nabij de deelgebieden. De geldt ook voor de aanwezigheid van natuurgebied in de perio-
de oktober-november en van rust en veiligheid in mei-juli. Opvallend is dat de score van de mate van 
invloed door lawaai en licht van de activiteiten in en nabij een woning bij de categorie 11-25 soorten 
in de periode oktober-december hoger is dan met name bij de categorie 6-10 soorten en in iets min-
der mate ook bij categorie 1-5 soorten. Blijkbaar is de aanwezigheid van voedsel voor de vogels 
belangrijker dan de verstoring veroorzaakt door menselijke activiteiten. 
Bij de aanwezigheid van een half besloten landschap, van bos, houtsingel, bomenrij, van weiland, 
bloemrijke berm of dijk is het verschil van de gemiddelde score (= kleiner dan of ongeveer 0,3) in 
beide perioden minimaal. Dit geldt ook voor de aanwezigheid van natuurgebied in de mei-juli en van 
de invloeden verkeer en rust en veiligheid in oktober-december.  
De gemiddelde score is hoger bij een lager aantal territoria in de periode mei-juli als er woningen 
nabij de deelgebieden aanwezig zijn, al is het verschil tussen de categorie 1-5 soorten en de catego-
rie 11-25 soorten minimaal, hetzelfde geldt voor de factor verkeer. 
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 Gemiddelde score per categorie 
van foeragerende vogelsoorten in mei-juli
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 Gemiddelde score per categorie 
van foeragerende vogelsoorten in oktober-december
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2.2 Bodemdieren 
 
2.2.1 Loopkevers  
Het totaal gemiddeld aantal loopkevers per 10 vangbekers c.q. één opname was in de gehele onder-
zoeksperiode het hoogst (= 485 exemplaren) in het randtype R7 met akkerbeheer, gevolgd door het 
randtype R5 met 385 exemplaren, R6 met 272 exemplaren en R7 met graslandbeheer met 258 
exemplaren. In de deelgebieden zonder (natuur)beheer werden gemiddeld 140 loopkevers geteld. 
 

Gemiddeld aantal loopkevers per randtype en jaar
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Het totaal gemiddeld aantal loopkevers per 10 vangbekers was in de onderzoeksperiode qua be-
heertype het hoogst (= 449 exemplaren) in de deelgebieden met akkerbeheer. In de deelgebieden 
met graslandbeheer was het totaal gemiddelde beduidend lager, namelijk 249 loopkevers. 
 

Gemiddeld aantal loopkevers per beheertype en jaar
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Als de onderzoeksresultaten per jaar worden bekeken dan scoort 2011 het hoogst met 5415 loopke-
vers in 180 vangbekers. In 2010 werden in de vangbekers 4735 loopkevers gevangen en in 2009 
4565 loopkevers. Binnen de gehele onderzoeksperiode zijn gemiddeld de meeste loopkevers geteld 
in de regio Steenbergen, namelijk 362 loopkevers per 10 vangbekers. In de regio Altena Biesbosch 
is het aantal loopkevers gemiddeld 249 en in de regio Drimmelen 183 loopkevers.  
De meeste loopkevers kwamen voor in het deelgebied 07a (R7 akker/Sleeuwijk) met 1700 loopke-
vers in 2011. Op de tweede plek komt deelgebied 18d (R5/Steenbergen) met 1210 loopkevers in 
2009. Het minst aantal loopkevers is aangetroffen in deelgebied 14c (R7 grasland/Zevenbergschen 
Hoek) met slechts 10 loopkevers. De loopkevers zijn veelal niet op geslacht- en/of soortsniveau ge-
inventariseerd. Het is dan ook niet bekend hoeveel en welke loopkeversoorten binnen de opnamen 
voorkwamen. In 2009 zijn wel enkele soorten gedetermineerd en herkend. De meeste gevangen 
loopkevers behoorde tot het geslacht Pterostichus. Plaatselijk werden ook exemplaren herkend van 
het geslacht Poecilus en van een schalebijtersoort (Carabus species). 
 
2.2.2 Overige diersoorten 
In de 180 vangbekers die jaarlijks zijn geplaatst werden ook andere insectensoorten, alsook spinnen, 
wormen, slakken, pissebedden, muizen en amfibieën gevangen. Naast de loopkevers was de dood-
graver de meest aanwezige insectensoort, waarbij het gemiddeld aantal exemplaren per 10 vangbe-
kers varieerde van 9 in 2010 tot 5 in 2009 met een maximum van 25 exemplaren in de opname bin-
nen het deelgebied 13a (R6 akker/Lage Zwaluwe) in 2011. Voor wat betreft de andere insectensoor-
ten viel het (relatief) hoge aantal exemplaren van sprinkhanen op in de opname binnen het deelge-
bied 14d (R7 akker/Zevenbergschen Hoek) met 15 exemplaren, terwijl meestal slechts enkele exem-
plaren in de bekers werden aangetroffen. In 2011 werden in totaal 31 muizen in de bekers geteld, 
hetgeen opmerkelijk meer was ten opzichte van 2009 (14 muizen) en in 2010 (22 muizen). In 2010 
viel het hoge aantal spinnen op, namelijk in totaal 274 exemplaren, terwijl in 2011 het totale aantal 
exemplaren 156 was en in 2009 slechts 74. Met betrekking tot de amfibieën viel niet zozeer het aan-
tal exemplaren op, maar eerder de leeftijd van de exemplaren. Van de in de gehele onderzoeksperi-
ode 28 gevangen amfibieën waren slechts 2 exemplaren adult en 2 sub-adult. Naast gewone padden 
en bastaardkikkers was de vangst van 2 jonge exemplaren van de tamelijk zeldzame rugstreeppad in 
de opname binnen het deelgebied 16f (R7 akker/Lepelstraat) een grote bijzonderheid. 
 
2.2.3 Relatie met vegetatie, bodem en/of omgeving 
Er is geen duidelijke relatie aantoonbaar tussen bijvoorbeeld het aantal plantensoorten en het aantal 
loopkevers binnen de opnamen, alsook niet de aanwezigheid van bepaalde plantensoorten. Ook 
voor wat betreft de aan- of afwezigheid van elementen (bijvoorbeeld sloot, struiken, bomenrij) in de 
nabijheid van de opnamen is er geen relatie aan te tonen met de hoeveelheid loopkevers. Voor zo-
wel de vegetatie als de elementen in relatie met de hoeveelheid loopkevers geldt dat er een sterk 
wisselend beeld is. Waarbij bijvoorbeeld in zowel opnamen met weinig plantensoorten een hoog 
aantal loopkevers is gevangen als ook in opnamen met (tamelijk) veel plantensoorten. Al eerder is in 
het rapport aangegeven dat er wel een duidelijke voorkeur is voor deelgebieden met akkerbeheer, 
hetgeen kan worden veroorzaakt door de open vegetatie in deze deelgebieden tegenover een vaak 
gesloten vegetatie in de deelgebieden met graslandbeheer maar wellicht ook door de aanwezigheid 
van meer voedsel (larven, slakjes, spinnen). In de deelgebieden met akkerbeheer werd door de open 
structuur vaak ook meer open gebarsten bodem aangetroffen en hierdoor ook meer mogelijkheden 
voor loopkevers om te kunnen verblijven in de kleigrond. Er is ook gekeken naar een eventuele rela-
tie tussen de hoeveelheid loopkevers en resultaten van de bodemmonsters uit 2010. Voor wat betreft 
het organische stofgehalte, het kalkgehalte en de zuurgraad van de bodem is gemiddeld geen ver-
schil tussen de opnamen met (zeer) veel loopkevers en de opnamen met (zeer) weinig loopkevers. 
Voor wat betreft de beschikbaarheid van voedingsstoffen is er in de opnamen met (zeer) veel loop-
kevers een duidelijk hoger kaliumgehalte aangetroffen dan in de opnamen met (zeer) weinig loopke-
vers. Iets minder duidelijk is dit bij de beschikbaarheid en voorraad van fosfor, waarbij in de opnamen 
met (zeer) veel loopkevers een hoger fosforgehalte is aangetroffen dan in de opnamen (zeer) weinig 
loopkevers. Ook de biologische activiteit is (iets) hoger in de opnamen met (zeer) veel loopkevers. 
 
2.3 Insecten  
 
Het verschil per randtype met betrekking tot het totaal gemiddeld aantal exemplaren van insecten per 
10 m2 was in de gehele onderzoeksperiode niet groot en varieerde van 6 exemplaren in het randtype 
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R5 tot 5,3 exemplaren in het randtype R6. In de opnamen binnen de deelgebieden zonder (na-
tuur)beheer werden beduidend minder exemplaren aangetroffen, namelijk 1,9 exemplaren per 10 m2. 
Het hoogst (= 8,5) aantal exemplaren van insecten is in 2010 waargenomen in de randtypen R7 met 
akker- en graslandbeheer. Ook het verschil per beheertype met betrekking tot het totaal gemiddeld 
aantal exemplaren van insecten per 10 m2 in de onderzoeksperiode is niet groot, respectievelijk 6 
exemplaren in de deelgebieden met akkerbeheer en 5,2 exemplaren in deelgebieden met grasland-
beheer. In het laatstgenoemde beheertype werden in 2010 iets meer (= 0,6) exemplaren aangetrof-
fen dan in de deelgebieden met akkerbeheer. 
 

Gemiddeld aantal insecten per randtype en jaar
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2.3.1 Hommels, bijen, wespen en zweefvliegen 
Het totaal gemiddeld aantal exemplaren per 10 m2 van hommels, bijen en wespen en van zweefvlie-
gen was in de onderzoeksperiode het hoogst in het randtype R5 met respectievelijk 6,8 en 6 exem-
plaren, gevolgd door de randtypen R6, R7 met akker- en graslandbeheer met 5,6 tot 4,4 exemplaren.  
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Gemiddeld aantal hommels, bijen en wespen per randtype en jaar

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

R5 R6 R7 akker R7 grasland geen beheer

G
em

id
de

ld
 a

an
ta

l e
xe

m
pl

ar
en

 p
er

 1
0 

m
2

2009 2010 2011 Totaal gemiddelde

 
In de deelgebieden zonder (natuur)beheer werden gemiddeld 1,5 tot 1,2 exemplaren per 10 m2 ge-
teld. Het hoogst aantal exemplaren werd gescoord in 2009 in het randtype R5 met respectievelijk 
10,8 en 9 exemplaren per 10 m2.  
Het totaal gemiddeld aantal exemplaren per 10 m2 van hommels, bijen en wespen en van zweefvlie-
gen was in de onderzoeksperiode qua beheertype het hoogst in de deelgebieden met akkerbeheer 
met respectievelijk 6,3 en 5,9 exemplaren. In de deelgebieden met graslandbeheer was het totaal 
gemiddelde lager, namelijk 4,2 en 4,9 exemplaren. De hoogste score werd in 2009 bereikt in de 
deelgebieden met akkerbeheer met een gemiddelde van 8,5 en 7,6 exemplaren per 10 m2.  
 

Gemiddeld aantal zweefvliegen per randtype en jaar
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Zowel de hommels, bijen en wespen als de zweefvliegen zijn niet op soortsniveau geïnventariseerd. 
Het is dan ook niet bekend hoeveel en welke soorten binnen de opnamen voorkwamen. Enkele soor-
ten zijn tijdens het onderzoek wel herkend. Een van de meest voorkomende zweefvliegsoort was de 
blinde bij. Ook de kleine bijvlieg, een soortgenot van de blinde bij, is in diverse opnamen aangetrof-



                                                                       
 

 
 
‘Leven op de rand’. Flora en fauna in akkerranden op de Brabantse klei. Evaluatierapport  2009-2010-2011.    Juli 2012 
   

Pagina 32

fen. Andere zweefvliegsoorten die werden herkend zijn de gewone pendelvlieg, pyamazweefvlieg, 
langzweefvlieg, citroenpendelvlieg, gewone snuitvlieg, grote langlijf en een of enkele gitjessoorten.  
Bijen en wespen werden in 2009 en 2011 slechts hier en daar aangetroffen, meestal in relatief kleine 
aantallen. In 2010 werden bijen echter in nagenoeg iedere opname aangetroffen met vaak tussen de 
11-25 exemplaren. Hommels werden het meest gezien en gehoord. In 2010 bevond het aantal 
exemplaren van hommels zich in bijna iedere opname met natuurbeheer tussen de 26-50 exempla-
ren. Herkend werden de gewone aardhommel, steenhommel, akkerhommel en weidehommel. De 
meeste exemplaren van hommels, bijen en wespen kwamen voor in de opnamen binnen de deelge-
bieden 04a (R5 akker/Veen) en 18d (R5 akker/Steenbergen) met telkens 101-250 exemplaren in 
2009. In hetzelfde jaar kwamen in de opname binnen het deelgebied 04a (R5 akker/Veen) de mees-
te (= 101-250) exemplaren van zweefvliegen voor. 
 
2.3.2 Dagvlinders 
Het totaal gemiddeld aantal exemplaren van dagvlinders per 10 m2 was in de gehele onderzoekspe-
riode het hoogst in de randtypen R7 met akkerbeheer en R5 met 4,2-4,1 exemplaren, gevolgd door 
de randtypen R6 en R7 met graslandbeheer met 3,5-3,3 exemplaren. In de deelgebieden zonder 
(natuur)beheer werden gemiddeld slechts 0,8 exemplaren per 10 m2 geteld. Het hoogste aantal dag-
vlinders werd gescoord in 2010 in het randtype R7 met graslandbeheer met gemiddeld 6,3 exempla-
ren per 10 m2. Het totaal gemiddeld aantal exemplaren van dagvlinders per 10 m2 was in de onder-
zoeksperiode qua beheertype het hoogst (= 3,9 exemplaren) in de deelgebieden met akkerbeheer. In 
de deelgebieden met graslandbeheer was het totaal gemiddelde iets lager, namelijk 3,4 exemplaren. 
De hoogste score werd in 2010 bereikt in de deelgebieden met graslandbeheer met een gemiddelde 
van 5,3 exemplaren per 10 m2. 
 

Gemiddeld aantal dagvlinders per randtype en jaar
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In de gehele onderzoeksperiode zijn 13 dagvlindersoorten waargenomen binnen de opnamen. In 
2009 zijn 12 soorten waargenomen en in 2010 en 2011 10 soorten. De meest voorkomende soort 
was het klein koolwitje. De vlindersoort is ieder jaar in iedere opname waargenomen met een maxi-
mum van circa 40 exemplaren per opname. Voor wat betreft het maximaal aantal exemplaren per 
opname komt de kleine vos op de tweede plaats met circa 20 exemplaren in deelgebied 18d (R5 
grasland/Steenbergen) in 2010. Maximaal 6-10 exemplaren werden per opname waargenomen van 
de atalanta, argusvlinder, distelvlinder, oranje luzernevlinder en het icarusblauwtje en oranje zand-
oogje, terwijl van de andere soorten telkens 1-5 exemplaren werden genoteerd. De oranje luzerne-
vlinder is alleen in 2009 binnen 6 opnamen waargenomen. Zowel 2010 als 2011 waren ook landelijk 
‘slechte’ jaren voor deze trekvlinder. De meeste exemplaren van dagvlinders kwamen voor in de 
opnamen binnen de deelgebieden 18a (R7 grasland/Steenbergen) en 18d (R5 gras-
land/Steenbergen) met 76-100 exemplaren in 2010.  



                                                                       
 

 
 
‘Leven op de rand’. Flora en fauna in akkerranden op de Brabantse klei. Evaluatierapport  2009-2010-2011.    Juli 2012 
   

Pagina 33

Opmerkelijk is de sterke daling van het aantal exemplaren in 2011 binnen de opnamen in de randty-
pen R5, R7 met akker- en graslandbeheer. De oorzaak van deze daling is onbekend, maar zal eer-
der door weersomstandigheden zijn veroorzaakt dan door verandering in beheer of keuze van op-
namelocatie. Anderzijds was het aantal exemplaren in het randtype R6 in 2011 gelijk gebleven aan 
2010 en zelfs gestegen ten opzichte van 2009.  
 
2.3.3 Sprinkhanen 
Het totaal gemiddeld aantal exemplaren van sprinkhanen per 10 m2 was in de gehele onderzoekspe-
riode het hoogst in het randtype R7 met akkerbeheer met 5,1 exemplaren, gevolgd door de randty-
pen R5, R7 met graslandbeheer en R6 met respectievelijk 3,9, 3,5 en 3,3 exemplaren. In de deelge-
bieden zonder (natuur)beheer werden gemiddeld slechts 0,9 exemplaren per 10 m2 geteld. Het 
hoogste aantal werd gescoord in 2010 in het randtype R7 met akkerbeheer met gemiddeld 12,2 
exemplaren per 10 m2. Het totaal gemiddeld aantal exemplaren van sprinkhanen per 10 m2 was in de 
onderzoeksperiode qua beheertype het hoogst (= 4,3 exemplaren) in de deelgebieden met akkerbe-
heer. In de deelgebieden met graslandbeheer was het totaal gemiddelde iets lager, namelijk 3,6 
exemplaren. De hoogste score werd in 2010 bereikt in de deelgebieden met akkerbeheer met een 
gemiddelde van 9,1 exemplaren per 10 m2. 
In 2009 en 2011 zijn 5 soorten waargenomen en in 2010 6 soorten. De meest voorkomende soorten 
waren de bruine sprinkhaan en krasser. In 2010 kwamen deze twee (zeer) algemene sprinkhaan-
soorten in alle opnamen voor met een maximum van circa 40-50 exemplaren per opname. De rate-
laar kwam in 2010 in 13 van de 18 opnamen voor met een maximum van circa 40-50 exemplaren in 
de opnamen binnen de deelgebieden 06k (R7 akker/Hank) en 14d (R7 akker/Zevenbergschen 
Hoek). De grote sabelsprinkhaan, het gewoon doorntje en zeggendoorntje kwamen in enkele opna-
men voor met 1-5 exemplaren. 
 

Gemiddeld aantal sprinkhanen per randtype en jaar
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De meeste exemplaren van sprinkhanen kwamen voor in de opnamen binnen de deelgebieden 06k 
(R7 akker/Hank) en 14d (R7 akker/Zevenbergschen Hoek) met 101-250 exemplaren in 2010.  
Evenals bij de dagvlinders valt de enorme daling van het aantal exemplaren in 2011 op ten opzichte 
van 2010, terwijl het verschil met 2009 beduidend kleiner is.  
 
2.3.4 Overige insecten 
Naast de hommels, bijen, wespen, zweefvliegen, dagvlinders en sprinkhanen zijn in de opnamen nog 
diverse andere insecten waargenomen. Van de vliegensoorten die in opnamen voorkwamen werden 
slechts enkele soorten herkend, zoals de groene vleesvlieg, dambordvlieg en roodwangbromvlieg of 
blauwe vleesvlieg. In (nagenoeg) iedere opname werden ook nachtvlinders, muggen, dazen, bladlui-
zen, gaasvliegen, oorwormen, wantsen en lieveheersbeestjes aangetroffen. Libellen zijn binnen de 
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opnamen met natuurbeheer regelmatig waargenomen, echter het aantal exemplaren was relatief 
laag met een maximum van 11-25 exemplaren per opname. Het aantal soorten was beperkt tot 4 
algemene soorten, waarvan het lantaarntje het meeste voorkwam binnen de opnamen. 
Het totaal gemiddeld aantal exemplaren van deze (overige) insectensoorten was binnen de gehele 
onderzoeksperiode het hoogst in het randtype R7 met graslandbeheer, al is het verschil met de an-
dere randtypen met natuurbeheer niet erg groot.  
Vooral van deze insectensoorten maar ook van de hommels, bijen, zweefvliegen zal het aantal 
exemplaren in werkelijkheid beduidend hoger liggen dan de genoteerde aantallen. Soms kon tijdens 
het eenmalig bezoek in augustus het aantal exemplaren vrij nauwkeurig worden vastgesteld, zoals 
bij dagvlinders en libellen, maar vaak was het een schatting van het aantal exemplaren dat minimaal 
voorkwam.  
 
2.3.5 Relatie met vegetatie en/of omgeving 
Uit de onderzoeksresultaten blijkt dat het gemiddeld aantal exemplaren van hommels, bijen, wespen, 
zweefvliegen, dagvlinders en sprinkhanen hoger was in deelgebieden met akkerbeheer dan in deel-
gebieden met graslandbeheer. Van belang hierbij was de aanwezigheid van meer plantensoorten en 
vooral van meer nectarplanten binnen de deelgebieden met akkerbeheer. Van de ingezaaide soorten 
werden tijdens het veldonderzoek in augustus met name de luzerne, gewoon knoopkruid, vlas, ko-
renbloem, boekweit, grote klaproos, bladrammanas, gele mosterd, gewone rolklaver, gewoon dui-
zendblad en witte klaver druk bezocht door insecten. Van de spontaan ontwikkelde soorten waren 
het ondermeer de melkdistels, echte kamille, gewone smeerwortel, zilverschoon, haagwinde en ge-
wone paardenbloem. 
Er is geen relatie te leggen tussen enerzijds specifieke plantensoorten en anderzijds bijvoorbeeld 
dagvlindersoorten. Door de aanwezigheid van veel kropaar in de deelgebieden met graslandbeheer 
waren deze deelgebieden wel actueel of potentieel geschikte voortplantingsplaatsen voor de argus-
vlinder, het groot dikkopje en oranje zandoogje, aangezien de kropaar een belangrijke waardplant is 
voor deze dagvlindersoorten. De deelgebieden met veel gewone rolklaver waren actueel en/of poten-
tieel geschikt als voortplantingsplaats voor het icarusblauwtje. Er is ook geen relatie aantoonbaar 
tussen de hoeveelheid insectensoorten of exemplaren en bepaalde elementen in de omgeving. Bij 
deelgebieden met (zeer) veel insectensoorten en/of exemplaren zijn elementen zoals ruigten, strui-
ken of bomen net zo vaak wel aangetroffen als dat ze ontbraken. Dit geldt ook voor elementen als 
water (sloten, kreken, rivier) en voor de aanwezigheid van bijvoorbeeld een natuurgebied. 
 
2.4 Overige diersoorten 
 
Buiten de vangbekers zijn naast de insecten nog enkele amfibieën en zoogdieren binnen de opna-
men waargenomen. Het aantal amfibiesoorten bleef beperkt tot veelal jonge exemplaren van de 
gewone pad en bastaardkikker, waarvan meestal 1-5 exemplaren per opname werden aangetroffen 
en maximaal 6-10 exemplaren. Het meest werden de amfibieën aangetroffen in deelgebieden met 
akkerbeheer en nauwelijks in deelgebieden met geen (natuur)beheer. Van de in totaal 36 opnamen 
binnen deelgebieden met natuurbeheer werden amfibieën waargenomen binnen 8 opnamen in de 
randtypen R5 en R7 met akkerbeheer, terwijl binnen slechts 3 opnamen in het randtype R7 met gras-
landbeheer amfibieën voorkwamen. Ook het aantal zoogdiersoorten binnen de opnamen was tame-
lijk tot zeer laag en beperkte zich vooral tot de aanwezigheid muizen (huisspitsmuis, bosmuis en 
veldmuis) en in diverse deelgebieden ook het konijn met 1-5 exemplaren per opname. In 2010 werd 
de ree in 7 opnamen aangetroffen met 1-5 exemplaren, in 2009 werden in 5 opnamen 1-2 hazen 
gezien en in 2009 sporen van de vos in deelgebied 18e (geen beheer/Steenbergen). Voor wat betreft 
de zoogdieren is er geen voorkeur aantoonbaar voor een bepaald beheer- of randtype.  
 
2.5 Vegetatie 
 
Binnen de in totaal 54 opnamen van de vegetatie zijn 89 plantensoorten genoteerd, waarvan 64 
soorten in de opnamen met akkerbeheer, 50 soorten in de opnamen met graslandbeheer en 31 soor-
ten in de opnamen met geen (natuur)beheer. Van de aangetroffen plantensoorten waren 34 soorten 
oorspronkelijk ingezaaid.  
 
2.5.1 Opnamen met graslandbeheer  
Binnen de 17 opnamen die in augustus 2009-2011 zijn genomen van de vegetatie in deelgebieden 
met graslandbeheer waren de oorspronkelijk uitgezaaide plantensoorten het meest aanwezig en 
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hadden vaak ook de hoogste bedekking. Dit geldt vooral voor de kropaar, witte klaver, luzerne, ge-
wone rolklaver, en in mindere mate ook voor margriet, wilde peen, gewoon knoopkruid en gewoon 
duizendblad. Kamgras, rood zwenkgras en veldbeemdgras werden binnen de opnamen niet of nau-
welijks aangetroffen. De lage bedekking van margriet en ook kamgras in augustus is min of meer 
verklaarbaar, aangezien beide soorten vooral aanwezig zijn in juni-juli. Beide soorten werden in deze 
periode veelvuldig aangetroffen in ondermeer de deelgebieden 06a en 06b nabij Werkendam. In de 
onderstaande tabel wordt van de uitgezaaide plantensoorten een overzicht gegeven van het percen-
tage zaadmateriaal dat in april 2009 is gebruikt en wat het gemiddeld bedekkingspercentage in au-
gustus was binnen de opnamen. Ondanks het feit dat de percentages zaadmateriaal niet geheel 
vergelijkbaar zijn met de bedekkingspercentages geeft het wel een indicatie van de ontwikke-
ling/kieming van de soorten. In 2009 bleek dat het zaadmateriaal van witte klaver, gewone rolklaver, 
gewoon duizendblad, luzerne, wilde peen en kropaar (bijzonder) goed tot ontwikkeling was gekomen, 
terwijl gewoon knoopkruid en rood zwenkgras beduidend minder tot ontwikkeling kwamen. In 2010 
en 2011 nam het bedekkingspercentage van kropaar drastisch toe, terwijl het percentage van de 
witte klaver, gewone rolklaver, wilde peen, luzerne en margriet binnen de opnamen afnam.  
 
Soort 2009 

gezaaid 
2009 

opname 
2010 

opname
2011 

opname
Gewone rolklaver 10% 10-15% 10-15% 1-5% 
Gewoon duizendblad 4% 1-5% 5-10% 1-5% 
Gewoon knoopkruid  15% 1-5% 1-5% 1-5% 
Kamgras 10% 0% 1-5% 0% 
Kropaar 10% 10-15% 30-35% 65-70% 
Luzerne 4% 10-15% 10-15% 5-10% 
Margriet  15% 5-10% 5-10% 1-5% 
Rood zwenkgras 10% 1-5% 1-5% 1-5% 
Veldbeemdgras 10% 0% 0% 0% 
Wilde peen  7% 5-10% 1-5% 1-5% 
Witte klaver 5% 20-25% 10-15% 5-10% 

 
Naast de uitgezaaide soorten zijn binnen de opnamen met graslandbeheer enkele tientallen planten-
soorten genoteerd die zich spontaan hadden ontwikkeld in de deelgebieden. Veelal betrof het (zeer) 
algemene soorten, zoals vogelmuur, beklierde duizendknoop, melganzenvoet, gewone smeerwortel, 
smalle weegbree, varkensgras, timotheegras en fioringras. Sommige spontaan ontwikkelde soorten 
hadden plaatselijk een (tamelijk) hoge bedekkingspercentage, zoals de beklierde duizendknoop in 
deelgebied 07b (R7 grasland/Sleeuwijk) of perzikkruid in deelgebied 01c (R6/Dussen). 
Per jaar nam het gemiddeld aantal plantensoorten binnen de opnamen duidelijk af, van 13 soorten in 
2009 naar 8 soorten in 2011. Deze afname werd vooral veroorzaakt door de sterke toename van 
kropaar, waardoor allerlei pionierplanten verdwenen. Als wordt gekeken naar het aantal soorten per 
randtype dan is er geen of nauwelijks een verschil waarneembaar en scoren de randtypen R5 en R7 
gemiddeld 11 soorten over de gehele onderzoeksperiode en het randtype R6 10 soorten. 
In november 2009 en 2010 zijn binnen 12 deelgebieden opnamen van de vegetatie gemaakt met als 
doel na te gaan hoeveel zaadmateriaal aanwezig zou zijn voor de foeragerende wintervogels. In 
2009 was in iedere opname wel zaadmateriaal aanwezig, echter het bedekkingspercentage van de 
planten met zaadmateriaal was veelal zeer laag met een enkele uitzondering van de gewone rolkla-
ver en de beklierde duizendknoop. In 2010 werd slechts in één opname zaadmateriaal aangetroffen, 
mede omdat dit deel van het deelgebied niet was gemaaid. Vooral kropaar met zaad had in deze 
opname een hoge bedekking.  
 
2.5.2 Opnamen met akkerbeheer 
Binnen de 18 opnamen die in augustus 2009-2011 zijn genomen van de vegetatie in deelgebieden 
met akkerbeheer waren de oorspronkelijk uitgezaaide plantensoorten het meest aanwezig en had-
den vaak ook de hoogste bedekking. Dit geldt vooral voor de korenbloem, bladrammanas, triticale en 
in (beduidend) mindere mate ook voor grote klaproos, zomertarwe, boekweit en vlas. In 2009 was 
het bedekkingspercentage van de gele mosterd in enkele opnamen nog behoorlijk hoog (= 20-25%), 
nadat in 2010 en 2011 geen zaadmateriaal van de gele mosterd meer was uitgezaaid nam ook de 
bedekking van de gele mosterd in de opnamen zeer sterk af naar maximaal 5%.  
In de onderstaande tabel wordt van de uitgezaaide plantensoorten een overzicht gegeven van het 
percentage zaadmateriaal dat per jaar is gebruikt en wat het gemiddeld bedekkingspercentage in 
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augustus was binnen de opnamen. Van bepaalde soorten is het gezaaide materiaal veelal (bijzon-
der) goed tot ontwikkeling gekomen, zoals van de bladrammanas, korenbloem en in 2009 ook van de 
gele mosterd. Beduidend slecht is het zaadmateriaal van de zomertarwe en zomergerst tot ontwikke-
ling gekomen en in iets mindere mate ook van de triticale en het vlas. 
 
Soort 2009 

gezaaid
2009 

opname  2010 
gezaaid

2010 
opname

2011 
gezaaid

2011 
opname

Bladrammanas 3% 15-20%  3% 10-15% 1% 30-35% 
Blauw maanzaad 2% 1-5%  2% 1-5% 4% 0% 
Boekweit 5% 1-5%  5% 5-10% 5% 1-5% 
Gele mosterd 10% 10-15%  0% 1-5% 0% 1-5% 
Grote klaproos 5% 5-10%  5% 1-5% 3% 1-5% 
Korenbloem 5% 30-35%  5% 20-25% 3% 5-10% 
Triticale 20% 10-15%  30% 15-20% 15% 5-10% 
Vlas 20% 5-10%  15% 1-5% 10% 1-5% 
Zomergerst 15% 1-5%  20% 1-5% 25% 5-10% 
Zomertarwe 15% 1-5%  15% 1-5% 34% 5-10% 

 
Naast de uitgezaaide soorten kwamen er in de opnamen met akkerbeheer nog enkele tientallen 
soorten voor die zich spontaan hadden ontwikkeld. Het merendeel bestond uit (zeer) algemene soor-
ten, zoals melganzenvoet, hanenpoot, perzikkruid, echte kamille, akkermelkdistel en paarse doven-
netel. Een enkele keer werden ook iets minder algemene soorten waargenomen zoals grote ereprijs, 
rode ganzenvoet, korrelganzenvoet, slipbladige ooievaarsbek, gewone duivenkervel en 
kroontjeskruid, al kunnen deze soorten in met name het brabantse kleigebied plaatselijk algemeen 
voorkomen. Zeldzamer is de ingesneden dovennetel, die in 2010 werd aangetroffen in deelgebied 
06b (R5/Werkendam). Sommige spontaan ontwikkelde soorten hadden in een aantal opnamen een 
(tamelijk tot zeer) hoge bedekkingspercentage, in bijzonder gold dit voor de melganzenvoet en in 
deelgebied 09a (R7 akker/Sleeuwijk) voor de akkermelkdistel.  
In de opnamen met akkerbeheer zijn gemiddeld de meeste soorten waargenomen in 2010, name-
lijk18, terwijl in 2009 en 2011 gemiddeld 14 soorten werden aangetroffen. Als de resultaten worden 
gerangschikt per randtype dan scoort het randtype R5 met gemiddeld 18 soorten het hoogst, gevolgd 
door het randtype R7 met 14 soorten en R6 met 13 soorten. 
In november 2009 en 2010 zijn binnen 12 deelgebieden opnamen van de vegetatie gemaakt. In 
tegenstelling tot de opnamen met graslandbeheer was er in iedere opname met akkerbeheer zaad-
materiaal beschikbaar in 2009 en 2010. Vooral exemplaren van de bladrammanas en triticale met 
zaadmateriaal hadden in enkele deelgebieden een (tamelijk) hoge bedekkingspercentage. In minde-
re mate gold dit voor melganzenvoet, varkensgras, korenbloem, gele mosterd en hanenpoot. Uitge-
zaaide soorten zoals zomertarwe, zomergerst en boekweit hadden bijna altijd een zeer laag bedek-
kingspercentage.  
 
2.5.3 Opnamen met geen (natuur)beheer 
Binnen de 16 opnamen die in augustus 2009-2011 zijn genomen van de vegetatie in deelgebieden 
met geen (natuur)beheer bestond de bedekking voor het grootste deel uit uitgezaaide/geteelde soor-
ten, zoals de aardappel, tuinboon, Engels raaigras, tarwe, selderij, peen of cichorei. Veelal met een 
bedekking van minder dan 5% kwamen soorten voor zoals echte kamille, grote ereprijs, hanenpoot, 
grote weegbree, melganzenvoet, varkensgras, vogelmuur en plaatselijk op vochtige bodem ook moe-
rasandoorn, gewone smeerwortel en haagwinde. In november bleken alle opnamen in 2009 geheel 
onbegroeid en in 2010 waren nog slechts 2 opnamen begroeid met vegetatieve exemplaren van met 
name Engels raaigras en rode klaver.  
 
2.5.4 Soortengroepen 
Met uitzondering van de ingezaaide en geteelde plantensoorten zijn de waargenomen 
plantensoorten ingedeeld in soortengroepen volgens het Ecotopensysteem van Nederland en 
Vlaanderen. Van de spontaan ontwikkelde soorten zijn de meeste soorten kenmerkend voor de 
typen P48 en P47: pioniervegetaties op vochtige, zeer tot matig voedselrijke bodem. Beduidend 
minder soorten zijn kenmerkend voor het type G47, G48, R47 en R48: grasland- en ruigtevegetaties 
op vochtige, matig tot zeer voedselrijke bodem. 
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2.6 Bodem 
 
In augustus 2010 zijn in dezelfde opnamevlakken waar ook onderzoek is verricht naar bodemdieren, 
insecten en de vegetatie, monsters verzameld van de bodem. De in totaal 18 bodemmonsters zijn 
door Gaia Bodemonderzoek uit Doorn onderzocht op het organisch stofgehalte, kalkgehalte, de pH, 
de beschikbaarheid en voorraad van fosfor, kalium, magnesium en stikstof, alsook de bodembeade-
ming. Uit de analyses bleek dat de bodem in de deelgebieden met natuurbeheer gemiddeld lager 
scoorde dan in de deelgebieden zonder natuurbeheer met betrekking tot het organische stofgehalte, 
de voorraad aan fosfor en de bodembeademing. Alleen de beschikbaarheid aan stikstof was 
ongeveer de helft lager in de deelgebieden met natuurbeheer. Voor wat betreft de beschikbaarheid 
aan fosfor, kalium en magnesium scoorde de deelgebieden met natuurbeheer gemiddeld hoger dan 
de deelgebieden zonder natuurbeheer.  
Voor de ontwikkeling van bloemrijke vegetaties binnen de deelgebieden met natuurbeheer was de 
aanwezigheid van het organisch stofgehalte en de beschikbaarheid aan fosfor meestal te hoog. Ook 
het kalkgehalte en de beschikbaarheid van kalium en magnesium was vaak te hoog, hetgeen echter 
niet schadelijk hoefde te zijn voor de ontwikkeling van bloemrijke vegetaties. 
De meeste deelgebieden komen voor op kalkrijke zeekleigronden (poldervaaggronden) met een 
grondwaterstand die zich in de winter op 40-80 cm onder het maaiveld (= -mv) bevindt en in de zo-
mer meer dan 120 cm onder maaiveld (= grondwatertrap VI). Enkele deelgebieden zijn gelegen op 
kalkrijke rivierkleigronden (poldervaaggronden) en kalkloze rivierkleigrond (ooivaaggrond). In enkele 
deelgebieden is de grondwaterstand ook iets hoger of lager, variërend van grondwater IV tot VII. 
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3 Conclusie 
 
3.1 Eindscore per randtype 
 
In de bovenbeschreven analyse van de onderzoeksgegevens is telkens per soortengroep en per 
randtype het totaal gemiddeld aantal territoria, soorten of exemplaren per hectare of per 10 vangbe-
kers of per 10 vierkante meter bepaalt. In de onderstaande grafiek zijn deze resultaten samengevat 
in een score per soortengroep en per randtype. Het randtype dat in een soortengroep het hoogste 
scoorde is 5 punten toegekend, de tweede 4 punten ….en tenslotte het randtype met de laagste 
score 1 punt. Alle soortengroepen bij elkaar opgeteld scoort het randtype R7 met akkerbeheer het 
hoogst. Met uitzondering van het aantal exemplaren van insecten en aantal plantensoorten scoort dit 
randtype in iedere soortengroep het hoogst. Op de tweede plek komt het randtype R5 die het hoog-
ste scoort in de soortengroepen: aantal exemplaren insecten en aantal plantensoorten, alsook hoog 
scoort bij de soortengroepen: aantal broedvogelsoorten en aantal exemplaren van loopkevers. Het 
randtype R7 met graslandbeheer scoort hoog bij de soortengroepen: aantal territoria van broedvo-
gels, aantal foeragerende vogelsoorten in de winter en aantal exemplaren van foeragerende vogels 
in de zomer, terwijl het randtype R6 alleen hoog scoort bij het aantal foeragerende vogelsoorten in 
de zomer. De deelgebieden met geen (natuur)beheer kwamen binnen alle soortengroepen op de 
laatste plaats. 
 

 Totaal score per soortengroep en randtype
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Wat betreft de vogels heeft de statistische analyse laten zien dat de toepassing van de verschillende 
randtypen in veel opzichten een significant positief effect heeft. De eindscore is in bijlage 4 opgeno-
men. Overall gezien heeft de toepassing van randen met het type R7 akkerbeheer het grootste effect 
op vogels. Het effect van de verschillende randtypen drukt zich het beste uit in het aantal foerage-
rende vogels (uitgedrukt per hectare) dat gebruik maakt van de verschillende randen. Het effect van 
de verschillende randen op het aantal foeragerende akkervogels is het sterkst in het type R6 en R7 
akkerbeheer. Voor randen van dit type worden in alle regio’s significante effecten vastgesteld. In 
randen van het type R5 is het effect minder sterk, maar in verschillende opzichten wel degelijk signi-
ficant. Wat betreft de broedvogels is alleen in type R7 sprake van significante effecten en dan met 
name in R7 akkerbeheer. Het relatief lage aantal significante effecten onder broedvogels is waar-
schijnlijk te wijten aan het feit dat het in de meeste gevallen om een laag aantal territoria gaat. Hier-
door is de steekproef in veel gevallen te klein. Vergeleken met het aantal foeragerende vogels is het 
aantal territoria wat dat betreft als parameter minder geschikt. De effecten op broedvogels zijn het 
meest evident in de regio Altena Biesbosch. In de regio Drimmelen zijn geen significante effecten 
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voor broedvogels vastgesteld. Dit zou te maken kunnen hebben met een relatief laag aantal deelge-
bieden in deze regio. Voor een vervolgstudie zou het daarom aan te bevelen zijn om in de regio’s 
Drimmelen en Steenbergen evenveel deelgebieden als in de regio Altena Biesbosch te selecteren. 
Wat betreft de roofvogels tenslotte kunnen we op basis van de statistische analyse constateren dat 
in randen van het type R5 en R7 akkerbeheer in de zomer positieve effecten heeft op het aantal 
foeragerende roofvogels. Daarentegen hebben de randen van het type R6 en R7 graslandbeheer 
juist in de winterperiode een positief effect op het aantal foeragerende roofvogels. 
 
 
3.2 Eindscore per gebied 
 
In de analyse van de onderzoeksgegevens is regelmatig aangegeven welke deelgebieden het 
hoogst scoorde voor wat betreft bijvoorbeeld het aantal territoria of aantal exemplaren van foerage-
rende vogels. Hierbij ging het niet om een gemiddelde per bijvoorbeeld hectare of 10 vierkante me-
ters, maar de exacte aantallen zoals genoteerd in het veld. Om de eindscore per gebied te kunnen 
bepalen zijn alle veldgegevens van vogels per gebied op een rijtje gezet en is per groep (bijvoor-
beeld aantal territoria of aantal exemplaren van foeragerende vogels in de winter) het gemiddelde 
genomen over de gehele onderzoeksperiode. Het gebied dat het hoogste gemiddelde had is de sco-
re van 18 punten toegekend, de tweede 17 punten ….en tenslotte het gebied met de laagste score 1 
punt. Alle vogelgroepen bij elkaar opgeteld scoren de gebieden 6 en 18, respectievelijk van de deel-
nemers Van Bergeijk en Van der Spelt, het hoogst, gevolgd door gebieden 2, 3 en 4 van de deelne-
mers Van Dongen, Nieuwkoop en Wink. Laag scoren de gebieden 5 en 8 van de deelnemers De 
Graaf en De Laat.  
De eindscore per gebied kon niet worden bepaald voor wat betreft de vegetatie, bodemdieren en/of 
insecten, aangezien niet in ieder gebied een opname van deze soortengroepen is gemaakt.  
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Bijlage 1: Informatie deelgebieden 
 
Code Pakket Regio Nabij Gemeente Naam Deelnemer Breedte m Lengte m Opp. m2

01a R6 Altena Biesbosch Dussen Werkendam Pad Millenaar 15 408 6120 

01b geen Altena Biesbosch Dussen Werkendam Put   15 450 6750 

01c R6 Altena Biesbosch Dussen Werkendam Put Millenaar 15 733 10995 

02a R6 Altena Biesbosch Babyloniënbroek Aalburg Den Biesheuvel Van Dongen 15 1490 22350 

02b R6 Altena Biesbosch Babyloniënbroek Aalburg Achterpad Van Dongen 5 60 300 

02c geen Altena Biesbosch Babyloniënbroek Aalburg Den Biesheuvel   15 570 8550 

03a R5 Altena Biesbosch Drongelen Aalburg Waarderweg Nieuwkoop 12 650 7800 

04a R5 Altena Biesbosch Veen Aalburg Banwaard Wink 12 1175 14100 

04b geen Altena Biesbosch Veen Aalburg Banwaard   12 550 6600 

05a R6 Altena Biesbosch Meeuwen Aalburg Meeuwsensedijk De Graaf 15 233 3495 

05b geen Altena Biesbosch Meeuwen Aalburg Meeuwsensedijk   15 130 1950 

06a R6 Altena Biesbosch Werkendam Werkendam Kodde huisperceel Van Bergeijk 15 2435 36525 

06b R5 Altena Biesbosch Werkendam Werkendam Tegenover Kodde Van Bergeijk 12 425 5100 

06c R7 gras Altena Biesbosch Werkendam Werkendam Tegenover Kodde Van Bergeijk 12 660 7920 

06d R7 akker Altena Biesbosch Werkendam Werkendam Tegenover Kodde Van Bergeijk 12 1130 13560 

06e geen Altena Biesbosch Werkendam Werkendam Tegenover Kodde   12 1530 18360 

06f R5 Altena Biesbosch Hank Werkendam Spits Van Bergeijk 12 2475 29700 

06g geen Altena Biesbosch Hank Werkendam Spits   12 1455 17460 

06h R6 Altena Biesbosch Hank Werkendam Jannezand 2 Van Bergeijk 15 2060 30900 

06i geen Altena Biesbosch Hank Werkendam Jannezand 2   15 1070 16050 

06j R7 gras Altena Biesbosch Hank Werkendam Jannezand 1 Van Bergeijk 12 475 5700 

06k R7 akker Altena Biesbosch Hank Werkendam Jannezand 1 Van Bergeijk 12 1225 14700 

06l geen Altena Biesbosch Hank Werkendam Jannezand 1   12 585 7020 

07a R7 akker Altena Biesbosch Sleeuwijk Werkendam Langs AV Kolff 12 375 4500 

07b R7 gras Altena Biesbosch Sleeuwijk Werkendam Langs weiland Kolff 12 405 4860 

07c geen Altena Biesbosch Sleeuwijk Werkendam Roefweg   12 380 4560 

08a R6 Altena Biesbosch Almkerk Woudrichem Veldschuur De Laat 15 300 4500 

08b geen Altena Biesbosch Almkerk Woudrichem Veldschuur   15 230 3450 

09a R7 akker Altena Biesbosch Sleeuwijk Woudrichem Jan Spieringsweg De Zeeuw 12 450 5400 

09b geen Altena Biesbosch Sleeuwijk Woudrichem Roefweg   12 600 7200 

09c R7 gras Altena Biesbosch Sleeuwijk Werkendam Roefweg De Zeeuw 12 300 3600 

10a R6 Drimmelen Zevenbergen Moerdijk Zuiddijk achter Wijtvliet 15 524 7860 

10b geen Drimmelen Zevenbergen Moerdijk Zuiddijk achter   15 280 4200 

11a R6 Drimmelen Zevenbergschen Hoek Moerdijk Dijk Noord Burgers 16 545 8720 

12a R6 Drimmelen Zevenbergen Moerdijk Kees achter erf Biotrio 15,75 510 8033 

12b geen Drimmelen Zevenbergen Moerdijk Kees achter erf   15 380 5700 

12c R6 Drimmelen Zevenbergen Moerdijk Nieuwe weg Biotrio 15,75 250 3938 

12d R6 Drimmelen Zevenbergen Moerdijk Jaap Achterdijk Biotrio 15,75 450 7088 

12e geen Drimmelen Zevenbergen Moerdijk Jaap Achterdijk   15 545 8175 

12f R6 Drimmelen Zevenbergen Moerdijk Gommes Biotrio 14 250 3500 

13a R6 Drimmelen Lage Zwaluwe Drimmelen Damhert Tabak 15 415 6225 

13b R6 Drimmelen Lage Zwaluwe Drimmelen Hessels Tabak 15 500 7500 

13c geen Drimmelen Lage Zwaluwe Drimmelen Hessels   15 330 4950 

14a R6 Drimmelen Zevenbergschen Hoek Moerdijk Blokpolder Van Steenoven 15 1250 18750 

14b geen Drimmelen Zevenbergschen Hoek Moerdijk Blokpolder   15 840 12600 

14c R7 gras Drimmelen Zevenbergschen Hoek Moerdijk A2 Van Steenoven 12 335 4020 

14d R7 akker Drimmelen Zevenbergschen Hoek Moerdijk A1 Van Steenoven 12 248 2976 
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Code Pakket Regio Nabij Gemeente Naam Deelnemer Breedte m Lengte m Opp. m2

14e geen Drimmelen Zevenbergschen Hoek Moerdijk A1   12 590 7080 

15a R6 Steenbergen Steenbergen Steenbergen De Blauwe Sluis De Witte 18 700 12600 

15b geen Steenbergen Steenbergen Steenbergen De Blauwe Sluis   15 415 6225 

15c R6 Steenbergen Steenbergen Steenbergen Heenwerf 1 De Witte 18 390 7020 

15d geen Steenbergen Steenbergen Steenbergen Heenwerf 1   15 195 2925 

15e R6 Steenbergen Steenbergen Steenbergen Zegge 2 De Witte 18 550 9900 

15f geen Steenbergen Steenbergen Steenbergen Zegge 2   15 455 6825 

16a R7 gras Steenbergen Lepelstraat Steenbergen Laurijsen Brooijmans 12 338 4056 

16b R7 akker Steenbergen Lepelstraat Steenbergen Rubeerdijk Brooijmans 12 476 5712 

16c R7 gras Steenbergen Lepelstraat Steenbergen Lemer Brooijmans 50 50 2500 

16d geen Steenbergen Lepelstraat Steenbergen Rubeerdijk   12 650 7800 

16e R7 gras Steenbergen Lepelstraat Steenbergen Veraart Brooijmans 12 405 4860 

16f R7 akker Steenbergen Lepelstraat Steenbergen Zeeweg Brooijmans 12 302 3624 

16g geen Steenbergen Lepelstraat Steenbergen Zeeweg   12 210 2520 

17a R6 Steenbergen Lepelstraat Steenbergen Vlietpolder Adriaansen 15 800 12000 

17b R7 gras Steenbergen Lepelstraat Steenbergen Vlietpolder Adriaansen 12 289 3468 

17c geen Steenbergen Lepelstraat Steenbergen Vlietpolder   15 930 13950 

17d R7 akker Steenbergen Lepelstraat Steenbergen Bisdom Adriaansen 12 325 3900 

17e R6 Steenbergen Lepelstraat Steenbergen Bisdom Adriaansen 15 435 6525 

17f geen Steenbergen Lepelstraat Steenbergen Bisdom   15 300 4500 

18a R7 gras Steenbergen Steenbergen Steenbergen Kavel Van der Spelt 12 820 9840 

18b R7 akker Steenbergen Steenbergen Steenbergen Groeneweg noord Van der Spelt 12 556 6672 

18c geen Steenbergen Steenbergen Steenbergen Groeneweg noord   12 355 4260 

18d R5 Steenbergen Steenbergen Steenbergen Opspuiting west Van der Spelt 12 1642 19704 

18e geen Steenbergen Steenbergen Steenbergen Opspuiting west   12 1340 16080 
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Bijlage 2: Overzicht opnamen  
 
  Zomervogels Wintervogels  Bodemdieren 

Insecten Vegetatie Bodem 

  3x (mei-juli) 2x (okt-dec) 1x (aug) 1x (aug) 1x (nov) 1x (aug) 

Code Pakket 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2010 

01a R6 x x x  x x          

01b geen x  x x  x   x   x    

01c R6 x x x x  x   x   x    

02a R6 x x  x x  x   x   x   

02b R6 x x  x            

02c geen x x  x x  x   x   x   

03a R5 x x x x x x  x x  x x  x x 

04a R5 x x x x x x x   x   x   

04b geen x   x            

05a R6 x x x  x x          

05b geen x               

06a R6 x x x   x          

06b R5 x x x  x x  x   x   x x 

06c R7 gras x x x  x x          

06d R7 akker x x x  x x  x   x   x x 

06e geen x x x x x x  x   x   x x 

06f R5 x x x x x x x  x x  x x   

06g geen x x x x x x   x   x    

06h R6 x x  x x   x   x   x x 

06i geen x   x            

06j R7 gras x x x x x x   x   x    

06k R7 akker x x x x x x x   x   x   

06l geen x   x            

07a R7 akker x x x x x x   x   x    

07b R7 gras x x x x x x x   x   x   

07c geen x   x   x   x   x   

08a R6 x x              

08b geen x               

09a R7 akker x x x x x x   x   x    

09b geen x x x x x x  x   x   x x 

09c R7 gras x x x x x x  x   x   x x 

10a R6 x x x  x x          

10b geen x x x  x x          

11a R6 x x x   x          

12a R6 x x x  x x          

12b geen x               

12c R6 x x x   x          

12d R6 x x  x   x   x   x   

12e geen x   x   x   x   x   

12f R6 x x              

13a R6 x x x   x   x   x    

13b R6 x x x x x x          

13c geen x x x x x x  x x  x x  x x 

14a R6 x x x x x x  x x  x x  x x 

14b geen x x x x x x  x x  x x  x x 
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  Zomervogels Wintervogels  Bodemdieren 
Insecten Vegetatie Bodem 

  3x (mei-juli) 2x (okt-dec) 1x (aug) 1x (aug) 1x (nov) 1x (aug) 

Code Pakket 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2010 

14c R7 gras x x  x x  x x  x x  x x x 

14d R7 akker x x  x x  x x  x x  x x x 

14e geen x   x   x   x   x   

15a R6 x x   x   x   x   x x 

15b geen x               

15c R6 x x x x  x          

15d geen x  x x  x          

15e R6 x x  x x  x   x   x   

15f geen x x  x x  x   x   x   

16a R7 gras x x x  x x   x   x    

16b R7 akker x x x  x x  x   x   x x 

16c R7 gras x x x  x x          

16d geen x x x  x x  x x  x x  x x 

16e R7 gras x x x x x x x  x x  x x   

16f R7 akker x x  x x  x   x   x   

16g geen x   x            

17a R6 x x x   x          

17b R7 gras x x x  x x          

17c geen x               

17d R7 akker x x x x x x   x   x    

17e R6 x x  x x           

17f geen x   x            

18a R7 gras x x x x x x  x   x   x x 

18b R7 akker x x x x x x          

18c geen x   x            

18d R5 x x x x x x x x x x x x x x x 

18e geen x x x x x x x x x x x x x x x 
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Bijlage 3: Interne en externe invloeden  
 

Oppervlakte  

Totale oppervlakte van het deelgebied. 
1 = 0,1 - 1 hectare 
2 = 1,1 - 2 hectare 
3 = 2,1 – 4 hectare 

Verkeer 

Mate van invloed door lawaai en licht van verkeer, waarbij intensiteit en de vorm van het wegverkeer bepalend is. 
0 = geen verkeersweg binnen de 100 meterzone aanwezig 
1 = invloed is tamelijk hoog, doordat de (tamelijk) intensief door gemotoriseerd verkeer gebruikte weg zich bevindt 
op (enkele) tientallen meters van het deelgebied, en/of de verkeersweg van het deelgebied wordt gescheiden door 
een houtsingel, bomenrij of een brede sloot/kreek, e.d. of de verkeersweg bevindt zich binnen 10 meter van het 
deelgebied en wordt extensief gebruikt door gemotoriseerd verkeer 
2 = invloed is hoog, doordat de (tamelijk) intensief door gemotoriseerd verkeer gebruikte weg zich deels binnen 10 
meter van het deelgebied bevindt, terwijl nabij of langs andere delen van het deelgebied geen verkeersweg 
voorkomt  
3 = invloed is zeer hoog, doordat de (zeer) intensief door gemotoriseerd verkeer gebruikte weg zich binnen 10 
meter van het deelgebied bevindt 

Woning 

Mate van invloed door lawaai en licht van de activiteiten in en nabij een woning. 
0 = woning(en) binnen de 100 meterzone niet aanwezig 
1 = invloed is tamelijk hoog, doordat de woning(en) zich bevindt/bevinden op (enkele) tientallen meters van het 
deelgebied, en/of de woning(en) wordt/worden van het deelgebied gescheiden door een houtsingel, bomenrij of 
een brede sloot/kreek, e.d. 
2 = invloed is hoog, doordat de woning(en) zich plaatselijk binnen 10 meter van het deelgebied bevindt/bevinden, 
terwijl nabij andere delen van het deelgebied geen woningen voorkomen dan wel op (enkele) tientallen meters 
afstand 
3= invloed is zeer hoog, doordat de woning(en) zich binnen 10 meter van het deelgebied bevindt/bevinden 

Bos 

Houtsingel 

Bomenrij 

Bomen (solitair) 

Struiken 

Ruigte 

Rietvegetatie 

Sloot 

Waterplas 

Rivier/Beek/Kreek 

Dijk/berm (bloemrijk) 

De aanwezigheid van het desbetreffende element in de nabijheid van het deelgebied. 
0 = binnen de 100 meterzone is geen van de genoemde elementen aanwezig 
1 = binnen de 100 meterzone komen een of meerdere elementen (tamelijk) weinig voor of de oppervlakte is 
minder dan 0,5 hectare groot 
2 = binnen de 100 meterzone komen een of meerdere elementen (tamelijk) veel voor of de oppervlakte is 0,5 – 1 
hectare groot 
3 = binnen de 100 meterzone komen een of meerdere elementen (zeer) veel voor of de oppervlakte is groter dan  
1 hectare 

Hooiland 

Weiland 

Bouwland/kwekerij 

Boomgaard 

In welke mate het deelgebied grenst aan het desbetreffende landbouwperceel en/of kwekerij/boomgaard. 
0 = binnen de 100 meterzone is geen hooi-, wei-, of bouwland, kwekerij  of boomgaard aanwezig 
1 = 1 – 30% van de 100 meterzone bestaat uit het desbetreffende grondgebruik 
2 = 31 – 60% van de 100 meterzone bestaat uit het desbetreffende grondgebruik 
3 = 61 – 100% van de 100 meterzone bestaat uit het desbetreffende grondgebruik 

Natuurgebied  

De aanwezigheid van een natuurgebied in de nabijheid van het deelgebied. 
0 = binnen de 100 meterzone is geen natuurgebied aanwezig 
1 = 1 – 30% van de 100 meterzone bestaat uit natuurgebied 
2 = 31 – 60% van de 100 meterzone bestaat uit natuurgebied 
3 = 61 – 100% van de 100 meterzone bestaat uit natuurgebied 

Rust/veiligheid 

Algemene indruk van rust en veiligheid voor vogels en andere diersoorten, die ondermeer wordt bepaald door de 
afwezigheid van verkeer en/of allerlei menselijke activiteiten 
1 = (zeer tot tamelijk) lage mate van rust en veiligheid aanwezig  
2 = (tamelijk) hoge mate van rust en veiligheid aanwezig 
3 = (zeer) hoge mate van rust en veiligheid aanwezig 

Open landschap 

Half besloten landschap 

Mate van openheid of beslotenheid van het landschap waarin het deelgebied is gelegen. 
1 = 1 – 30% van de 100 meterzone bestaat uit het desbetreffende landschapstype 
2 = 31 – 60% van de 100 meterzone bestaat uit het desbetreffende landschapstype 
3 = 61 – 100% van de 100 meterzone bestaat uit het desbetreffende landschapstype 
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Bijlage 4: Samenvatting resultaten statistische analyse 
 
 
 

Altena 
Biesbosch Drimmelen Steenbergen

Altena 
Biesbosch Drimmelen Steenbergen

Altena 
Biesbosch Drimmelen Steenbergen

Altena 
Biesbosch Drimmelen Steenbergen

Broedterr. gele kwikstaart ** **
Broedterr. veldleeuwerik ** **
Broedterr. graspieper
Broedterr. patrijs
Broedterr. totaal ** **
Aantal sign. effecten 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0
Foerageer soorten mei-juli ** ** ** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Foerageer soorten okt-dec ** ** ** *** *** *** * * *
Foerageer vogels mei-juli *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** *** ***
Foerageer vogels okt-dec *** *** *** *** *** *** *** *** *** ** ** **
Akkervogels mei-juli ** ** ** *** *** *** *** *** *** **
Akkervogels okt-dec *** *** *** *** *** *** * * *
Aantal sign. effecten 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 5 5
Roofvogelsoorten mei-juli ** ** ** ** ** **
Roofvogels mei-juli ** ** ** ** ** **
Roofvogelsoorten okt-dec * * * ** ** **
Roofvogels okt-dec * * * ** ** **
Aantal sign. effecten 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
Totaal aantal sign. effecten 6 6 6 8 8 8 11 8 10 9 7 7
Totaal aantal sign. effecten per rand 18 24 29 23

R5 R6 R7 akkerbeheer R7 graslandbeheer

 
 
Samenvatting van de resultaten van de statistische analyses. Per variabele is weergegeven bij welke randtype en regio de resultaten significant waren.  
* representeert een significantie waarde van < 0,05, ** een significantie waarde van < 0,01 en *** een significantie waarde van < 0,001. Bij een lagere waarde 
(meer sterren) is het effect sterker. Het aantal significante resultaten (tendensen niet meegeteld) is per randtype en regio, en als totalen per randtype in de 
laatste (onderste) rijen opgeteld. In de toets is voor andere variabelen – buiten het randtype – gecorrigeerd, waardoor alleen de variabele randtype overblijft.  
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Bijlage 5: Resultaten statistische analyses 
 
 
In deze bijlage worden de resultaten gepresenteerd van de statistische analyse die is uitgevoerd 
op de vogelgegevens van het SOLABIO project. De resultaten worden voor ieder van de onder-
zochte variabelen apart gepresenteerd. De resultaten zijn in het evaluatierapport verwerkt. 
 
Per variabele is een samenvattende tabel weergegeven met daarin de resultaten van het defini-
tieve model. De kolom ‘Source’ geeft de factoren van de model weer. Per factor zijn de resultaten 
van de verwachtingswaardes (‘Hypothesis’) en van de storingstermen (‘Error’) aangegeven. Ove-
rige kolommen:  

‘Type III Sum of Squares’ = kwadraatsom; 
‘df’ = vrijheidsgraden; 
‘Mean Square’ = variantie; 
‘F’ = F-waarde; 
‘Sig.’ = significantie waarde (p-waarde). 

 
Per variabele is een tweede tabel gepresenteerd, met daarin de resultaten van de post-hoc Dun-
nett t-toetsen. Hier worden de verschillen tussen de verschillende randtypen (eerste kolom) met 
de controle gebieden (tweede kolom) getoetst. ‘Mean Difference’ is het gemiddelde verschil tus-
sen de gegevens van de eerste twee kolommen. ‘Std. Error’ is de standaardfout van het steek-
proefgemiddelde. ‘Sig.’ is de significantie waarde (p-waarde). ‘95% Confidence Interval Lower 
Bound’ geeft de laagste grenswaarde van de 95% betrouwbaarheidsinterval weer.  
De niet-parametrische Kruskall-Wallis toetsen geven alleen een significantie waarde weer. Om de 
interpretatie te verhelpen worden de geanalyseerde gegevens per randtypen grafisch gepresen-
teerd. De lijn geeft de mediaan weer, sterren uitschieters, foutbalken de minimum- en maximum-
waardes en de boxplot het eerste en de derde kwartiel. 
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Broedterritoria gele kwikstaart 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:lnGK 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Hypothesis 27,531 1 27,531 62,439 ,005 Intercept 

Error 1,271 2,882 ,441a   

Hypothesis 2,954 4 ,738 1,038 ,444 rand 

Error 5,784 8,128 ,712b   

Hypothesis ,976 2 ,488 ,735 ,506 Regio 

Error 5,896 8,882 ,664c   

Hypothesis 5,715 7 ,816 3,044 ,005 rand * Regio 

Error 42,116 157 ,268d   

Multiple Comparisons 

lnGK 

Dunnett t (>control)a

95% Confiden-

ce Interval 

(I) rand (J) rand 

Mean Differen-

ce (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound 

R5 geen ,07 ,154 ,653 -,27

R6 geen ,20 ,103 ,085 -,02

R7a geen ,59* ,129 ,000 ,31

R7g geen ,14 ,124 ,332 -,13
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Broedterritoria veldleeuwerik 
 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:lnVL 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Hypothesis 3,317 1 3,317 2,955 ,217 Intercept 

Error 2,451 2,183 1,123a   

Hypothesis ,990 4 ,248 ,544 ,708 rand 

Error 3,711 8,159 ,455b   

Hypothesis 2,857 2 1,429 3,363 ,081 Regio 

Error 3,795 8,935 ,425c   

Hypothesis 3,646 7 ,521 2,965 ,006 rand * Regio 

Error 27,583 157 ,176d   

 

Multiple Comparisons 

lnVL 

Dunnett t (>control)a 

95% Confiden-

ce Interval 

(I) rand (J) rand 

Mean Differen-

ce (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound 

R5 geen -,0835 ,12463 ,966 -,3587

R6 geen ,0965 ,08308 ,334 -,0869

R7a geen ,3714* ,10415 ,001 ,1414

R7g geen ,2488* ,10047 ,026 ,0269
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Broedterritoria graspieper 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:lnGR 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model ,562a 4 ,140 1,556 ,189 

Intercept 2,045 1 2,045 22,659 ,000 

rand ,562 4 ,140 1,556 ,189 

Error 14,981 166 ,090   

Total 17,749 171    

Corrected Total 15,542 170    
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Broedterritoria patrijs 
 

Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:lnPatrijs 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Hypothesis ,060 1 ,060 3,432 ,116 Intercept 

Error ,100 5,688 ,018a   

Hypothesis ,057 4 ,014 ,309 ,865 rand 

Error ,411 8,936 ,046b   

Hypothesis ,028 2 ,014 ,313 ,738 Regio 

Error ,452 10,273 ,044c   

Hypothesis ,352 7 ,050 1,815 ,088 rand * Regio 

Error 4,351 157 ,028d   

Multiple Comparisons 

lnPatrijs 

Dunnett t (>control)a

95% Confiden-

ce Interval 

(I) rand (J) rand 

Mean Differen-

ce (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound 

R5 geen ,0066 ,04950 ,795 -,1027

R6 geen ,0259 ,03299 ,510 -,0470

R7a geen ,0911 ,04136 ,051 -,0002

R7g geen -,0127 ,03990 ,918 -,1008 
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Broedterritoria van alle broedvogels 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:lnTotal 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Hypothesis 63,666 1 63,666 81,171 ,003 Intercept 

Error 2,242 2,859 ,784a   

Hypothesis 5,510 4 1,377 ,986 ,467 rand 

Error 11,124 7,963 1,397b   

Hypothesis 1,744 2 ,872 ,673 ,535 Regio 

Error 11,143 8,601 1,296c   

Hypothesis 11,337 7 1,620 3,549 ,001 rand * Regio 

Error 71,646 157 ,456d   

 
 

Multiple Comparisons 

lnTotal 

Dunnett t (>control)a

95% Confiden-

ce Interval 

(I) rand (J) rand 

Mean Differen-

ce (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound 

R5 geen ,3186 ,20086 ,176 -,1250

R6 geen ,2924 ,13389 ,053 -,0033

R7a geen ,9343* ,16785 ,000 ,5636

R7g geen ,3014 ,16192 ,106 -,0562
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Aantal foeragerende vogelsoorten in mei-juli 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:sqrtsoort 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Hypothesis 789,364 1 789,364 329,335 ,000 Intercept 

Error 11,226 4,684 2,397a   

Hypothesis 48,551 4 12,138 22,879 ,000 rand 

Error 84,882 160 ,531b   

Hypothesis 6,961 2 3,480 6,561 ,002 Jaar 

Error 84,882 160 ,531b   

Hypothesis 6,571 2 3,285 6,193 ,003 Regio 

Error 84,882 160 ,531b   

Hypothesis 40,021 1 40,021 75,438 ,000 Opp.ha 

Error 84,882 160 ,531b   

 

Multiple Comparisons 

sqrtsoort 

Dunnett t (>control)a

95% Confiden-

ce Interval 

(I) rand (J) rand 

Mean Differen-

ce (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound 

R5 geen ,7895* ,26260 ,006 ,2100

R6 geen 1,1776* ,17564 ,000 ,7900

R7a geen 1,5944* ,21971 ,000 1,1096

R7g geen 1,3669* ,21201 ,000 ,8991
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Aantal foeragerende vogelsoorten in oktober-december 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:ln_soort 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Hypothesis 261,618 1 261,618 99,810 ,001 Intercept 

Error 9,446 3,604 2,621a   

Hypothesis 18,653 4 4,663 10,209 ,000 rand 

Error 57,555 126 ,457b   

Hypothesis 13,937 2 6,969 15,256 ,000 jaar 

Error 57,555 126 ,457b   

Hypothesis 3,623 2 1,812 3,966 ,021 Regio 

Error 57,555 126 ,457b   

Hypothesis 21,689 1 21,689 47,482 ,000 Opp.ha 

Error 57,555 126 ,457b   

 
 

Multiple Comparisons 

ln_soort 

Dunnett t (>control)a

95% Confiden-

ce Interval 

(I) rand (J) rand 

Mean Differen-

ce (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound 

R5 geen ,4902 ,24611 ,082 -,0547

R6 geen ,5792* ,18392 ,004 ,1720

R7a geen ,9192* ,20767 ,000 ,4594

R7g geen ,5344* ,20238 ,017 ,0863
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Aantal exemplaren foeragerende vogels in mei-juli 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:lgVogels 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Hypothesis 106,136 1 106,136 482,235 ,000 Intercept 

Error ,776 3,527 ,220a   

Hypothesis 9,516 4 2,379 28,372 ,000 rand 

Error 13,584 162 ,084b   

Hypothesis ,945 2 ,473 5,636 ,004 Regio 

Error 13,584 162 ,084b   

Hypothesis ,585 1 ,585 6,981 ,009 Opp.ha 

Error 13,584 162 ,084b   

Multiple Comparisons 

lgVogels 

Dunnett t (>control)a

95% Confiden-

ce Interval 

(I) rand (J) rand 

Mean Differen-

ce (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound 

R5 geen ,3561* ,08790 ,000 ,1622

R6 geen ,4683* ,05879 ,000 ,3386

R7a geen ,6546* ,07354 ,000 ,4923

R7g geen ,5431* ,07097 ,000 ,3865
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Aantal exemplaren foeragerende vogels in oktober-december 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:ln_vogel 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Hypothesis 554,429 1 554,429 80,725 ,001 Intercept 

Error 27,068 3,941 6,868a   

Hypothesis 106,292 4 26,573 20,108 ,000 rand 

Error 166,513 126 1,322b   

Hypothesis 34,069 2 17,034 12,890 ,000 jaar 

Error 166,513 126 1,322b   

Hypothesis 11,297 2 5,648 4,274 ,016 Regio 

Error 166,513 126 1,322b   

Hypothesis 22,499 1 22,499 17,025 ,000 Opp.ha 

Error 166,513 126 1,322b   

 

Multiple Comparisons 

ln_vogel 

Dunnett t (>control)a

95% Confiden-

ce Interval 

(I) rand (J) rand 

Mean Differen-

ce (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound 

R5 geen 1,7840* ,38009 ,000 ,9425

R6 geen 1,4853* ,28405 ,000 ,8565

R7a geen 2,2637* ,32073 ,000 1,5536

R7g geen 1,0380* ,31256 ,002 ,3460 
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Aantal exemplaren foeragerende akker- en ruigte vogels in mei-juli 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:lnVogels 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Hypothesis 181,835 1 181,835 51,533 ,015 Intercept 

Error 7,728 2,190 3,529a   

Hypothesis 23,595 4 5,899 3,385 ,067 rand 

Error 13,840 7,941 1,743b   

Hypothesis 8,984 2 4,492 2,779 ,118 Regio 

Error 13,809 8,543 1,617c   

Hypothesis 14,211 7 2,030 3,694 ,001 rand * Regio 

Error 86,845 158 ,550d   
 
lnVogels 

Dunnett t (>control)a 

95% Confidence 

Interval 

(I) rand (J) rand 

Mean Difference (I-

J) Std. Error Sig. Lower Bound 

R5 geen ,6273* ,22044 ,009 ,1406 

R6 geen ,6036* ,14694 ,000 ,2792 

R7a geen 1,4391* ,18422 ,000 1,0324 

R7g geen ,5527* ,17579 ,004 ,1645 
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Aantal exemplaren foeragerende akker- en ruigte vogels in oktober-december 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:ln_selvogel 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Corrected Model 43,990a 4 10,997 8,085 ,000 

Intercept 317,389 1 317,389 233,322 ,000 

rand 43,990 4 10,997 8,085 ,000 

Error 178,200 131 1,360   

Total 559,230 136    

Corrected Total 222,189 135    
 

Multiple Comparisons 

ln_selvogel 

Dunnett t (>control)a

95% Confiden-

ce Interval 

(I) rand (J) rand 

Mean Differen-

ce (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound 

R5 geen ,6299 ,36338 ,136 -,1743

R6 geen 1,1810* ,27156 ,000 ,5800

R7a geen 1,5678* ,30663 ,000 ,8892

R7g geen ,8231* ,29882 ,013 ,1617
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Aantal foeragerende roofvogelsoorten in mei-juli 
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Aantal foeragerende exemplaren roofvogels in mei-juli 
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Aantal foeragerende roofvogelsoorten in oktober-december 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:ln_roofsoort 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Hypothesis 28,821 1 28,821 11,926 ,072 Intercept 

Error 4,943 2,045 2,417a   

Hypothesis 3,058 4 ,764 2,885 ,025 rand 

Error 34,175 129 ,265b   

Hypothesis 5,321 2 2,661 10,043 ,000 jaar 

Error 34,175 129 ,265b   

Multiple Comparisons 

ln_roofsoort 

Dunnett t (>control)a

95% Confiden-

ce Interval 

(I) rand (J) rand 

Mean Differen-

ce (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound 

R5 geen ,2623 ,16036 ,162 -,0927

R6 geen ,2839* ,11984 ,035 ,0186

R7a geen ,2323 ,13532 ,140 -,0672

R7g geen ,4880* ,13187 ,001 ,1961
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Aantal foeragerende exemplaren roofvogels in oktober-december 
Tests of Between-Subjects Effects 

Dependent Variable:sqrt_roofvogel 

Source 

Type III Sum of 

Squares df Mean Square F Sig. 

Hypothesis 6,988 1 6,988 4,809 ,109 Intercept 

Error 4,726 3,253 1,453a   

Hypothesis 6,139 4 1,535 3,557 ,009 rand 

Error 55,236 128 ,432b   

Hypothesis 8,386 2 4,193 9,717 ,000 jaar 

Error 55,236 128 ,432b   

Hypothesis 2,534 1 2,534 5,872 ,017 Opp.ha 

Error 55,236 128 ,432b   
 

Multiple Comparisons 

sqrt_roofvogel 

Dunnett t (>control)a

95% Confiden-

ce Interval 

(I) rand (J) rand 

Mean Differen-

ce (I-J) Std. Error Sig. Lower Bound 

R5 geen ,3765 ,20850 ,119 -,0850

R6 geen ,3987* ,15581 ,021 ,0538

R7a geen ,2906 ,17594 ,158 -,0988

R7g geen ,6070* ,17145 ,001 ,2275
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Bijlage 6: Beheervoorschriften randtypen 
 
 

Randenpakket  R5: Vierseizoensrand 
 
1. Een ‘Vierseizoensrand’ is een aaneengesloten rand op bouwland die ingezaaid wordt met 
twee types aangeleverde mengsels (een graan-/kruidenmensgel en een gras-kruidenmengsel). 
Het graan-/kruidenmengsel (deel A) wordt jaarlijks ingezaaid. Het gras-kruidenmengsel (deel 
B&C) wordt alleen het eerste jaar ingezaaid.  
 
Toelichting: 

- Aaneengesloten betekent in dit verband ‘niet onderbroken of doorsneden, en daardoor een 
geheel vormend’.  

- De rand dient te zijn gelegen op of grenzend aan bouwland (niet op grasland). 
- Graan-/kruidenmengsel: Zaadmengsel waarin de nadruk ligt op granen, niet zijnde maïs, die in 

het algemeen voorziet in schuilgelegenheid en met name in de winter in voedsel voor 
akkervogels.   

- Gras-/kruidenmengsel: Zaadmengsel waarin de nadruk ligt op kruiden, dat in het algemeen 
voorziet in schuilgelegenheid en met name in de zomer in broed- en foerageergelegenheid.  

 
2. De rand heeft een breedte van 12 meter en een lengte van tenminste 50 meter. Deel A is 6 
meter breed en deel B&C van de gras-/kruidenrand zijn beide 3 meter breed.  

 
Toelichting: 

- De lengte van de rand wordt aan de hand van kadastrale gegevens en/of GIS kaarten, en/of in 
het veld met een meetband of meetwiel gemeten. Wanneer de lengte van kadastrale gegevens 
en/of GIS kaarten afwijken van de daadwerkelijke meting in het veld, wordt de werkelijke meting 
in het veld aangehouden. 

- Wanneer de breedte van de rand varieert dient om de 50 meter lengte, de breedte van de rand te 
worden bepaald. Afhankelijk van de mate van variatie in de breedte kan het aantal meetpunten 
afwijken, dit is afhankelijk van de vorm van het element. Vervolgens wordt de gemiddelde 
breedte bepaald. 

- De oppervlakte is lengte x breedte. De oppervlakte wordt naar boven afgerond op vierkante 
meters. 

 
3. Deel A van de rand wordt jaarlijks ingezaaid met een aangeleverd graan-/kruidenmengsel. 
Deel B&C worden alleen het eerste jaar ingezaaid met een aangeleverd gras-/kruidenmengsel.   
 
Toelichting: 

- Bij het inzaaien van het graan-/kruidenmengsel (1ste, 2de en 3de jaar) wordt 75 kg per hectare 
ingezaaid. 

- Bij het inzaaien van het gras-/kruidenmengsel (1ste jaar) wordt 10 kg per hectare ingezaaid. 
 
 

Gras ‐kruidenrand

A
B C

Akker 

Sloot / 
perceelsgrens

Graan ‐ 
kruidenrand Gras-

kruidenrand

A B C

Akker 

Sloot / 
perceelsgrens 

Graan-
kruidenrand 
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4. Het beheer is per onderdeel van de rand verschillend. 
 

A B C
Eerste jaar Inzaaien

maart - april

Inzaaien

maart - april

Maaien 

15 juli

Tweede jaar Maaien

15 april

-

15 augustus

Maaien

15 april

15 juli

15 augustus
Derde jaar Maaien

-

-

15 augustus

Maaien

15 april

15 juli

15 augustus

Herinzaaien

maart - april

Herinzaaien

maart - april

Inzaaien

maart - april

A B C
Eerste jaar Inzaaien

maart - april

Inzaaien

maart - april

Maaien 

15 juli

Tweede jaar Maaien

15 april

-

15 augustus

Maaien

15 april

15 juli

15 augustus
Derde jaar Maaien

-

-

15 augustus

Maaien

15 april

15 juli

15 augustus

Herinzaaien

maart - april

Herinzaaien

maart - april

Inzaaien

maart - april

 
 
Toelichting: 

- Vanwege mogelijk ongunstige weersomstandigheden is een afwijking van enkele dagen van de 
hierboven voorgeschreven data toegestaan.  

- De voorgeschreven data zijn gekozen om werkzaamheden in het broedseizoen te voorkomen. 
- Bij iedere maaibeurt dient het maaisel te worden afgevoerd. 

 
5. Mechanische onkruidbestrijding en het gebruik van chemische (onkruid)bestrijdingsmiddelen 
in de rand is niet toegestaan m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, melde 
en kleefkruid. 
 
6. De rand wordt niet gebruikt als pad behoudens het incidentele gebruik als onderhoudspad voor 
het schouwen of schonen van de aanliggende sloot. 
 
Toelichting: 

- Incidenteel betekent alleen voor het schouwen van de aanliggende waterloop indien van 
toepassing. 

- Het slootveegsel of –bagger dat vrij komt bij het schonen van de sloot mag niet op de rand 
gedeponeerd worden. 

 
7. Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het 
hele tijdvak. 
 
8. De financiële vergoeding voor het pakket R5: ‘Vierseizoensrand’ bedraagt € 2.524,- per hectare 
per jaar. 
 
Toelichting:  
Aangezien de breedte van de rand is voorgeschreven (12 meter), is de hoogte van de vergoeding 
afhankelijk van de lengte van de rand. 
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Randenpakket  R6: Vierseizoensrand met braak 
 
1. Een ‘Vierseizoensrand met braak’ is een aaneengesloten rand op bouwland die ingezaaid 
wordt met twee types aangeleverde mengsels (een graan-/kruidenmensgel en een gras-
kruidenmengsel). Daarnaast zal een strook zwarte grond (deel D) in stand worden gehouden. 
Het graan-/kruidenmengsel (deel A) wordt jaarlijks ingezaaid. Het gras-kruidenmengsel (deel 
B&C) wordt alleen het eerste jaar ingezaaid.  
 
Toelichting: 

- Aaneengesloten betekent in dit verband ‘niet onderbroken of doorsneden, en daardoor een 
geheel vormend’.  

- De rand dient te zijn gelegen op of grenzend aan bouwland (niet op grasland). 
- Graan-/kruidenmengsel: Zaadmengsel waarin de nadruk ligt op granen, niet zijnde maïs, die in 

het algemeen voorziet in schuilgelegenheid en met name in de winter in voedsel voor 
akkervogels.  

- Gras-/kruidenmengsel: Zaadmengsel waarin de nadruk ligt op kruiden, die in het algemeen 
voorziet in schuilgelegenheid en met name in de zomer in broed- en foerageergelegenheid.  

- Braakrand: Strook zwarte grond, die middels mechanische bewerkingen vrij wordt gehouden 
van vegetatie. In deze strook warmt de losse grond snel op, wat ten goed komt van het 
insectenleven en waar onder andere de patrijs zich in droogt of een stofbad neemt.  

 
2. De rand heeft een breedte van 15 meter en een lengte van tenminste 50 meter. Deel A is 6 
meter breed, deel B&C van de gras-/kruidenrand en deel D zijn allen 3 meter breed.  

 
Toelichting: 

- De lengte van de rand wordt aan de hand van kadastrale gegevens en/of GIS kaarten, en/of in 
het veld met een meetband of meetwiel gemeten. Wanneer de lengte van kadastrale gegevens 
en/of GIS kaarten afwijken van de daadwerkelijke meting in het veld, wordt de werkelijke meting 
in het veld aangehouden. 

- Wanneer de breedte van de rand varieert dient om de 50 meter lengte, de breedte van de rand te 
worden bepaald. Afhankelijk van de mate van variatie in de breedte kan het aantal meetpunten 
afwijken, dit is afhankelijk van de vorm van het element. Vervolgens wordt de gemiddelde 
breedte bepaald. 

- De oppervlakte is lengte x breedte. De oppervlakte wordt naar boven afgerond op vierkante 
meters. 

 
3. Deel A van de rand wordt jaarlijks ingezaaid met een aangeleverd graan-/kruidenmengsel. 
Deel B&C worden alleen het eerste jaar ingezaaid met een aangeleverd gras-/kruidenmengsel.    
Toelichting: 

- Bij het inzaaien van het graan-/kruidenmengsel (1ste, 2de en 3de jaar) wordt 75 kg per hectare 
ingezaaid. 

- Bij het inzaaien van het gras-/kruidenmengsel (1ste jaar) wordt 10 kg per hectare ingezaaid. 
 
 

Gras-
kruidenrand 

A B C

Akker 

D 

Braakrand 

Sloot / 
perceelsgrens 

Graan-
kruidenrand 
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4. Het beheer is per onderdeel van de rand verschillend. 
 

A B C

Eerste jaar Inzaaien

maart - april

Inzaaien

maart - april

Maaien 

15 juli

Tweede jaar Maaien

15 april

-

15 augustus

Maaien

15 april

15 juli

15 augustus
Derde jaar Maaien

-

-

15 augustus

Maaien

15 april

15 juli

15 augustus

Herinzaaien

maart - april

Herinzaaien

maart - april

Inzaaien

maart - april

D
Ploegen

3 x Cultivateren

Ploegen

3 x Cultivateren

Ploegen

3 x Cultivateren

A B C

Eerste jaar Inzaaien

maart - april

Inzaaien

maart - april

Maaien 

15 juli

Tweede jaar Maaien

15 april

-

15 augustus

Maaien

15 april

15 juli

15 augustus
Derde jaar Maaien

-

-

15 augustus

Maaien

15 april

15 juli

15 augustus

Herinzaaien

maart - april

Herinzaaien

maart - april

Inzaaien

maart - april

D
Ploegen

3 x Cultivateren

Ploegen

3 x Cultivateren

Ploegen

3 x Cultivateren

 
 
Toelichting: 

- Vanwege mogelijk ongunstige weersomstandigheden is een afwijking van enkele dagen van de 
hierboven voorgeschreven data toegestaan.  

- De voorgeschreven data zijn gekozen om werkzaamheden in het broedseizoen te voorkomen. 
- Bij iedere maaibeurt dient het maaisel te worden afgevoerd. 

 
5. Mechanische onkruidbestrijding en het gebruik van chemische (onkruid)bestrijdingsmiddelen 
in de rand is niet toegestaan m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, melde 
en kleefkruid. 
 
6. De rand wordt niet gebruikt als pad behoudens het incidentele gebruik als onderhoudspad voor 
het schouwen of schonen van de aanliggende sloot. 
 
Toelichting: 

- Incidenteel betekent alleen voor het schouwen van de aanliggende waterloop indien van 
toepassing. 

- Het slootveegsel of –bagger dat vrij komt bij het schonen van de sloot mag niet op de rand 
gedeponeerd worden. 

 
7. Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het 
hele tijdvak. 
 
8. De financiële vergoeding voor het pakket R6: ‘Vierseizoensrand met braak’ bedraagt € 2.469,00 
per hectare per jaar. 
 
Toelichting:  

- Aangezien de breedte van de rand is voorgeschreven (15 meter), is de hoogte van de 
vergoeding afhankelijk van de lengte van de rand. 
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Randenpakket  R7: Opgedeelde graan- en duorand 
 
1. Een ‘Opgedeelde graan- en duorand’ is een onderbroken rand op bouwland die ingezaaid 
wordt met twee types aangeleverde mengsels (een graan-/kruidenmensgel en een gras-
kruidenmengsel). Het graan-/kruidenmengsel (deel A) wordt jaarlijks ingezaaid. Het gras-
kruidenmengsel (deel B&C) wordt alleen het eerste jaar ingezaaid.  
 
Toelichting: 

- Onderbroken betekent in dit verband ‘niet direct langs elkaar gelegen, verspreid over percelen’. 
In de verhouding 50% graan-kruidenrand – 50% gras-kruidenrand. De minimale afstand tussen 
de randen is 500 meter. 

- De rand dient te zijn gelegen op of grenzend aan bouwland (niet op grasland). 
- Graan-/kruidenmengsel: Zaadmengsel waarin de nadruk ligt op granen, niet zijnde maïs, die in 

het algemeen voorziet in schuilgelegenheid en met name in de winter in voedsel voor 
akkervogels.  

- Gras-/kruidenmengsel: Zaadmengsel waarin de nadruk ligt op kruiden, die in het algemeen 
voorziet in schuilgelegenheid en met name in de zomer in broed- en foerageergelegenheid.  

 
2. Beide randen hebben een breedte van 12 meter en een lengte van tenminste 50 meter. Deel A 
is 12 meter breed, deel B&C van de gras-/kruidenrand zijn beide 6 meter breed.  
 

Graan‐
kruidenrand

G ras ‐
kruidenrand

A

B C

Akker 1
Akker 2

S loot / 
perceelsgrens

G raan‐
kruidenrand

G ras ‐
kruidenrand

A

B C

Akker 1
Akker 2

S loot / 
perceelsgrens

 
Toelichting: 

- De lengte van de rand wordt aan de hand van kadastrale gegevens en/of GIS kaarten, en/of in 
het veld met een meetband of meetwiel gemeten. Wanneer de lengte van kadastrale gegevens 
en/of GIS kaarten afwijken van de daadwerkelijke meting in het veld, wordt de werkelijke meting 
in het veld aangehouden. 

- Wanneer de breedte van de rand varieert dient om de 50 meter lengte, de breedte van de rand te 
worden bepaald. Afhankelijk van de mate van variatie in de breedte kan het aantal meetpunten 
afwijken, dit is afhankelijk van de vorm van het element. Vervolgens wordt de gemiddelde 
breedte bepaald. 

- De oppervlakte is lengte x breedte. De oppervlakte wordt naar boven afgerond op vierkante 
meters. 

 
3. Deel A van de rand wordt jaarlijks ingezaaid met een aangeleverd graan-/kruidenmengsel. 
Deel B&C worden alleen het eerste jaar ingezaaid met een aangeleverd gras-/kruidenmengsel. 
    
Toelichting: 

- Bij het inzaaien van het graan-/kruidenmengsel (1ste, 2de en 3de jaar) wordt 75 kg per hectare 
ingezaaid. 

- Bij het inzaaien van het gras-/kruidenmengsel (1ste jaar) wordt 10 kg per hectare ingezaaid. 
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4. Het beheer is per onderdeel van de rand verschillend. 
 
 

A B C

Eerste jaar Inzaaien

maart - april

Inzaaien

maart - april

Maaien 

15 juli

Tweede jaar Maaien

15 april

-

15 augustus

Maaien

15 april

15 juli

15 augustus
Derde jaar Maaien

-

-

15 augustus

Maaien

15 april

15 juli

15 augustus

Herinzaaien

maart - april

Herinzaaien

maart - april

Inzaaien

maart - april

A B C

Eerste jaar Inzaaien

maart - april

Inzaaien

maart - april

Maaien 

15 juli

Tweede jaar Maaien

15 april

-

15 augustus

Maaien

15 april

15 juli

15 augustus
Derde jaar Maaien

-

-

15 augustus

Maaien

15 april

15 juli

15 augustus

Herinzaaien

maart - april

Herinzaaien

maart - april

Inzaaien

maart - april

 
 
Toelichting: 

- Vanwege mogelijk ongunstige weersomstandigheden is een afwijking van enkele dagen van de 
hierboven voorgeschreven data toegestaan.  

- De voorgeschreven data zijn gekozen om werkzaamheden in het broedseizoen te voorkomen. 
- Bij iedere maaibeurt dient het maaisel te worden afgevoerd. 

 
5. Mechanische onkruidbestrijding en het gebruik van chemische (onkruid)bestrijdingsmiddelen 
in de rand is niet toegestaan m.u.v. pleksgewijze bestrijding van akkerdistel, ridderzuring, melde 
en kleefkruid. 
 
6. De rand wordt niet gebruikt als pad behoudens het incidentele gebruik als onderhoudspad voor 
het schouwen of schonen van de aanliggende sloot. 
 
Toelichting: 

- Incidenteel betekent alleen voor het schouwen van de aanliggende waterloop indien van 
toepassing. 

- Het slootveegsel of –bagger dat vrij komt bij het schonen van de sloot mag niet op de rand 
gedeponeerd worden. 

 
7. Er wordt gecontroleerd op naleving van de beheersvoorschriften op elk moment gedurende het 
hele tijdvak. 
 
8. De financiële vergoeding voor het pakket R7: ‘Opgedeelde graan- en duorand’ bedraagt  
€ 2.524,00 per hectare per jaar. 
 
Toelichting:  

- Aangezien de breedte van de rand is voorgeschreven (2 x 12 meter), is de hoogte van de 
vergoeding afhankelijk van de lengte van de rand. 
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Bijlage 7: Gebruikte mengsels en adviesmengsel 
 

 
Randenmengsels 2009 (R5/R6/R7) 
 
 
Graankruiden mengsel M1 
 
Zaaihoeveelheid: 7,5 gr/m2 = 75 kg/ha.= ± 50% norm landbouw  
Norm landbouw 150  – 200 kg ha. 
 
Bouwlandgewas Wet. naam Percentage 
Zomergerst Hordeum distochon 15% 
Zomertarwe Triticum 15% 
Triticale  20% 
Vlas Linum usitatissimum 20% 
Gele mosterd Sinapsis 10% 
Boekweit Fagopyrum 5% 
Bladrammanas  3% 
Blauw maanzaad Papaver somniferum 2% 
   
   

Akkerflora   
Korenbloem Centaurea cyanus 5% 
Gewone klaproos Papaver rhoeas 5% 
 
 
Graskruidenmengsel M2 
 
Zaaihoeveelheid: 1 gr/m2= 10 kg/ha= 25% van de norm landbouw 
 
Kruiden Wet. naam Percentage 
Magriet Leuccanthemum vulgare 15% 
Witte klaver Trifolium repens 5 % 
Knoopkruid Centarea jacea 15% 
Gewone rolklaver Lotus corniculatus 10% 
Wilde peen Daucus carota 7% 
Luzerne Medicage sativa 4% 
Gewoon duizendblad Achillea millefolium 4% 
   

Grassen Wet. Naam  Percentage 
Kropaar Dactylis glomerata 10% 
Kamgras Cynosurus cristatus 10% 
Veldbeemgras Poa pratensis 10% 
Rood zwenkgras Festuca commutata  10% 
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Randenmengsels 2010 (R5/R6/R7) 
 
 
Graankruiden mengsel M1 
 
Zaaihoeveelheid: 7,5 gr/m2 = 75 kg/ha.= ± 50% norm landbouw  
Norm landbouw 150  – 200 kg ha. 
 
 
Bouwlandgewas Wet. naam Percentage 
Zomergerst Hordeum distochon 20% 
Zomertarwe Triticum 15% 
Triticale  30% 
Vlas Linum usitatissimum 16% 
Boekweit Fagopyrum 5% 
Bladrammanas  3% 
Blauw maanzaad Papaver somniferum 3% 
   

Akkerflora   
Korenbloem Centaurea cyanus 4% 
Gewone klaproos Papaver rhoeas 4% 
 
(Aandeel graan 65%, aandel kruiden 27%, aandeel bloemen 8%) 
 
 
Graskruidenmengsel M2 
 
Zaaihoeveelheid: 1 gr/m2= 10 kg/ha= 25% van de norm landbouw 
 
Kruiden Wet. naam Percentage 
Magriet Leuccanthemum vulgare 15% 
Witte klaver Trifolium repens 5% 
Knoopkruid Centarea jacea 15% 
Gewone rolklaver Lotus corniculatus 10% 
Wilde peen Daucus carota 7% 
Luzerne Medicage medicage  4% 
Gewoon duizendblad Achillea millefolium 4% 
   

Grassen Wet. Naam  Percentage 
Kropaar Dactylis glomerata 10% 
Kamgras Cynosurus cristatus 10% 
Veldbeemgras Poa pratensis 10% 
Rood zwenkgras Festuca commutata 10% 
 
(Aandeel kruiden 60%, aandeel gras 40%) 
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Randenmengsels 2011 (R5/R6/R7) 
 
 
Graankruiden mengsel M1 
 
Zaaihoeveelheid: 7,5 gr/m2 = 75 kg/ha.= ± 50% norm landbouw  
Norm landbouw 150  – 200 kg ha 
 
Bouwlandgewas Wet. naam Percentage 
Zomertarwe Triticum 34% 
Zomergerst Hordeum distochon 15% 
Triticale  15% 
Vlas Linum usitatissimum 10% 
Boekweit Fagopyrum 5% 
Blauw maanzaad Papaver somniferum 4% 
Bladrammanas  1% 
   

Akkerflora   
Korenbloem Centaurea cyanus 3% 
Gewone klaproos Papaver rhoeas 3% 
 
(Aandeel graan 74%, aandel kruiden 20%, aandeel bloemen 6%) 
 
 
Graskruidenmengsel M2 
 
Zaaihoeveelheid: 1 gr/m2= 10 kg/ha= 25% van de norm landbouw 
 
Kruiden Wet. naam Percentage 
Magriet Leuccanthemum vulgare 15% 
Witte klaver Trifolium repens 5% 
Knoopkruid Centarea jacea 15% 
Gewone rolklaver Lotus corniculatus 10% 
Wilde peen Daucus carota 7% 
Luzerne Medicage medicage  4% 
Gewoon duizendblad Achillea millefolium 4% 
   

Grassen Wet. Naam  Percentage 
Kropaar Dactylis glomerata 10% 
Kamgras Cynosurus cristatus 10% 
Veldbeemgras Poa pratensis 10% 
Rood zwenkgras Festuca commutata 10% 
 
(Aandeel kruiden 60%, aandeel gras 40%) 
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Adviesmengsels  
 
 
Graankruiden mengsel M1 
 
Zaaihoeveelheid: 7,5 gr/m2 = 75 kg/ha.= ± 50% norm landbouw  
Norm landbouw 150  – 200 kg ha 
 
Bouwlandgewas Wet. naam Percentage 
Zomertarwe Triticum 33% 
Zomergerst Hordeum distochon 20% 
Triticale × Triticosecale 20% 
Vlas Linum usitatissimum 10% 
Boekweit Fagopyrum 5% 
Blauw maanzaad Papaver somniferum 4% 
Gele mosterd Sinapsis 1% 
Bladrammanas Raphanus sativus oleiferus 1% 
   

Akkerflora   
Korenbloem Centaurea cyanus 3% 
Gewone klaproos Papaver rhoeas 3% 
 
(Aandeel graan 73%, aandel kruiden 21%, aandeel bloemen 6%) 
 
 
Graskruidenmengsel M2 
 
Zaaihoeveelheid: 1 gr/m2= 10 kg/ha= 25% van de norm landbouw 
 
Kruiden Wet. naam Percentage 
Magriet Leuccanthemum vulgare 15% 
Knoopkruid Centarea jacea 15% 
Gewone rolklaver Lotus corniculatus 10% 
Wilde peen Daucus carota 7% 
St. Janskruid  5% 
Witte klaver Trifolium repens 5% 
Luzerne Medicage medicage  4% 
Gewoon duizendblad Achillea millefolium 4% 
   

Grassen Wet. Naam  Percentage 
Kropaar Dactylis glomerata 5% 
Kamgras Cynosurus cristatus 10% 
Veldbeemgras Poa pratensis 10% 
Rood zwenkgras Festuca commutata 10% 
 
(Aandeel kruiden 65%, aandeel gras 35%) 
 
 


	 Samenvatting 
	 Inhoudsopgave 
	 Inleiding 
	1  Beschrijving van het onderzoek 
	1.1 Ligging en aantal onderzoeksgebieden 
	1.2 Het onderzoek naar vogels, bodemdieren, insecten en planten 
	1.3 Statistische analyse 
	2  Analyse onderzoeksresultaten  
	2.1 Vogels 
	2.1.1 Broedvogels 
	2.1.2 Foeragerende vogels  
	2.1.3 Relatie vogels met vegetatie, bodemdieren, insecten en omgeving 

	2.2  Bodemdieren 
	2.2.1 Loopkevers  
	2.2.2 Overige diersoorten 
	2.2.3 Relatie met vegetatie, bodem en/of omgeving 

	2.3 Insecten  
	2.3.1 Hommels, bijen, wespen en zweefvliegen 
	2.3.2 Dagvlinders 
	2.3.3 Sprinkhanen 
	2.3.4 Overige insecten 
	2.3.5 Relatie met vegetatie en/of omgeving 

	2.4 Overige diersoorten 
	2.5 Vegetatie 
	2.5.1 Opnamen met graslandbeheer  
	2.5.2 Opnamen met akkerbeheer 
	2.5.3 Opnamen met geen (natuur)beheer 
	2.5.4 Soortengroepen 

	2.6  Bodem 

	3  Conclusie 
	3.1 Eindscore per randtype 
	3.2 Eindscore per gebied 

	4  Literatuur en bronvermelding 
	 Bijlage 1: Informatie deelgebieden 
	 Bijlage 2: Overzicht opnamen  
	 Bijlage 3: Interne en externe invloeden  
	Bijlage 4: Samenvatting resultaten statistische analyse 
	Bijlage 5: Resultaten statistische analyses 
	 Bijlage 6: Beheervoorschriften randtypen 
	 Bijlage 7: Gebruikte mengsels en adviesmengsel 


