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De hamster: korte bio

• Klein knaagdier, geliefde prooi
• Alleseter: granen & zaden, wortels, groene

plantendelen, ongewervelden
• Kan zich snel voortplanten



De hamster: korte bio

• nachtdier

• Leeft ondergronds in burchten

• Gemiddelde verplaatsing <150m

• Actief april – oktober
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De hamster: korte bio

nodig in het landbouwlandschap:

• Eerste vereiste: voldoende dekking
• Vroeger: voedsel is geen probleem
• Laatste jaren: kwalitatief voedsel is belangrijk

• Monocultuur maïs: B3-tekort (gelukkig geen probleem in Haspengouw)
• Monocultuur graan: ook te eenzijdig (groene delen grasachtigen w nt gegeten)
• (dierlijke) eiwitten belangrijk voor voortplanting

• Afwisseling: mozaïklandschap
=> Gevarieerd aanbod aan plantaardig en dierlijk voedsel. (i.e. kruidenrijke stroken en levende 
bodem)





Afgelopen GLB:

• BO luzerne voor hamster

• BO hamstervriendelijke 
nateelt

• BO grasstrook-plus

• BO faunavoedselgewas



Aanvullende maatregelen 
vanuit SBP Hamster

• Arenstripper: 25,3 ha in 2020, 18 ha in 
2019

• Hamstervriendelijke nateelt: 61 ha in 2020 
32 ha in 2019

• Extra zonnebloemen en wikke in 
vogelvoedselgewas





Problemen die opduiken

• ijl faunavoedselgewas (makkelijkst op te
lossen)

• Hamstervriendelijke nateelt door droogte
laat ingezaaid (foto: 19 oktober 2020)

• Luzerne wordt te houtig na de bloei

• Arenstripperperceel moet verdwijnen voor
inzaai groenbedekker (eind september)

• Veel te weinig dekking na tarweoogst



Hiaten:

• Wetgeving, bv inzaaien nateelt verplicht terwijl gevallen zaad in arenstripperperceel ook kiemt.

• Gat in mijn kennis om oplossingen concreet om te zetten in haalbare landbouwpraktijken

Dekking nodig => strokenteelt => haalbare landbouwpraktijk?

'die teelten gaan niet naast elkaar, dat is te veel draaien en keren, dat duurt te lang,…' Wat 
kan wel, wat is de kost?

Dekking nodig => arenstripper => haalbare landbouwpraktijk?

'We moeten mest uitrijden' Wat met alternatieve mestverwerking? Wat is de kost?

Dekking nodig => BO luzerne => haalbare landbouwpraktijk?

'we moeten het maaisel afvoeren, we krijgen distels' Composteren, biogascentrale? 
Teeltmethode optimaliseren?

Dekking nodig => maïs met bonen => haalbare landbouwpraktijk?

'kan niet geteeld worden, te veel onkruid, neemt de biogascentrale niet aan'

Dekking nodig => HV nateelt => haalbare landbouwpraktijk?

Op welke manier snel inzaaien? Mogelijkheid om door te zaaien in teelt, na arenstripper?

Meer bodemleven



Wat heb ik nodig?

• Avontuurlijke denkers

• Inventieve rekenaars

• Ondersteunende veldproefopzetters
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