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Projectopzet – Pilotjaar 2021 

 

Doel van het project 

Dit project focust op het ontwikkelen van beheermaatregelen die als doel hebben de voedselbeschikbaarheid voor 

zomertortels te vergroten en te bepalen wat het effect van deze maatregelen is. Dit onderzoek zou moeten leiden 

tot concrete adviezen voor de aanleg en het beheer van voedselveldjes, die kunnen worden opgenomen in het 

Nederlandse stelsel voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Langs deze weg kunnen effectieve 

beheermaatregelen landelijk worden uitgerold op plaatsen waar zomertortels nog voorkomen. Dit kan bijdragen 

aan het stoppen van de achteruitgang van de Nederlandse broedpopulatie van de zomertortel.  

 

Focus pilotjaar 

Het eerste jaar van het project (2021) was een pilotjaar. Het doel was om aan het einde van 2021 het volgende te 

hebben bereikt: 

- Terreinbeheerders/agrariërs aan boord voor het aanleggen van voedselveldjes. 

- Een eerste evaluatie en aanpassing van het toegepaste zaadmengsel. 

- Een eerste concreet beeld van de vorm en methoden voor beheer van de voedselveldjes. 

- Ontwikkeling van een effectieve methode om het succes van de voedselveldjes te monitoren. 

 

Studiegebied 

De broedpopulatie van de zomertortel in Nederland is in de afgelopen decennia sterk gefragmenteerd geraakt, 

met slechts enkele resterende bolwerken, waaronder delen van de provincie Zeeland. Dit onderzoek wordt 

uitgevoerd in twee studiegebieden in Zeeland: één tussen Westkapelle en Zoutelande, de andere tussen 

Oostkapelle en Serooskerke (beide op het eiland Walcheren). De studiegebieden zijn geselecteerd op basis van 

aanwezige zomertortelterritoria in 2020. Beide studiegebieden hebben een omvang van ongeveer 550 ha. Het 

oorspronkelijke doel was om 8 voedselveldjes van 0,25 ha aan te leggen verspreid over de studiegebieden. In de 

praktijk is gebleken dat enige flexibiliteit betracht moet worden in termen van oppervlakte en ligging van de 

voedselveldjes, wat voor een belangrijk deel gestuurd wordt door de bereidheid van agrariërs om deel te nemen 

aan het project.  

 

Locaties van voedselveldjes 

In het voorjaar van 2021 hebben vijf deelnemers zich aangesloten bij het project, waardoor zes voedselveldjes 

konden gerealiseerd (zie tabel 1 voor studiegebied en oppervlakte). De veldjes werden geschikt bevonden voor het 

project op basis van hun oppervlakte, nabijheid van geschikte broedhabitat en water voor zomertortels, en de 

nabijheid van zomertortelterritoria in 2020.  

 

Tabel 1. Gerealiseerde voedselveldjes in voorjaar 2021. 

Veld ID Studiegebied Oppervlakte (ha) 

A Westkapelle 0,25 

B Westkapelle 0,25 

C Oostkapelle 0,25 

D Oostkapelle 0,50 

E Oostkapelle 0,25 

F Oostkapelle 0,25 
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Opzet voedselveldjes 

De meeste voedselveldjes waren ongeveer 0,25 ha groot. 

De omvang en vorm van de voedselveldjes waren 

afhankelijk van de beschikbare percelen. De voedselveldjes 

werden opgedeeld in twee secties van ongeveer 0,125 ha: 

één deel voor het voorjaarsmengsel (ingezaaid in mei) en 

één deel voor het najaarsmengsel (ingezaaid in oktober). 

Een braakstrook van 9 m breed scheidde de twee delen.  

 

Het voorjaarsmengsel werd in 2021 ingezaaid in de eerste 

week van mei, terwijl het najaarsdeel van het voedselveldje 

vooralsnog kaal werd gehouden, net als de braakstrook. 

Het najaarsmengsel werd in oktober ingezaaid, aan het einde 

van het groeiseizoen.  

 

Zaadmengsel 

Het voorjaarsmengsel dat in 2021 werd gebruikt, bevatte een combinatie van grassoorten, inheemse kruiden en 

enkele gecultiveerde soorten (tabel 2). Het mengsel werd gedomineerd door éénjarige soorten die zaad 

produceren en jaarlijks terugkeren. Het zaadmengsel voor 2021 werd samengesteld op basis van de volgende eisen: 

- Voorkomen in het dieet van zomertortels op basis van literatuur. 

- Soorten die niet voor lange termijn (onkruid)overlast zorgen voor agrariërs. 

- Beschikbaarheid bij mengselleverancier Neutkens.  

 

Tabel 2. Samenstelling van het voorjaarsmengsel zoals toegepast op de voedselveldjes in 2021. 

  Nederlands Latijn 

20% Granen/gras   

 5% Kamgras Cynosurus cristatus 

 5% Kropaar Dactylis glomerata 

 5% Gewoon struisgras Agrostis capillaris 

 5% Fioringras Agrostis stolonifera 

80% Kruiden   

 15% Hopklaver Medicago lupulina 

 10% Rode klaver Trifolium pratense 

 10% Reukeloze kamille Tripleurospermum maritimum 

 10% Voederwikke Vicia sativa 

 7% Koolzaad Brassica napus 

 5% Raapzaad Brassica rapa 

 5% Gele mosterd Sinapis alba 

 5% Gewone spurrie Spergula arvensis 

 5% Boekweit Fagopyrum esculentum 

 4% Huttentut Camelina sativa 

 1% Bleke klaproos Papaver dubium 

 1% Korenbloem Centaurea cyanus 

 1% Gewone duivenkervel Fumaria officinalis 

 1% Akkerviooltje Viola arvensis 
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Zaaimethode 

Het voorjaarsmengsel werd ingezaaid met een dichtheid 

van 10 kg per ha, gebruikmakend van dezelfde machines als 

die gebruikt worden voor het inzaaien van bloemenakkers 

op Walcheren. De zaden werden ondiep ingezaaid in rijen 

die 50 cm uit elkaar lagen (figuur 1). Voor het inzaaien in 

rijen op deze onderlinge afstand is gekozen om de 

mogelijkheid te hebben tussen de rijen mechanische 

onkruidbestrijding toe te passen ingeval daar veel 

ongewenste onkruiden (bijvoorbeeld melganzevoet of 

akkerdistel) zouden opkomen.  

 

 

Figuur 1. Zaaimethode toegepast in voorjaar 2021           Foto: Kieming van het voorjaarsmengsel. 

 

 

Foto: De zaaimachine die is gebruikt voor het inzaaien van het voorjaarsmengsel. Deze machine wordt ook gebruikt 

voor het inzaaien van ‘bloemenplukveldjes’.  
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Beheer voedselveldjes: groeiseizoen 2021 

 

Schoffelen 

Zodra het voorjaarsmengsel op begon te komen, werd er mechanisch geschoffeld tussen de rijen. Dit was nodig 

om de niet gezaaide (on)kruiden te verwijderen, zodat het ingezaaide mengsel meer kans kreeg om te kiemen en 

tot wasdom te komen. Het schoffelen werd uitgevoerd op vijf van de zes voedselveldjes en was succesvol in het 

realiseren van meer kale grond tussen de rijen, terwijl de planten van het voorjaarsmengsel zich goed verder konden 

ontwikkelen.  

 

Zodra de zaadmengsels goed gekiemd waren, werden de 

voedselveldjes met rust gelaten, zodat de planten konden 

groeien en zaad konden zetten. Om voedsel te bieden voor 

zomertortels is het cruciaal dat de planten rijpe zaden 

produceren en het is niet de bedoeling dat dit proces verstoord 

wordt door beheeringrepen. 

 

Vanwege de relatief late zaaidatum (eerste week mei) waren de 

eerste zaden pas rijp tegen eind juni. Tegen die tijd was de 

vegetatie aardig uitgedijd – vooral brassica soorten als mosterd 

en raapzaad werden tamelijk groot en hoog –ondanks dat de 

rijen 50 cm uit elkaar waren ingezaaid, was de vegetatie te dicht 

en te hoog geworden om als foerageerhabitat voor zomertortels 

te dienen. Dit was vooral het geval middenin de percelen. Bij de 

meeste veldjes was langs de randen meestal sprake van een wat 

lagere vegetatie, die op het oog ook geschikt leek voor 

zomertortels.  

   Foto: Geschoffelde grond tussen de rijen (Veld A) 
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Foto: De vegetatie werd te hoog en te dicht om nog te maaien (Veld C) 

In juni was de vegetatie te dicht om op traditionele manier te maaien. Dat zou namelijk hebben geleid tot een dikke 

laag plantmateriaal op de grond, terwijl het voor de zomertortel juist de bedoeling is om plekken met kale grond 

te creëren en de vegetatie opener te maken. Om dit te realiseren met de grote hoeveelheid geproduceerde 

biomassa zijn twee alternatieve methoden uitgeprobeerd, namelijk het inzetten van een grondfrees en het inzetten 

van een klepelmaaier.  

 

Grondfrees – 3 voedselvelden 

Een grondfrees werd ingezet op drie van de 

zes voedselveldjes om banen te frezen om 

kale grond te krijgen waarop de zomertortels 

graag foerageren. Het frezen gebeurde in juli, 

in 3 van de 6 veldjes. Er werden banen van 2 

m breed door de vegetatie gefreesd, 

waardoor er significant meer kale grond 

ontstond. Tussen de banen werden rijtjes 

vegetatie in stand gehouden om de planten 

tot zaadzetting te laten komen.  

 

 

 

 

Foto: Gefreesde stroken van 2 m breed (Veld C) 
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Klepelmaaier – 1 voedselveld 

Eén voedselveld was niet goed bereikbaar voor de grondfrees en daarom is hier een test gedaan met een 

klepelmaaier om variatie in het vegetatieprofiel te creëren (figuur 2).  

 

De klepelmaaier werd gebruikt om banen van 2 m breed tot op de 

grond af te maaien. Aan weerszijden van deze banen werd de 

vegetatie afgemaaid op een hoogte van ca. 35 cm. Dat is hoog 

genoeg om de hoogste brassica soorten en reukeloze kamille weg 

te maaien zonder de zaadproductie van de andere plantensoorten 

te beperken. 

 

 

Foto: Variatie in vegetatiestructuur door inzet klepelmaaier (Veld D) 

 

  

Figuur 2. Variatie in vegetatiestructuur 

door inzet van de klepelmaaier. 
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Overige voedselveldjes 

Twee voedselveldjes kregen een andere behandeling in 2021, namelijk Veld A en Veld B. 

 

Veld A had een moeilijke start in 2021; de grond was 

erg nat in het voorjaar met op sommige plekken 

plassen op het land. Daardoor kwam het 

ingezaaide zaadmengsel relatief laat op. Zodra de 

grond droog genoeg was om er met machines op 

te rijden, werd de grond tussen de rijtjes 

geschoffeld, waardoor de onkruiddruk werd 

verminderd.  

 

Uiteindelijk had dit veld verder nagenoeg geen 

beheer nodig. De voorjaarsmix kwam uiteindelijk 

goed op en produceerde zaad, terwijl de brassica 

soorten niet dominant werden zoals op de andere 

veldjes. Mogelijk werden deze soorten wat meer 

onderdrukt door de trage en natte start. Ook de 

reukeloze kamille bleef redelijk laag en gedurende 

het hele seizoen bleef er kale grond zichtbaar 

tussen de rijtjes. Of dit kwam door de zeer natte 

start van het seizoen is speculatief, maar het toonde 

wel aan dat een lagere dichtheid van raapzaad, 

mosterd en reukeloze kamille voordelig kan uitpakken. 

 

  

Veld A, Mei 2021 

Veld A, Juli 2021 
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Veld B lag op een lastige grondsoort, namelijk zware Zeeuwse 

klei, dat niet snel uitdroogt. Het bewuste veld had in de 

voorgaande jaren dienstgedaan als pluktuin. De pluktuinen op 

Walcheren worden ingezaaid met een zaadmengsel dat bloeit 

in het voorjaar en vervolgens in de zomer wordt opengesteld 

voor publiek om bloemen te plukken. In dit zaadmengsel zit 

waarschijnlijk ook goudsbloem. 

 

Goudsbloem, welke kiemde uit de reeds aanwezige zaadbank, 

werd in 2021 op Veld B snel dominant. Het schoffelen tussen 

de rijtjes gebeurde niet vroeg genoeg in het seizoen, waardoor 

de goudsbloemen niet werden teruggedrongen. Alleen de 

lange brassica soorten wisten boven de dichte mat van 

goudsbloem uit te groeien. De rest van de gewenste soorten 

uit de voorjaarsmix werden weggeconcurreerd.  

 

Tijdige beheeringrepen waren op dit veld niet mogelijk door 

een combinatie van moeilijke grond, nat weer en tijdgebrek 

van de agrariër. Het resultaat was dat er te weinig kale grond 

overbleef op dit veld en dat de vegetatie te dicht en te hoog 

werd om geschikt voor zomertortel te kunnen zijn. Hoewel 

tijdig ingrijpen de situatie wellicht had kunnen verbeteren, was 

het niet mogelijk geweest om alle goudsbloem te verwijderen. 

Op het moment dat de goudsbloem zaad begon te 

produceren is besloten om het hele veld te klepelen en het in 

2022 opnieuw te proberen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto’s (van boven naar beneden): 

Eind juni – hoge brassica soorten zichtbaar boven 

de mat van nog niet bloeiende goudsbloem 

Begin juli – hoge brassica, met goudsbloemen die 

op het punt stonden om te gaan bloeien 

Half juli – uitgebloeide brassica en heldergeel en 

oranje bloeiende goudsbloemen 
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Beheer voedselveldjes: vegetatiemonitoring 

 

De optimale vegetatiehoogte voor de zomertortel is tussen de 5 en 20 cm, met minimaal 33% bedekking van de 

grond (bij voorkeur 50-60%). Tijdens dit pilotjaar is de vegetatie op de voedselveldjes met een voorjaarsmix 

gemonitord van mei tot en met augustus. De hoogte van de vegetatie werd op 10 willekeurige plekken in elk veldje 

gemeten en de vegetatiebedekking werd geschat binnen de cirkel met een straal van 1 m op elk punt. Deze 

metingen werden wekelijks gedaan, waarbij de verkregen data van de 10 punten per veldje zijn gemiddeld. Op 

basis van deze cijfers, is het verloop van de gemiddelde vegetatiehoogte en gemiddelde bedekking in de tijd 

berekend en gevisualiseerd. 

 

Figuur 3 laat de resultaten zien van de vegetatiemonitoring in de plots met het voorjaarsmengsel in 2021. De meeste 

veldjes waren tot 10-17 juni nagenoeg kaal, waarna het zaadmengsel goed opkwam (evenals niet ingezaaide 

planten). Op de meeste veldjes kwamen zaden beschikbaar vanaf eind juni, met gewone spurrie als eerste 

zaadproducerende soort. Zoals verwacht nam de vegetatiehoogte en de bedekking van de bodem geleidelijk toe 

gedurende het seizoen. De grafieken in figuur 3 laten ook zien dat de vegetatiehoogte en de bedekking van de 

grond afnamen als er beheermaatregelen werden uitgevoerd.  

 

Veld A was één van de beste voedselveldjes in termen van voor zomertortel geschikt foerageerhabitat. De 

vegetatiehoogte en bedekking van de grond waren beide in de juiste range (groene zone) gedurende minimaal 

vier weken, van eind juni tot eind juli.  

 

Veld B, het veldje met het ‘goudsbloemenprobleem’, was moeilijk te beheren. De vegetatiestructuur lijkt (optimaal) 

geschikt voor zomertortels gedurende twee weken in juni. Wat de grafiek echter niet laat zien, is dat de vegetatie 

op dat moment vrijwel uitsluitend uit goudsbloem bestond, en niet zozeer uit soorten uit het zaadmengsel. Eind 

juli werden brede stroken in de vegetatie geklepeld, maar dit had geen grote invloed op de vegetatiestructuur in 

het algemeen. 

 

Veld C had twee perioden, elk van ongeveer twee weken, waarin de vegetatiestructuur optimaal leek voor 

foeragerende zomertortels. In dit veld werden als eerste van alle veldjes de stroken gefreesd (op 13 juli), wat een 

duidelijk positief effect had op de algemene vegetatiestructuur.  

 

Veld D had een optimale vegetatiestructuur gedurende 3-4 weken in eind juni/begin juli. Hier werd gestratificeerd 

gemaaid met de klepelmaaier (20-27 juli), wat een duidelijk positief effect had op de vegetatiestructuur. Deze 

beheermaatregel was echter niet voldoende om de gemiddelde vegetatiehoogte terug te brengen naar een 

geschikt niveau voor zomertortels. 

 

Veld E was een van de voedselveldjes die er het langst over deed om te kiemen, maar werd tegelijkertijd niet direct 

overwoekerd door planten die niet in het zaadmengsel zaten. De vegetatiestructuur op deze plek was geschikt van 

eind juni tot midden juli, toen de vegetatie te hoog begon te worden. In veld E werden eind juli stroken gefreesd, 

waardoor met name de bedekking van de bodem afnam.  

 

Veld F had een optimale vegetatiestructuur van ongeveer drie weken. Eind juli werden er stroken in vrijgefreesd, 

wat een heel positief effect had, waardoor de vegetatiestructuur bijna in de optimale zone werd teruggebracht. 

Wat niet zichtbaar is in de figuur, is dat veld E een erg onregelmatige vegetatiestructuur had, met kleine stukken  
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Figuur 3. Resultaten van de vegetatiemonitoring van de voorjaarsmix in Veld A t/m F. De optimale vegetatiehoogte 

(mean veg hoogte) en bedekking zijn op de verticale assen uitgelijnd om de ‘optimale foerageerhabitat’ weer te geven 

(in groen). Vegetatiehoogte en/of bedekking buiten deze zone betekent dat de habitat niet geschikt was. 
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met optimaal foerageerhabitat, terwijl andere stukken te hoog waren en compleet werden overwoekerd door 

grassen.  

 

Beperkingen van de vegetatiemonitoring 

Het is erg lastig om een gemiddelde vegetatiehoogte en bedekking te bepalen voor een voedselveldje met 

gemaaide stroken. Het gemiddelde wordt bepaald door metingen aan de ongemaaide vegetatie (gemiddeld 

hogere vegetatie en meer bedekking van de grond) en metingen aan vegetatie in de gemaaide stroken. In feite 

ontstaan er binnen een voedselveldje door het uitgevoerde beheer geschikte en minder geschikte delen.  

 

Beheer voedselveldjes: monitoring van zaadbeschikbaarheid  

Tussen April en augustus 2021 liep Bastiaan van de Wetering stage bij Jenni en heeft hij geassisteerd bij het 

veldwerk en een stageverslag geschreven. Zijn specifieke onderzoeksonderwerp betrof het bepalen van de 

geschiktheid van de voedselveldjes voor zomertortels in de periode half mei – begin augustus. Een interessant 

onderdeel van zijn stage betrof het meten van de beschikbaarheid van zaden in de voedselveldjes. Onderstaande 

gegevens en tabel zijn afkomstig uit zijn stageverslag. Over een periode van drie maanden werden de 

voedselveldjes in totaal zes keer bezocht, waarbij vegetatiehoogte, vegetatiebedekking en soortensamenstelling 

zijn bepaald. Bij vier van deze bezoeken werd bovendien de beschikbaarheid van zaden in elk veldje ingeschat, 

op basis van metingen op vier random gekozen punten (oppervlak van deze punten onbekend) binnen elk veldje. 

Bij de bepaling van de beschikbaarheid van zaden werd per soort de volgende indeling gehanteerd: 

1. In bloei 

2. Onrijp zaad beschikbaar 

3. Rijp zaad beschikbaar 

De hierbij beschouwde soorten betrof alle soorten die via het mengsel waren ingezaaid plus spontane soorten 

indien die meer dan 10% van een voedselveldje bedekten. Voor elke soort werd de hoogste score op elk 

meetmoment genoteerd. Als, bijvoorbeeld, tenminste één kamilleplant rijp zaad bevatte, dan werd voor kamille 

een ‘3’ gescoord. De scores die Bastiaan zo verzamelde staan in Appendix 1 van dit verslag.  

Meest opvallende was dat de enige ingezaaide soort die vóór juli zaad leverde spurrie was. Omdat het voorjaar 

van 2021 koud en nat was, waardoor we pas na de eerste week van mei de mengsels konden inzaaien, was dit 

niet geheel onverwacht. Maar hierdoor zijn de voedselveldjes dit jaar van weinig waarde geweest voor wat betreft 

hun bijdrage aan de voedselvoorziening van zomertortels in de eerste helft van het broedseizoen. De 

verwachting is de voedselveldjes in 2022 vroeger in het voorjaar gaan bloeien en dus ook vroeger in het seizoen 

zaden kunnen leveren – idealiter op tijd voor de terugkeer van zomertortels.  

Onderstaande tabel uit Bastiaans rapport laat het aantal via het mengsel ingezaaide soorten zien dat gedurende 

zijn waarnemingsperiode (midden mei tot begin augustus) kiemde, bloeide en zaad produceerde. Spurrie kwam 

in alle velden goed op en kwam voor augustus tot zaadzetting. Na spurrie waren huttentut en boekweit de meest 

algemeen voorkomende soorten – ze ontkiemden in alle velden en produceerden in vijf van de zes velden vanaf 

half juli rijpe zaden. De aanwezigheid en zaadzetting van andere soorten, zowel ingezaaid als spontaan, 

verschilde per veldje. Sommige soorten, zoals bijvoorbeeld rode klaver, kwamen pas laat in het seizoen tot bloei 

en zaadzetting.  

 



13 
 

 

Tabel: Overzicht van het aantal gekiemde, bloeiende en zaadproducerende plantensoorten uit het ingezaaide 

mengsel en welke soorten dat betrof, en het aantal spontane soorten (met een bedekking >10%) dat zaad 

produceerde.  

Beheer voedselveldjes: discussie 

 

Na het inzaaien van de voedselveldjes was het doel van het beheer om:  

- Voldoende kale (onbedekte) grond te behouden. 

- Een lage, ijle en open vegetatiestructuur te creëren. 

 

De beheermethoden die dit jaar zijn uitgeprobeerd, hebben hun doel bereikt: ze slaagden erin om de gemiddelde 

vegetatiehoogte te beperken en de hoeveelheid kale grond te doen toenemen. Echter, het effect van dit beheer 

was slechts tijdelijk – via bewerking kaal gemaakte grond werd weer snel gekoloniseerd door planten en de 

bestaande vegetatie werd snel dichter en hoger gedurende de zomer.  

 

De vegetatie in de delen van de voedselveldjes waar het voorjaarsmengsel was ingezaaid was gedurende een groot 

deel van het groeiseizoen niet optimaal geschikt voor foeragerende zomertortels door één of meerdere factoren.  

 

1) Beperkte zaadbeschikbaarheid 

De beschikbaarheid van zaden is een vereiste voor foeragerende zomertortels. Op basis van onderzoek in de Zak 

van Zuid-Beveland (2019-2020) weten we dat zomertortels behoorlijk opportunistisch zijn en gericht locaties 

bezoeken met een ruime beschikbaarheid van zaden. Zaadvorming is niet alleen van belang als voedsel voor de 

zomertortel, het is ook nodig voor instandhouding van het voedselveldje zelf door self-seeding van de eenjarige 

soorten in het mengsel.  

 

In dit pilotjaar werden relatief pas laat zaden geproduceerd doordat de veldjes pas laat konden worden ingezaaid. 

De grond was in het vroege voorjaar te koud en te nat, waardoor pas gezaaid kon worden in mei. Dat leidde tot 
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late vegetatieontwikkeling en uiteindelijk ook late zaadproductie. Pas eind juni kwamen er in het voedselveldje 

zaden beschikbaar voor zomertortels. Dat is te laat om tortels van voedsel te voorzien op het moment dat ze 

terugkeren uit Afrika (eind april tot begin juni). 

 

2) Vegetatie te hoog en te dicht 

Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat zomertortels een voorkeur hebben voor foerageren op open plekken, 

gekarakteriseerd door lage, ijle vegetatie en een hoog percentage kale grond. Op deze plekken hebben 

zomertortels eenvoudig toegang tot rijpe zaden, terwijl ze ook goed de omgeving in de gaten kunnen houden met 

het oog op eventuele gevaren.  

 

Het voorjaarsmengsel was ingezaaid met een dichtheid van 10 kg/ha en bevatte een relatief hoog percentage 

brassica soorten en reukeloze kamille, soorten die hoog bleken op te groeien. De brassica soorten zoals raapzaad 

en mosterd hebben bovendien vrij grote bladeren. De combinatie van soortkeuze in het mengsel en het besluit om 

zaden te zaaien in rijen die 50 cm uit elkaar lagen, leidde ertoe dat de vegetatie veel hoger en dichter werd dan 

wenselijk voor de zomertortel. 

 

3) Niet genoeg kale grond 

Zoals hierboven genoemd, hebben zomertortels een voorkeur voor open, spaarzame vegetatie en een hoog 

percentage kale grond. Dit verschaft ze goed zicht op de omgeving, zodat ze snel kunnen reageren op eventuele 

gevaren. Daarnaast hebben ze op deze open grond gemakkelijk toegang tot rijpe zaden van de omringende 

planten. 

 

Aanvankelijk was het streven om niet heel drastisch (door bijvoorbeeld maaien of een grondbewerking) in te grijpen 

in de voedselveldjes. De overweging daarbij was de voedselveldjes zoveel mogelijk de gelegenheid te geven tot 

bloei en zaadzetting te komen. Dus werd er waar mogelijk alleen geschoffeld tussen de ingezaaide rijtjes, wat 

aanvankelijk voldoende kale grond bood. Tegen eind juni werd de vegetatie echter duidelijk te hoog en dicht voor 

zomertortels. Dit overgroeide de kale grond tussen de ingezaaide rijtjes, waardoor er van bovenaf gezien nauwelijks 

kale grond meer aanwezig was.  

 

Na het eerste frezen en maaien was er weer voldoende kale grond beschikbaar en was er een meer open 

vegetatiestructuur gecreëerd voor zomertortels. Deze structuur bleef redelijk goed op orde tot eind augustus, toen 

de laatste kale grond verdween onder een laag spurrie. Hoewel beheeringrepen mogelijk waren in augustus, is 

besloten om alles tot zaad te laten komen, in de hoop dat de vegetatie zich weer spontaan zal ontwikkelen in 2022. 

Deze beslissing werd ook genomen in de wetenschap dat in augustus veel (graan)gewassen worden geoogst op 

Walcheren, waardoor vermoedelijk elders voedsel voor zomertortels aanwezig zou moeten zijn.  
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Najaarsmengsel: beheer in 2021 

 

Op elk voedselveldje werd de kale strook tussen het voorjaars- en najaarsmengsel en het deel bedoeld voor inzaai 

van het najaarsmengsel beheerd. Op deze delen werd onkruidbeheer toegepast om zwarte braak te behouden. 

Op drie van de deelnemende veldjes was dit een kwestie van regelmatig omwerken van de grond om onkruiden 

onder te werken die vanuit de aanwezige zaadbank opkwamen. 

 

 

Photo: Field F bare, weed-free autumn plot 

 

Op twee andere veldjes, die voorheen grasland waren geweest, was er veel hergroei van gras en andere 

(grasland)soorten, waaronder kweek (Elymus repens). Op deze veldjes werd chemische onkruidbestrijding 

toegepast om de grond vrij van grassen te maken.  

 

 

Foto: chemische onkruidbestrijding (links) en opkomst van kweek (rechts) op de veldjes voor de najaarsmengsel. 
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Zomertortel territoria op Walcheren 

 

Vogelaars op Walcheren werden aangespoord om naast vogels op de voedselveldjes ook alle zomertortels die ze 

zagen of hoorden in de omgeving te registreren op 

waarneming.nl. Na het broedseizoen werden alle 

waarnemingen van territoriale zomertortels uit 

waarneming.nl geëxporteerd naar een GIS-

programma. Op basis van de criteria van Sovon 

werden deze losse waarnemingen omgezet in een 

schatting van het aantal en de locaties van territoria 

van zomertortels op Walcheren in 2021 (figuur 4). 

 

Alle deelnemende voedselveldjes in 2021, inclusief 

de nieuwe veldjes die vanaf najaar 2021 aansloten, 

lagen binnen een straal van 1 km van minstens één 

territorium van een zomertortel.     Foto: zingende zomertortel nabij Veld F 

 

Dit betekent dat zomertortels zeker in de nabijheid van voedselveldjes in 2021 hebben gefoerageerd, of ze nu wel 

of niet op de veldjes zelf zijn waargenomen. Het overzicht van territoria geeft een goede indicatie van te 

verwachten ‘zomertortel hotspots’ in 2022.  
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Figuur 4: Territoria van zomertortels (licht groen) in relatie tot de ligging van voedselveldjes A t/m I in de studiegebieden Westkapelle en Oostkapelle (rood). 
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Vogels op de voedselveldjes: monitoring met cameravallen 

 

Om continu te monitoren welke vogels en andere soorten van de voedselveldjes gebruikmaakten, werden 

cameravallen gebruikt. De aanname hierbij was dat de opnames representatief waren voor het hele voedselveldje.  

 

In 2021 werden in totaal 12 cameravallen gebruikt, twee camera’s per plot. Deze camera’s maakten overdag 

automatisch elke vijf minuten een foto en daarnaast werden de camera’s getriggerd door een bewegings-

/warmtesensor. Samen hebben de camera’s ongeveer 16.507 uur gemonitord. Bij het analyseren van de gegevens 

is het maximum aantal vogels bepaald dat per veldje op één foto van beide camera’s is te zien. Stel dat er op een 

veldje op een bepaalde dag 12 foto’s zijn gemaakt met twee fazanten erop en eentje met drie, dan wordt voor die 

dag ‘drie’ genoteerd. Door per soort alleen maar naar het maximum aantal vogels te kijken dat tegelijkertijd op één 

foto is vastgelegd, wordt het aantal individuen dat van de veldjes gebruik maakt hoogstwaarschijnlijk onderschat. 

 

Op twee van de zes voedselveldjes werd met de 

cameravallen een zomertortel vastgelegd. Op Veld C ging 

het om vier waarnemingen van een zomertortel en op Veld 

E één waarneming van een zomertortel. Hoewel de 

frequentie van waarnemingen van zomertortels laag was, 

waren er veel andere gebruikers van de voedselveldjes. In 

totaal werden 27 verschillende soorten – 20 vogelsoorten 

en 7 zoogdiersoorten – geregistreerd. Veel van deze 

soorten zijn omnivoor, met insecten, planten en zaden als 

onderdeel van hun dieet. Van acht vogelsoorten kan echter 

gesteld worden dat ze voornamelijk op zaden foerageren. 

Deze soorten zijn interessant binnen dit project, omdat 

hun aanwezigheid een indicatie is voor de beschikbaarheid 

van zaden in de voedselveldjes (zie tabel 3 en 4). De aanwezigheid van zaadetende soorten was opvallend groter 

op Veld A en Veld C dan op de andere veldjes. 

  

Foto’s: Cameravallen in de voedselveldjes (2021) 
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Tabel 3. Aantal dagen waarop zaadetende soorten werden geregistreerd op de voedselveldjes.  

  Veld A Veld B Veld C Veld D Veld E Veld F 

Fazant 46 13 73 14 18 20 

Holenduif   1 2   4 3 

Houtduif 30 10 40 27 24 36 

Huismus     2       

Patrijs           1 

Vinken soort           1 

Wilde eend 1 1         

Zomertortel     4   1   

Aantal cameradagen* 170 170 155 224 159 176 

*Op elk voedselveldje stonden twee camera’s, die elk een ander deel van het veld bestreken. Het aantal cameradagen 

is de som van het aantal dagen dat elke camera operationeel was. 

 

Tabel 4: Het maximumaantal van zaadetende vogelsoorten geregistreerd op één dag per voedselveldje. 

  Veld A Veld B Veld C Veld D Veld E Veld F 

Fazant 2 2 2 4 3 1 

Holenduif     1   2 2 

Houtduif 4 3 4 4 3 3 

Huismus     1       

Patrijs           1 

Vinken soort           1 

Wilde eend 1 3         

Zomertortel     1   1   

 

Hoewel het niet mogelijk is om harde conclusies te trekken over de zaadbeschikbaarheid op basis van de gegevens 

van de cameravallen, is het interessant om te constateren dat alle veldjes (m.u.v. Veld B) het meest werden bezocht 

in juni. Dit was het moment dat de eerste zaden (vooral gewone spurrie) rijp werden.  

 

Naast zaadetende vogelsoorten werden veel andere diersoorten door de cameravallen vastgelegd. Vogelsoorten 

waren onder andere witte kwikstaart, ekster, merel en scholekster. Zoogdieren werden ook vastgelegd; naast de 

huiskat ook soorten als egel, vos, haas en steenmarter. Uiteindelijk bleek op Veld F het grootste aantal verschillende 

soorten te zijn vastgelegd (10 soorten), gevolgd door Veld C, D en E, met negen verschillende soorten. 
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Foto’s: een greep uit de beelden gegenereerd door de cameravallen in 2021 (zomertortel, vos, fazant en damhert).  



21 
 

  

Vogels op de voedselveldjes: monitoring door veldobservaties 

 

Naast cameravallen werden ook 

veldwaarnemingen ingezet om inzicht te 

krijgen in de aanwezigheid en het gedrag van 

vogels op de voedselveldjes. Deze 

observaties hebben betrekking op het hele 

veldje (waar de cameravallen slechts een deel 

kunnen monitoren) en bieden de 

mogelijkheid om kleinere soorten vast te 

leggen die niet door de cameravallen werden 

gedetecteerd.  

 

De waarnemingen werden gedaan door 

veldmedewerkers en vrijwilligers, die samen 

meer dan 38 uur aan veldwaarnemingen 

deden tussen half mei en eind augustus 2021. 

De grafiek (figuur 5) geeft de spreiding weer 

van het aantal observatie-uren per 

voedselveldje. Veld A werd het meest geobserveerd (10,5 uur) vanwege de gemakkelijke bereikbaarheid en ligging. 

Veld C werd het minst geobserveerd vanwege de ligging op afstand van vrij toegankelijke paden. 

 

Tijdens de observaties in 2021 werden 85 vogels geteld op de veldjes ingezaaid met het voorjaarsmengsel, verdeeld 

over 14 soorten. Houtduif was de meest talrijke soort. Van de vogels die de veldjes bezochten hebben negen 

soorten een dieet dat voornamelijk bestaat uit zaden (tabel 5, figuur 6). Deze soorten waren waarschijnlijk op de 

veldjes aanwezig om hier op de aanwezige zaden te foerageren.  

 

Tabel 5. Het totale aantal getelde vogels per zaadetende soort per voedselveldje in mei-augustus 2021.  

        

 Veld A Veld B Veld C Veld D Veld E Veld F Totaal 

Fazant   2    2 

Groenling 4      4 

Holenduif 5      5 

Houtduif 14  2 7 1 7 31 

Huismus   4    4 

Kneu 5 4  1  2 12 

Putter  6  2   8 

Totaal 28 10 8 10 1 9 66 

Aantal 

Minuten 639 471 186 284 361 348 2289 

Vogels/uur 2.63 1.27 2.58 2.11 0.20 1.55 1.73 

 

639

471

186

284

361

348

Total Observing Minutes per Field in 2021

Veld A Veld B Veld C Veld D Veld E Veld F

Figuur 5: Spreiding van observatie-inspanning (tijd in minuten) 
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Figuur 6. Het gemiddelde aantal waargenomen vogels per uur in elk voedselveldje. 

 

Het drukstbezochte voedselveldje in termen van het aantal vogels per uur was Veld C, waar ook het grootste aantal 

zaadetende vogels per uur werd waargenomen (2,58 vogels/uur). Veld E leek het minst aantrekkelijk voor 

zaadetende vogels, met slechts een waarneming van één houtduif in 2021.  

 

Vanwege het lage aantal waargenomen vogels is het niet mogelijk om te analyseren wat de beste tijd is in termen 

van zaadbeschikbaarheid. Daarvoor kan een enkele waarneming van een groep duiven de conclusie al te veel 

beïnvloeden.  
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Vogels op de voedselveldjes: discussie 

 

Het was bemoedigend om te zien dat er al zaadetende vogels werden waargenomen op deze veldjes, hoewel 

aantallen beperkt waren . Daarbij moet wel gezegd worden dat zaadetende vogels die de veldjes bezochten in mei 

en begin juni nog niet konden foerageren op zaden, omdat deze zaden pas vanaf eind juni beschikbaar kwamen.  

 

Er werden slechts enkele waarnemingen gedaan van zomertortels op de voedselveldjes, uitsluitend vastgesteld via 

de cameravallen. Aangezien zomertortels duidelijk wel in de omgeving van de voedselveldjes aanwezig waren, 

suggereert dit dat de gecreëerde habitat of zaadbeschikbaarheid onvoldoende was om ze naar de veldjes toe te 

lokken. Het is ook niet uit te sluiten dat de voedselveldjes wel regelmatig gebruikt werden, maar dat dit noch door 

waarnemers, noch door de cameravallen werd opgemerkt.  

 

De cameravallen en veldobservaties 

registreerden verschillende dingen. Terwijl de 

cameravallen 24 uur per dag, 7 dagen per week 

konden monitoren, was hun bereik beperkt en 

werden ze niet altijd precies op het juiste 

moment getriggerd. Aan de andere kant kon 

met de veldobservaties slechts een relatief korte 

tijd worden gemonitord, maar kleinere soorten 

als kneu en putter konden op deze manier wel 

worden vastgelegd. Elke methode heeft zijn 

eigen voor- en nadelen. Met beide methoden is 

het mogelijk dat bezoekende zomertortels 

worden gemist.  

 

Deze conclusie ondersteunt de wens om een klein aantal zomertortels in het gebied individueel te volgen met 

behulp van zenders. Deze informatie zal het onderzoek een extra dimensie geven: gebruiken lokale zomertortels 

de voedselveldjes? Zo ja, hoe vaak en wanneer gebruiken ze de veldjes en wat is de relatie met beheer? Zo niet, 

waar foerageren de zomertortels dan wel?   
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Voorjaarsmengsel: biodiversiteit 

 

De resultaten van de cameravallen en veldobservaties hadden betrekking op vogels die waarschijnlijk de veldjes 

bezochten om op zaden te foerageren. Het is echter van belang om te benoemen dat de ingezaaide veldjes ook 

een waarde hebben voor andere soortgroepen. Zo waren vanaf het moment dat planten in bloei kwamen veel 

insecten aanwezig in de voedselveldjes. Een breed scala aan ongewervelde dieren profiteerde van de bloeiende 

kruiden. Het grote aantal insecten bood op zijn beurt weer ideale foerageermogelijkheden voor soorten als 

boerenzwaluw. Bij vrijwel elk bezoek werden boerenzwaluwen gezien die laag boven de vegetatie aan het 

foerageren waren en dit werd zelfs door de cameravallen vastgelegd. 
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Andere soorten die door de 

cameravallen werden vastgelegd 

waren onder meer kwikstaarten, 

eksters, merels en scholeksters.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Foeragerende boerenzwaluwen 

maakten ook dankbaar gebruik van de 

voedselveldjes. Zie je de zwaluw? 
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Communicatie in 2021 

 

De communicatie en samenwerking tussen de deelnemende partijen dit jaar was goed. Projectpartners, 

deelnemende boeren en vrijwilligers hebben allemaal hun best gedaan om zich te houden aan de projectafspraken. 

Ondanks beperkingen door corona verliepen vrijwel alle veldbezoeken, beheermaatregelen, excursies en 

vergaderingen zonder problemen. Alleen de bijeenkomst om het jaar af te sluiten en de resultaten te presenteren 

aan alle betrokkenen moest worden afgelast. Deze bijeenkomst wordt in 2022 alsnog ingepland. 

 

 

Foto: Met een freesmachine werden kale stroken van 2 m breed gecreëerd op Veld F.  
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Een blik vooruit: 2022 

 

Qua beheer van de voedselveldjes was het in dit pilotjaar zoeken naar en balanceren tussen: 

- Het moment van afrijpen van zaden in de veldjes. 

- De wens cq. noodzaak om regelmatig beheeringrepen te doen om vegetatiehoogte en -dichtheid te 

beperken en het percentage kale grond te verhogen. 

- Gevoel krijgen voor hoe vaak je deelnemers binnen de grenzen van redelijkheid kunt vragen om 

beheermaatregelen toe te passen. 

 

Aanpassing van zaadmengsel en zaaimethode 

Voor het inzaaien van het najaarsmengsel in oktober 2021 werden twee wijzigingen doorgevoerd. Ten eerste werd 

de samenstelling van het zaadmengsel aangepast. Naast de vanzelfsprekende keuze voor winterharde soorten 

werd de beslissing genomen om de hoge brassica soorten uit het mengsel te halen en de hoeveelheid reukloze 

kamille in het mengsel te beperken.  

 

Voorjaarsmengsel 2021     Najaarsmengsel 2021 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Daarnaast is ook de dichtheid waarmee het mengsel is ingezaaid verlaagd van 10 kg/ha naar 7 kg/ha. Ook de 

zaaimethode werd aangepast, namelijk door te zaaien in vier rijen met 50 cm tussenruimte met daarnaast een kale 

strook van 1,5 m breed. Het doel van al deze aanpassingen is om te voorkomen dat de vegetatie te snel te dicht 

wordt voor zomertortels en ervoor te zorgen dat er altijd kale grond overblijft.  

  

Voedselveldjes in de winter  

Vijf van de zes voedselveldjes met een voorjaarsmengsel liggen er in najaar en winter prachtig bij voor foeragerende 

fazanten, kneuen en putters, terwijl de voorjaarsveldjes van nieuwe deelnemers en Veld B op dit moment braak 

liggen. In oktober is in totaal op negen voedselveldjes een najaarsmengsel ingezaaid. Ondanks de natte herfst zijn 



28 
 

op de meeste veldjes mooie rijtjes te zien van kiemplantjes uit het najaarsmengsel. In de wintermaanden wordt in 

principe geen beheer in de veldjes toegepast.  

 

Hoe zagen de voedselveldjes er afgelopen winter uit? 
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Foto’s: Voorjaarsveldjes (links) en najaarsveldjes (rechts). Alle foto’s zijn van november 2021. 

 

Plannen: 2022 

In 2022 zullen zowel de voorjaars- als najaarsveldjes beginnen te groeien zodra het warm genoeg wordt. Deze 

veldjes zullen daarom naar verwachting veel vroeger in het jaar zaad produceren dan in 2021, en hopelijk op tijd 

voor als de zomertortels tussen eind april en begin juni terugkeren uit Afrika. Als het weer het toelaat en indien 

nodig zullen de eerste beheermaatregelen eind april/begin mei worden toegepast om de gewenste 

vegetatiestructuur en aandeel open grond te realiseren.  
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In aanvulling op de in 2021 ingezaaide plots zijn er op dit moment vier voedselveldjes waarop in het voorjaar van 

2022 een voorjaarsmengsel zal worden ingezaaid. De veldjes zullen worden ingezaaid zodra de grond droog en 

warm genoeg is. Veld B, dat relatief nat is, wordt mogelijk later ingezaaid dan de andere drie veldjes. De hoop is 

dat de voorjaars- en najaarsmengsels beide maar één keer hoeven te worden ingezaaid gedurende het project en 

dat ze zich daarna door self-seeding zelf in stand houden. Eén van de doelen van dit project is om te beoordelen 

of dit mogelijk is. 

 

De monitoring in 2022 zal doorgaan zoals dat ook in 2021 is uitgevoerd, met een combinatie van cameravallen, 

veldobservaties en vegetatiemonitoring. Zoals beschreven in de discussie over de monitoring, vullen de 

cameravallen en veldobservaties elkaar mooi aan, maar lieten beide methoden beperkingen zien aangaande het 

detecteren van zomertortels op de voedselveldjes. Dit ondersteunt het voornemen om een aantal zomertortels in 

de directe omgeving van de voedselveldjes te voorzien van een klein zendertje om ze nauwgezet te kunnen volgen. 

Het plan is om vijf zomertortels te zenderen in het voorjaar van 2022 en nog eens drie in 2023 met een zender van 

Microsensory. Deze zenders wegen minder dan 5 gram en stellen ons in staat om de tortels in veel meer detail te 

volgen dan anders mogelijk is. Het gebruik van zenders zal een duidelijk beeld geven van het gebruik van de 

voedselveldjes door de zomertortels, evenals welke alternatieve voedselbronnen zij gebruiken. 

 

Volgens de boeren in het studiegebied was 2021 een erg nat groeiseizoen vergeleken met 2019 en 2020. Beheer 

van de voedselveldjes vroeg in het voorjaar was niet eenvoudig door de weersomstandigheden, die het moeilijk 

maakten om met machines het veld op te gaan. Het pilotjaar heeft wel uitgewezen dat beheermaatregelen vroeg 

in het seizoen en mogelijk met een hogere frequentie dan in 2021 nodig zijn om geschikte foerageerhabitat te 

creëren voor zomertortels. 

 

Het vinden van de juiste balans tussen zaadbeschikbaarheid, vegetatiestructuur en bedekking van de grond, op 

een wijze die past binnen de bestaande kaders voor landbewerking, wordt de grote uitdaging voor 2022. Ook het 

zenderen van de tortels is een spannend traject! 
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Appendix 1 

 

Seed availability of plant either within the bespoke seed mix or covering an area of more than 10%. 

Results taken from a report by Bastiaan van de Wetering, 2021. 
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