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Boekhoute is demogebied voor Europees akkervogelproject
De vele tractoren op onze landbouwwegen herinneren er ons
dagelijks aan dat we in een echte landbouw- en natuurregio
wonen. Landbouw en natuur die we moeten koesteren en zien
te beschermen. Gelukkig zijn er tal van organisaties die zich
daar actief voor inzetten. Eén daarvan is het Agrobeheercentrum Ecokwadraat vzw (ABC Eco² vzw). Deze organisatie speelt,
samen met vier andere Vlaamse organisaties, een belangrijke rol in het Europese project PARTRIDGE waarbij in onze gemeente een demogebied werd afgebakend voor bestaande en
innovatieve maatregelen ter bevordering van de biodiversiteit
in het landbouwgebied.
Elf organisaties uit Europa, verspreid over vijf landen stelden zich als
doel om tegen 2020 de
biodiversiteit op het platteland met 30% te doen stijgen. Naast
Duitsland, Nederland, Schotland en Engeland, maakt ook België deel
uit van het Europese project PARTRIDGE. De projectnaam is
engels voor patrijsDeze akkervogel is de symboolsoort voor het
project”, zegt Korneel Verslyppe, regiocoördinator bij ABC Eco² vzw.
““Dit omdat de patrijs een veeleisende soort is en daarom een goede
indicator voor het landbouw-ecosysteem: als het goed gaat met de
patrijs, gaat het ook goed met alle andere akkerbiodiversiteit.”
18 Boekhoutse landbouwers dragen steentje bij
In ieder deelnemend land zijn er twee demonstratiegebieden van 500
hectare afgebakend. Die gebieden moeten aantonen dat de genomen
maatregelen wel degelijk een positief effect
hebben op de biodiversiteit. Eén daarvan is Laureinepolder en
Kapellepolder in Boekhoute. Maar
liefst 18 Boekhoutse landbouwers leveren hier de nodige
inspanningen om de biodiversiteit te verbeteren tegen 2020. “De
voornaamste rol van ABC Eco² vzw in dat hele proces is om de
landbouwers te adviseren en te begeleiden”, weet Korneel Verslyppe.
“Zo bespreken we in overleg met de landbouwers en de Vlaamse
Landmaatschappij (VLM) welke maatregelen er genomen moeten
worden en of er aanpassingen van het beheer nodig zijn..
Daarnaast organiseren we ook kennisuitwisselingsmomenten,
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Bloemenblokken
en keverbanken
veroveren onze
akkers
vormingsmomenten en farm walks. We organiseren terreinbezoeken in
Vlaanderen en in het buitenland voor alle participerende landbouwers.
Zo zijn enkele landbouwers uit Boekhoute al op meerdaags
terreinbezoek geweest naar Engeland.
Bloemenblokken en keverbanken
In het kader van het PARTRIDGE-project worden in het demogebied in
Boekhoute bloemenblokken ingezaaid. “Een bloemenblok zit boordevol
voedsel, zoals insecten voor patrijzenkuikens en zaden voor volwassen
patrijzen. Daarnaast biedt het een veilige broedplek en dekking tegen
roofdieren.
Ook andere akkervogels en insecten profiteren van de bloemenpracht.”
Daarnaast worden ook keverbanken aangelegd. “Een keverbank ligt
een ongeveer een halve meter hoger dan de omliggende grond en is
ingezaaid met een graskruidenmengsel. Een ideale plek voor insecten
zoals loopkevers en dat betekent opnieuw voedsel voor de patrijs.
Ook zorgen deze insecten voor natuurlijke plaagbestrijding in het
omliggende landbouwgewas.”
De positieve effecten van het PARTRIDGE-project laten zich nu
al zien. “Het is dan ook de bedoeling om na 2020 het Europese
samenwerkingsverband te verlengen en de samenwerking met de
landbouwers verder te zetten”, besluit Korneel Verslyppe. Een positief
verhaal voor zowel landbouw als natuur in onze gemeente.
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