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Samenvatting 

Sinds 2006 worden door de Provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en in 

het bijzonder door het Regionaal Landschap Meetjesland (RLM) maatregelen genomen ten gunste 

van akkervogels, een soortengroep die het de laatste decennia bijzonder slecht doet. Deze 

maatregelen worden genomen in de ruime omgeving van Zoetelucht in Oosteeklo, de laatste locatie 

in het Meetjesland waar geelgorzen voorkomen. De geelgors wordt als symboolsoort genomen maar 

ook andere vogelsoorten weten van deze maatregelen te profiteren. 

Deze maatregelen bestaan voornamelijk uit het voorzien van wintervoedsel voor deze akkervogels, 

alsook in het aanleggen van hagen en kanten.  

Het Regionaal Landschap Meetjesland engageert zich niet enkel voor het nemen van gebiedsgerichte 

maatregelen ten behoeve van de akkervogels maar ook in het mogelijk maken van een gedegen 

opvolging. Sinds 2013 wordt deze opvolging of monitoring uitgevoerd door de Natuurpunt 

Vogelwerkgroep Noord-Oost-Vlaanderen en heeft als doel de toestand en evolutie van de 

doelpopulatie te beschrijven. Deze doelpopulatie bestaat enerzijds uit de overwinterende geelgorzen 

en anderzijds uit de aanwezige broedvogels. 

Vandaar dat sinds 2013 een methodiek wordt toegepast waarbij in de wintermaanden (december tot 

maart) op gezette tijden het aantal geelgorzen wordt geteld. In de lente- en zomerperiode wordt via 

een gestandaardiseerde methode (uitgebreide territoriumkartering) het aantal en de verspreiding 

van een selectie broedvogels in kaart gebracht. De geïnventariseerde broedvogels zijn patrijs, 

graspieper, veldleeuwerik, gele kwikstaart, kneu en geelgors. 

In zowel de winter 2013-2014 als 2014-2015 werd het maximaal aantal geelgorzen telkens geteld in 

december. Het hoogste aantal in elke winter bedroeg resp. 12 en 20. Alle waarnemingen van 

overwinterende geelgorzen situeren zich nabij de grindweg (i.e. de onverharde verbindingsweg 

tussen Rijkestraat en N49/E34). Toch is dit aantal hoogstwaarschijnlijk een onderschatting. In onze 

contreien zijn geelgorzen namelijk uitgesproken standvogels waardoor in de winter minstens 

evenveel geelgorzen moeten geteld worden als er broedvogels zijn in het volgende seizoen. Het 

vermoeden bestaat dat zich nog ergens binnen het projectgebied een groep overwinterende 

geelgorzen moet bevinden. 

Wat broedvogels betreft, zijn in 2013 en 2014 resp. 20 en 21 territoria van de geïnventariseerde 

soorten geteld. Dit komt overeen met dichtheden van 5.7 en 6.0 territoria per 100 hectare. De meest 

voorkomende soorten waren in toenemend belang veldleeuwerik, patrijs en geelgors. Gele 

kwikstaart en graspieper kwamen in lagere aantallen voor, kneu was totaal afwezig. 

Van veldleeuwerik waren er 3 en 4 territoria; van patrijs 6 en 4. Geelgors spant evenwel de kroon. In 

2013 waren er 10 territoria in het projectgebied, 9 in 2014. Door de broeddichtheden te vergelijken 

met andere regio’s en binnen- en buitenland kunnen we inschatten of dit hoge dan wel lage 

dichtheden zijn. Hieruit blijkt dat de dichtheden eerder laag zijn. In Vlaams-Brabant worden 

bijvoorbeeld dichtheden van 8-10 territoria/100 ha gehaald, in ZW-Polen 21 en in Midden-Engeland 

zelfs tot 29 territoria/100 ha.  

Desalniettemin hebben de genomen maatregelen de voorbij jaren geleid tot een sterke stijging van 

het aantal geelgorzen in het projectgebied. Zo was er in 2008 amper 1 territorium, terwijl dit aantal 

in 2011 reeds was toegenomen tot 8. De jaren nadien stabiliseerde het aantal territoria van geelgors, 
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wat het vermoeden voedt dat er een lokale verzadiging is opgetreden in functie van de huidige 

habitatkwaliteit. Of anders gezegd: het maximaal aantal geelgorsterritoria is mogelijk bereikt bij de 

huidige habitatkwaliteit. Indien een verdere toename wordt geambieerd, zullen maatregelen moeten 

genomen worden ten gunste van de habitatkwaliteit. Dit kan door het uitbreiden van 

broedgelegenheden (extra hagen en kanten), het voorzien van plantaardig en dierlijk voedsel voor de 

jongen (gepast berm- en slootbeheer) en het voorzien van wintervoedsel.  

De extra genomen maatregelen kunnen leiden tot veranderingen in de aantallen en verspreiding van 

de broedvogels en overwinterende geelgorzen, die in kaart kunnen gebracht worden door het 

continueren van de gestandaardiseerde opvolging of monitoring. 

Opvallend is trouwens de rol die de grindweg vervulde in de toename van de geelgorzen. Daar zijn 

indertijd de eerste maatregelen genomen (voorzien van wintervoedsel, aanplantingen). De omgeving 

van de grindweg fungeerde dan ook als kern- of brongebied van waaruit de geelgorzen het 

projectgebied in oostelijke, westelijke en zuidelijke richting hebben gekoloniseerd. 

Het kerngebied lijkt de laatste jaren echter te verschuiven van de omgeving van de grindweg naar de 

zone ten noorden van de Begijnenakker tot tegen de N49/E34. De territoria situeren zich daar dicht 

tegen deze N49/E34, wat mogelijk te maken heeft met de soortenrijke wegbermen waarin de 

geelgorzen voedsel vinden. 
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1 Inleiding en doelstellingen 

“Si-si-si-si-si-si-suuuuu” is de fonetische weergave van de zang van geelgors (Svensson et al. 2010). 

Met een beetje verbeelding kan je er de begintonen van de vijfde symfonie van Beethoven in 

herkennen. Helaas weerklinkt deze 5e symfonie steeds minder uit de Vlaamse velden.  

Met de typische vogels van het agrarisch gebied gaat het de laatste decennia niet al te goed. Talrijke 

wetenschappelijke studies en rapporten documenteren dat de kenmerkende vogelsoorten van het 

agrarisch landschap zoals veldleeuwerik, patrijs, graspieper, geelgors, grauwe gors, enzovoort sterk 

achteruitgaan (Dochy & Hens 2005; Guerrero et al. 2012; Vermeersch et al. 2014). Dit is niet enkel 

het geval in België en Nederland maar ook in Groot-Brittannië (Risely et al. 2013), Frankrijk (Jigue 

2007) en de rest van Europa (www.ebcc.info). 

Voor geelgors is dit niet anders. Vermeersch et al. (2004) geven voor geelgors in Vlaanderen een 

afname aan van 80% in de laatste decennia van de vorige eeuw. In het westen van Vlaanderen is 

deze afname nog meer uitgesproken en wordt een populatiedaling geschat van 95%. Recente 

monitoringsresultaten tonen evenwel een lichte kentering (niet significant) maar desondanks gaat 

geelgors op Europese schaal nog steeds achteruit (Vermeersch et al. 2014).  

De resultaten van het project Algemene Broedvogels Vlaanderen (ABV) tonen ook de significante 

achteruitgang van typische andere vogelsoorten van het landbouwgebied zoals veldleeuwerik en 

kneu. Ook patrijs en graspieper kennen een neerwaartse trend. De uitzondering is gele kwikstaart die 

de laatste jaren licht toeneemt (Vermeersch et al. 2014).  

De oorzaken van deze achteruitgang zijn ondertussen grotendeels gekend. Het verdwijnen van 

geschikte nest- en schuilgelegenheid (randen, hagen), een gebrek aan zomervoedsel (grotere 

insecten), een gebrek aan wintervoedsel (allerhande zaden) en verhoogde predatie zijn de vier 

belangrijkste oorzaken. Vele van deze oorzaken kunnen in verband worden gebracht met een 

gewijzigd en/of intensiever gebruik van het agrarisch landschap (Dochy & Hens 2005). 

Los van enkele onregelmatige waarnemingen is de enige regio in het Meetjesland waar nog 

geelgorzen voorkomen de ruime omgeving van de Zoetelucht in Oosteeklo. Het is dan ook in deze 

regio dat het Regionaal Landschap Meetjesland sinds 2006 verschillende maatregelen heeft genomen 

ten gunste van deze geelgorzen. Niet enkel worden graanakkers aangelegd die de gorzen van 

wintervoedsel moeten voorzien, maar ook verschillende hagen en kanten zijn aangeplant (RLM 

2013). Geelgors geldt als symboolsoort voor deze akkervogels maar het spreekt voor zich dat ook 

andere akkervogels meeliften en profiteren van deze maatregelen. Ook de Provincie Oost-

Vlaanderen en de Vlaamse Landmaatschappij voorzien trouwens acties ten behoeve van akkervogels 

in de omgeving van de Zoetelucht. 

Het Regionaal Landschap Meetjesland (RLM) engageert zich niet enkel in het nemen van 

gebiedsgerichte maatregelen ten behoeve van de akkervogels, maar ook in het mogelijk maken van 

een gedegen opvolging. Hiervoor heeft RLM een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met 

Natuurpunt en Partners Meetjesland vzw. De effectieve uitvoering van de opvolging gebeurt door de 

Natuurpunt Vogelwerkgroep Noord-Oost-Vlaanderen. 
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Om te komen tot een gedegen opvolging of monitoring, formuleerden De Cock et al. (2008) en Legg 

& Nagy (2006) een aantal criteria waaraan deze opvolging of monitoring moet voldoen opdat deze 

een meerwaarde zou betekenen: 

 Op voorhand vastleggen van de doelstellingen van de opvolging; 

 Selecteren en op voorhand vastleggen van de meest geschikte methodiek; 

 Voorzien van getrainde specialisten om de opvolging uit te voeren; 

 Verzekeren van de nodige financiële middelen op lange termijn; 

 Enzovoort. 

De criteria van Legg & Nagy (2006) stellen onder andere dat de doelstellingen en functies van de 

opvolging op voorhand moeten vastgelegd worden. Hierbij moet een aantal keuzes worden gemaakt, 

die in belangrijke mate gaan bepalen welke methodiek er moet gebruikt worden (Wouters et al. 

2008). Heeft bijvoorbeeld het meetnet of de opvolging vooral een signalerende functie en is het 

louter de bedoeling om de toestand en trend van een doelpopulatie van met name geelgors te 

beschrijven (i.e. toestand- of trendopvolging)? Of is het ook de bedoeling om deze toestand en trend 

te toetsen aan op voorhand vastgelegde doelstellingen (i.e. monitoring)? Of heeft het meetnet of de 

opvolging ook een controlerende functie, waarbij moet worden nagegaan of de genomen 

maatregelen effectief zijn en of op voorhand vastgelegde doelen worden gehaald? 

Hier is gekozen voor een signalerende functie van de opvolging, waarbij het vooral de bedoeling is 

om de toestand en evolutie van een doelpopulatie te beschrijven. De concrete doelstellingen van 

deze trendopvolging zijn in dit opzicht tweeërlei:  

 opvolging van het aantal overwinterende geelgorzen in het projectgebied; 

 opvolging van de aantallen en verspreiding van een selectie van broedvogels (patrijs, 

graspieper, veldleeuwerik, gele kwikstaart, kneu en geelgors). 
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2 Methodiek 

De monitoring van de geelgors focust zich op het inschatten van de overwinterende populatie aan de 

hand van wintertellingen (2.2) en op het in kaart brengen van de broedvogelpopulatie van geelgors 

en andere indicatieve vogelsoorten (2.3).  

2.1 Projectgebied 
Het gebied waar de monitoring wordt uitgevoerd, overlapt met de zone waar op initiatief van het 

Regionaal Landschap Meetjesland verschillende maatregelen worden genomen ten behoeve van 

akkervogels in het algemeen en van geelgors in het bijzonder.  

Het projectgebied situeert zich in Kaprijke en vooral in Oosteeklo (Assenede, Oost-Vlaanderen) net 

ten zuiden en ten noorden van de N49/E34 en wordt beschreven met toponiemen als Bos, Pijpe, 

Hollemeers, Duivelsgoed, Vijfweegse en Doolhof (Figuur 1). De belangrijkste wegen die door het 

gebied lopen zijn de N49/E34, Stroomstraat, Rijkestraat, Westakkerstraat, Bosstraat, Zoetelucht, 

Bommelsdreef, Hazelarenhoek, enzovoort.  

De totale oppervlakte van het projectgebied bedraagt 350 hectare (Figuur 1).  

 

Figuur 1 Afbakening van het projectgebied in Kaprijke en Oosteeklo (Assenede) waar de inventarisatie-
inspanningen zijn geconcentreerd. 
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2.2 Wintertellingen 
Om een beeld te krijgen van de overwinterende populatie geelgors zijn wintertellingen uitgevoerd 

naar analogie van de tellingen van geelgors en grauwe gors in Vlaams-Brabant en Limburg (Lewylle et 

al. 2009, 2011; Lewylle & Veraghtert 2010). Deze moet toelaten om een minimuminschatting te 

krijgen van het aantal overwinterende geelgorzen. Door voorafgaande gebiedsverkenning en vooral 

ervaring kan ingeschat worden waar de overwinterende geelgorzen zich bevinden. Speciale aandacht 

gaat uit naar locaties waar maatregelen worden genomen om wintervoedsel (granen en zadenrijke 

kruiden) te voorzien voor geelgorzen en andere meeliftende soorten.  

Telkens in het eerste weekend van december, januari, februari en maart zal een telling worden 

uitgevoerd. Deze telling gebeurt in de periode vanaf 1 uur na zonsopgang tot 2 uur voor 

zonsondergang.  

2.3 Broedvogelinventarisatie 

2.3.1 Periode 2013 - 2014 

De meest aangewezen methode om een beeld te krijgen van het aantal en de soorten broedvogels is 

de uitgebreide territoriumkartering (Hustings et al. 1985; van Dijk & Boele 2011). Deze methode 

levert de meest betrouwbare resultaten op die onderling en van jaar tot jaar goed vergelijkbaar zijn.  

De uitgebreide territoriumkartering is een standaardmethode die internationaal wordt erkend en 

ruim verspreid wordt toegepast. Ze geeft met een hoge waarschijnlijkheid het aantal territoria van de 

verschillende broedvogels weer, alsook de verspreiding. Deze methode laat evenwel niet toe om de 

broedzekerheid exact te bepalen, hoogstens een benadering van deze broedzekerheid kan bekomen 

worden onder de vorm van een broedzekerheidscode.  

Concreet houdt deze methode in dat in het verloop van het broedseizoen verschillende 

inventarisatieronden worden uitgevoerd. Tijdens een inventarisatieronde worden alle geldige 

waarnemingen van de te inventariseren vogelsoorten gelokaliseerd en ingetekend op kaart. Geldige 

waarnemingen zijn soortafhankelijk en kunnen zowel visuele als auditieve waarnemingen zijn van 

volwassen individuen, paren, territoriumindicerend gedrag (zingende mannetjes, alarmerende 

vogels, voedselvluchten, etc.) en nestvondsten. Een overzicht van de soortspecifieke geldige 

waarnemingen is gegeven in Tabel 1.  

Gezien de vogels vooral actief zijn rond zonsopgang, wordt de inventarisatie vooral afgewerkt tussen 

1 uur voor en maximaal 3 uur na zonsopgang, telkens bij goede weeromstandigheden (geen harde 

neerslag, koude, sterke wind). Deze bezoeken rond zonsopgang kunnen aangevuld worden met 

inventarisatierondes in de late ochtend (vanaf zonsopkomst tot 4 uur erna) en zelfs avondrondes 

(tussen 1.5 uur voor en 1.5 uur na zonsondergang). De inventarisatieronde wordt ook zodanig 

afgestemd dat het mogelijk is om deze in dit tijdsbestek af te werken.  

Doorheen het projectgebied wordt het traject zodanig uitgestippeld dat de maximale afstand tot dit 

traject in het gebied 100 m bedraagt. Het traject moet binnen maximaal 4 uren te inventariseren zijn. 

Een inventarisatieronde begint telkens van op een andere startplaats langs het traject, zodat van elke 

soort een paar maal de actiefste periode wordt beslaan in het volledige gebied. 

Op basis van 8 inventarisatieronden moet het mogelijk zijn om een goed beeld te krijgen van de 

aanwezige populatie. Gezien de broedperiode van geelgors zich situeert tussen midden maart en de 
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tweede decade van juli, worden de inventarisatieronden verdeeld over deze periode (maart 1, april 

2, mei 2, juni 2, juli 1).  

Slechts een selectie van de broedvogels wordt in kaart gebracht, met name de ‘typische’ akkervogels: 

geelgors (Emberiza citrinella), veldleeuwerik (Alauda arvensis), gele kwikstaart (Motacilla flava), kneu 

(Carduelis cannabina), graspieper (Anthus pratensis) en patrijs (Perdix perdix). Dochy & Hens (2005) 

beschouwen veldleeuwerik, gele kwikstaart en graspieper als akkervogels van open landschappen 

(OLA), terwijl geelgors, kneu en patrijs eerder soorten zijn van kleinschalige landschappen (KLA). 

Tabel 1 Overzicht van de geldige waarnemingen van de 6 geïnventariseerde vogelsoorten (naar van Dijk 
& Boele 2011) 

 

De interpretatie en verwerking van de verzamelde geldige waarnemingen leveren het aantal en de 

verspreiding van de territoria per soort op in het projectgebied. Bij de interpretatie zijn de criteria en 

richtlijnen van van Dijk & Boele (2011) gevolgd. Territoria worden afgebakend op basis van deze 

strikte criteria en richtlijnen, zoals het minimaal vereiste aantal geldige waarnemingen, uitsluitende 

waarnemingen, fusieafstand, datumgrenzen, enz. (Tabel 2). 

Voor een aantal soorten, met name patrijs, graspieper en gele kwikstaart, bestaan dubbele 

interpretatiecriteria. In de geldige waarnemingen schuilt namelijk een graad van broedzekerheid. Het 

vinden van een nest of het waarnemen van territoriaal gedrag (zang, balts) levert een grotere kans 

op dat de vogel er effectief een territorium of zelfs nest heeft dan bijvoorbeeld het waarnemen van 

een volwassen individu of paar. Dit leidt er toe dat de criteria minder ‘streng’ zijn om een territorium 

af te bakenen. Bijvoorbeeld voor patrijs is 1 geldige waarneming (territoriaal gedrag of nest) tussen 

15 februari en 20 juni voldoende om een territorium af te bakenen. Indien enkel volwassen 

individuen of paren zijn waargenomen, zijn 2 waarnemingen vereist. Als een volwassen graspieper of 

een paar wordt waargenomen, dient dit tussen 15 mei en 30 juni te zijn om een territorium vast te 

stellen. Als echter territoriaal gedrag (zang, balts) van graspieper wordt waargenomen, zijn de 

datumgrenzen waartussen de waarneming moet gebeuren minder nauw. Een dergelijke waarneming 

tussen 1 april en 30 juni is reeds voldoende om een territorium af te bakenen.  

Na het vaststellen van de territoria is aan elk territorium een broedzekerheidscode toegekend. Op 

basis van het type geldige waarneming kan een inschatting gemaakt worden van de broedzekerheid. 

Hoe hoger de broedzekerheidscode, hoe meer zekerheid omtrent een broedgeval. De volgende 

categorieën waarin een stijgende broedzekerheid schuilt, worden onderscheiden overeenkomstig 

Anselin et al. (2007):  

 geen broedzekerheid (broedcode 0) 

 mogelijk broedend (code 1-2) 

 waarschijnlijk broedend (code 3-9) 

 zeker broedgeval (code 10-16) 

 

  

Patrijs Graspieper Veldleeuwerik Gele kwikstaart Kneu Geelgors

Volwassen individu X X X

Paar X X X X X X

Territoriaal X X X X X X

Nest X X X X X X

Geldige 

waarnemingen
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Tabel 2 Interpretatiecriteria voor de verschillende vogelsoorten (naar van Dijk & Boele 2011) 

 

 

2.3.2 Periode 2008 - 2012 

Tot en met 2012 gebeurde geen gestandaardiseerde monitoring in het projectgebied. Om een beeld 

te krijgen van de populatie geelgors kon enkel beroep worden gedaan op losse waarnemingen, 

verzameld door verschillende leden van de Natuurpunt Vogelwerkgroep Noord-Oost-Vlaanderen in 

het projectgebied.  

Alle waarnemingen van 2008 tot en met 2012 van geelgors zijn geselecteerd in de databank. Voor 

het gehele werkingsgebied van de vogelwerkgroep leverde dit 230 unieke waarnemingen op. Op 

basis van de waarnemingsperiode is een tweede selectie uitgevoerd. Enkel de waarnemingen van 

maart tot en met juli zijn overgehouden omdat dit min of meer samenvalt met de broedperiode van 

geelgors. Een derde selectiecriterium is het geregistreerde gedrag. Zo zijn enkel de waarnemingen 

weerhouden waar het gedrag wijst op een geldige waarneming (zie 2.3.1). Waarnemingen waarvan 

het gedrag geregistreerd is als baltsend/zingend, (adult in broedbiotoop), paar in broedbiotoop, nest-

indicerend gedrag, vastgesteld territorium en bezet nest zijn overgehouden en gebruikt om het 

aantal territoria van geelgors af te bakenen voor de periode 2008 tot en met 2012. Waarnemingen 

van overvliegende, roepende, foeragerende vogels of van vogels aangegeven als ‘ter plaatse’, zijn 

niet gebruikt. Voor deze periode gaat het uiteindelijk over 96 unieke waarnemingen. 

De interpretatie en verwerking van de verzamelde geldige waarnemingen leiden tot het aantal en de 

verspreiding van de territoria. Bij deze interpretatie dienen strikte criteria en richtlijnen te worden 

gevolgd zoals het minimaal vereist aantal geldige waarnemingen, uitsluitende waarnemingen, 

fusieafstand, datumgrenzen, enz. (zie 2.3.1). Maar omdat enkel gebruik kon gemaakt worden van 

losse waarnemingen, kunnen deze criteria niet eenvormig worden toegepast. Het is bijvoorbeeld niet 

vanzelfsprekend om het aantal normbezoeken af te leiden uit losse waarnemingen. Toch is 

geprobeerd deze criteria zo strikt mogelijk te volgen. Voor de jaren 2008 tot en met 2010 zijn de 

criteria volgens van Dijk (2004) gevolgd, voor de jaren erna volgens van Dijk & Boele (2011).  

In het afbakenen van broedvogelterritoria op basis van losse waarnemingen schuilt echter een 

onzekerheid. Bij het uitvoeren van een uitgebreide territoriumkartering zoals beschreven in 2.3.1 

worden gestandaardiseerde inventarisatierondes uitgevoerd, waarbij het gehele projectgebied wordt 

st
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d
vo

ge
l (

S)
, 

zo
m

er
vo

ge
l (

Z)

totaal 

aantal

aantal tussen 

datumgrenzen datumgrenzen

fusie-afstand 

(m)

1 2 3

Patrijs x x 1 15 feb.- 20 juni 500

Patrijs x x 2 1 15 feb.- 20 juni 500

Veldleeuwerik x x x 1 1 april - 15 juni 300

Graspieper x x Z 1-9 10-13 14+ 1 1 april - 30 juni 300

Graspieper x x Z 1-9 10-13 14+ 1 15 mei - 30 juni 300

Gele kwikstaart x x Z 1-6 7-13 14+ 1 1 april - 30 juni 300

Gele kwikstaart x x Z 1-6 7-13 14+ 1 15 mei - 30 juni 300

Kneu x x x Z 1-12 13+ 1 25 april - 20 juli 500

Geelgors x x x S 1-9 10-14 15+ 1 1 april - 20 juli 300

minimaal vereist aantal waarnemingen
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doorkruist en dit verschillende keren gespreid over het broedseizoen. Deze inventarisatierondes 

geven enerzijds de zekerheid omtrent de aanwezigheid van broedvogels, evenwel rekening houdend 

met de trefkans, maar geven anderzijds ook zekerheid omtrent de afwezigheid van broedvogels 

(nulwaarnemingen) en dit voor het hele projectgebied. Losse waarnemingen geven deze zekerheid 

niet omdat enkel positieve waarnemingen worden genoteerd. Er is dus geen zekerheid over de 

afwezigheid van broedvogels en ook de zoekinspanning is niet constant. Ook is het moeilijk in te 

schatten of het volledige projectgebied is bezocht. 

Om toch een beeld te krijgen van de zoekinspanning is het aantal dagbezoeken bepaald (Herremans 

& Gielen 2013). Om het aantal dagbezoeken te bepalen zijn alle vogelwaarnemingen die 

geregistreerd zijn in de waarnemingszones Pijpe - Zoete Lucht (4170C) en Pijpe - Brame-Bos (4170B) 

(Vandevoorde & Hamelinck 2006) geselecteerd van de jaren 2008 tot en met 2012 en dit van de 

maanden maart tot en met juli. Als een waarnemer een vogelwaarneming op een bepaalde dag heeft 

geregistreerd in dit gebied, geldt dit als 1 dagbezoek. Hierbij veronderstellen we dat indien de 

waarnemer een geelgors heeft gezien tijdens dit bezoek, deze ook zal geregistreerd hebben, al is 

daar geen zekerheid over. Voor iedere dag kan zo berekend worden hoeveel waarnemers het gebied 

bezocht hebben wat als proxy geldt voor de zoekinspanning. 

In Figuur 2 is het aantal dagbezoeken per jaar gegeven, opgesplitst per maand. Hieruit blijkt dat het 

aantal dagbezoeken niet gelijk is over de verschillende jaren. In 2008 waren slechts 2 dagbezoeken 

terwijl er in 2009 meer dan 40 waren. De jaren nadien is het aantal dagbezoeken wel min of meer 

constant. Over de verschillende jaren (2008 tot 2012) kunnen we besluiten dat de zoekinspanning 

niet gelijk was. 

Om in te schatten of het volledige projectgebied is bezocht tijdens deze dagbezoeken, zijn per jaar 

alle waarnemingen op kaart weergegeven (dus niet enkel van geelgors) (Figuur 3). Hieruit is af te 

leiden dat in 2008 slechts een klein deel van het projectgebied is bezocht. In 2009 zijn de 

waarnemingen meer gespreid met een duidelijke concentratie in de omgeving van de grindweg. 

Maar ten oosten van de Stroomstraat zijn in 2009 de waarnemingen eerder beperkt. In 2010, 2011 

en 2012 zijn de waarnemingen wel vrij gespreid over het projectgebied.  

Omwille van bovenstaand aangehaalde onzekerheden is geen broedzekerheid bepaald voor de 

afgebakende territoria van deze periode. 
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Figuur 2 Aantal dagbezoeken per jaar, opgedeeld per maand in de waarnemingszone Pijpe - Zoete Lucht 
en Pijpe - Brame-Bos 

  

  

 

 

Figuur 3 Situering van alle vogelwaarnemingen (zwarte punten) in de waarnemingszones Pijpe - Zoete 
Lucht (4170C) en Pijpe - Brame-Bos (4170B) in de verschillende jaren (2008-2012). Dit laat toe om 
in te schatten hoe volledig het projectgebied in deze jaren is bezocht. 
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3 Resultaten 

3.1 Wintertellingen 
De telresultaten van twee winters worden gegeven, met name van de winter 2013-2014 en van de 

winter 2014-2015.  

Omwille van praktische redenen of door slechte weersomstandigheden konden de wintertellingen 

niet altijd worden uitgevoerd in het eerste weekend van de wintermaanden december, januari, 

februari en maart. In de winter 2013-2014 vonden de effectieve tellingen plaats op 25/12/2013, 

17/01/2014 en 08/03/2014. In februari is geen telling uitgevoerd. Tijdens de winterperiode 2014-

2015 zijn de tellingen uitgevoerd op 04/12/2014, 15/02/2015 en 17/03/2015. In januari werd er niet 

geteld. 

Tijdens beide winters resulteerden de tellingen in een gelijkaardig patroon. In december waren de 

aantallen het hoogst, om dan sterk af te nemen of te reduceren tot nul. In de winter 2014-2015 zijn 

zelfs enkel in december geelgorzen aangetroffen (Figuur 4 en Figuur 5). 

De geelgorzen die zijn waargenomen tijdens de wintertellingen, bevonden zich telkens in de buurt 

van de grindweg (Figuur 6) waarmee de onverharde verbindingsweg wordt bedoeld tussen de 

Rijkestraat en de parallelweg ten zuiden van de N49/E34. In de rest van het projectgebied zijn tijdens 

de tellingen geen geelgorzen aangetroffen. 

 

Figuur 4  Aantal getelde geelgorzen in de winter van 2013-2014 in het projectgebied 
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Figuur 5 Aantal getelde geelgorzen in de winter van 2014-2015 in het projectgebied 

 

 

Figuur 6 Situering van de tijdens de wintertellingen van 2013-2014 en 2014-2015 waargenomen 
geelgorzen 
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3.2 Broedvogelinventarisatie 

3.2.1 Algemene resultaten broedvogelinventarisatie 

Op basis van de criteria en richtlijnen aangehaald in 2.3.1 zijn territoria afgebakend van de 6 

geïnventariseerde soorten. In 2013 zijn 9 normbezoeken vastgesteld (Tabel 3). Sommige 

normbezoeken voldeden niet aan het 10-dagen criterium, wat impliceert dat er minstens 10 dagen 

moet zitten tussen 2 inventarisatierondes (van Dijk & Boele 2011). Hiermee is evenwel rekening 

gehouden bij het afbakenen van territoria. Enkel geldige waarnemingen die meer dan 10 dagen uit 

elkaar lagen zijn in rekening gebracht om een territorium af te bakenen van een bepaalde soort op 

een bepaalde locatie. In 2014 zijn 7 normbezoeken vastgesteld en is wel beantwoord aan het 10-

dagen criterium (Tabel 4). 

Tabel 3 Het aantal geldige waarnemingen per inventarisatieronde in 2013 en vaststelling van het aantal 
normbezoeken. Een inventarisatie in de late ochtend en avond telt slechts mee als een ½ 
normbezoek. 

 

 

Tabel 4 Het aantal geldige waarnemingen per inventarisatieronde in 2014 en vaststelling van het aantal 
normbezoeken. Een inventarisatie in de late ochtend en avond telt slechts mee als een ½ 
normbezoek. 

 

In 2013 zijn binnen het projectgebied in totaal 20 territoria vastgesteld van de 6 geïnventariseerde 

vogelsoorten. De helft van de territoria wordt ingenomen door geelgors. De tweede meest 

abundante soort was patrijs en vervolgens in dalend belang veldleeuwerik en gele kwikstaart. 

Graspieper en kneu hadden in 2013 geen territoria (Tabel 5). Net buiten het projectgebied zijn nog 2 

extra territoria van veldleeuwerik vastgesteld en 1 van patrijs. 

Datum Zonsopgang (Z) Late ochtend (O) Avond (A) Normbezoek

28/03/2013 1

11/04/2013 2

14/04/2013 7 1

17/04/2013 5 0.5

25/04/2013 1 11 0.5

27/04/2013 1

28/04/2013 8 1

1/05/2013 8 1

18/05/2013 3

19/05/2013 12 1

6/06/2013 10 1

7/06/2013 12 1

9/06/2013 11 1

16/06/2013 12 1

26/06/2013 1

9

Datum Zonsopgang (Z) Late ochtend (O) Avond (A) Normbezoek

30/03/2014 13 1

28/04/2014 1 0.5

15/05/2014 9 0.5

18/05/2014 7 1

25/05/2014 7 1

1/06/2014 13 1

22/06/2014 7 1

4/07/2014 17 1

7
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Het totale aantal territoria is in 2014 vergelijkbaar met 2013, namelijk 21. Ook in 2014 was geelgors 

met 9 territoria de meest abundante van de 6 geïnventariseerde soorten. Van zowel patrijs als 

veldleeuwerik werden 4 territoria geteld, van gele kwikstaart 3. Nieuw in 2014 was het territorium 

van graspieper. Ook in 2014 kon geen territorium van kneu worden vastgesteld (Tabel 5). In de 

onmiddellijke omgeving van het projectgebied is nog een territorium van zowel geelgors als patrijs 

opgetekend.  

In Tabel 6 is de broeddichtheid of broeddensiteit gegeven. Voor de 6 geïnventariseerde soorten 

werden in 2013 en 2014 resp. broeddichtheden bereikt van 5.7 en 6.0 territoria per 100 hectare. Van 

alle geïnventariseerde soorten haalde geelgors de hoogste dichtheden; in 2013 2.9 territoria per 100 

hectare, in 2014 2.6.  

Voor toelichting over de afgebakende territoria van geelgors tussen 2008 en 2012 verwijzen we naar 

3.2.3.6.1.  

Tabel 5 Het totaal aantal vastgestelde territoria van de geïnventariseerde soorten in 2013 en 2014 
binnen het projectgebied (in) en erbuiten (out) 

 

 

Tabel 6 De broeddichtheid (aantal territoria/100 hectare) van de geïnventariseerde soorten in het 
projectgebied in 2013 en 2014 

 

 

3.2.2 Algemene verspreiding 

De geïnventariseerde vogelsoorten komen niet homogeen gespreid voor binnen het projectgebied. 

Zowel in 2013 als in 2014 is er een duidelijke concentratie van territoria in het centrale deel van het 

projectgebied en dan in het bijzonder in de omgeving van Zoete Lucht, Duivelsgoed, Rijkestraat en 

grindweg. Ten oosten van de Stroomstraat en zeker ten noorden van de Begijnenakker is er eveneens 

een concentratie van territoria, van voornamelijk geelgors.  
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De verspreiding van verschillende soorten wordt in detail behandeld in 3.2.3. 

Anderzijds is het opvallend dat er zo goed als geen territoria zijn onderscheiden ten noorden van de 

N49/E34. Ook in het meest westelijk deel van het projectgebied zijn geen territoria afgebakend, 

terwijl ook in het zuidoostelijk deel opvallend minder territoria zijn van de geïnventariseerde soorten.  

Bovenstaande wordt niet enkel geïllustreerd in Figuur 7 en Figuur 8, maar ook in Figuur 9 waarin met 

een graduele kleurcode het aantal territoria is gegeven per hok of rastercel van 500 x 500 m.  

Toevallig zijn ook enkele territoria van de doelsoorten vastgesteld buiten het projectgebied. Als 

aanvulling zijn deze ook meegegeven in Figuur 7 en Figuur 8 voor respectievelijk 2013 en 2014. In 

2013 betreft het 2 territoria van veldleeuwerik (beide broedcode ‘mogelijk broedend’) en een 

territorium van patrijs (broedcode ‘waarschijnlijk broedend’). In 2014 betreft het telkens 1 

territorium van patrijs (waarschijnlijk broedend) en geelgors (mogelijk broedend). 

 

Figuur 7 De in 2013 vastgestelde territoria zijn voor elke soort met een andere kleur aangegeven. Voor de 
territoria buiten het projectgebied zijn de grootte en kleur van de cirkelsymbolen een maat voor 
de broedzekerheid. 
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Figuur 8 De in 2014 vastgestelde territoria zijn voor elke soort met een andere kleur aangegeven. Voor de 
territoria buiten het projectgebied zijn de grootte en kleur van de cirkelsymbolen een maat voor 
de broedzekerheid. 

 

 

Figuur 9 Aantal territoria per hok van 500 x 500 meter, geïllustreerd aan de hand van een graduele 
kleurcode 
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3.2.3 Soortgegevens 

In dit hoofdstuk worden de 6 geïnventariseerde soorten apart besproken. Naast het aantalsverloop 

in 2013 en 2014 wordt ook duiding gegeven bij de verspreiding van de territoria binnen het 

projectgebied. 

De afgebakende territoria worden telkens op kaart gesitueerd met behulp van een rode contourlijn 

of polygoon die de geldige waarnemingen die tot de afbakening van dit territorium leidden, 

omcirkelen. Belangrijk hierbij is op te merken dat de getrokken contour niet per definitie 

overeenkomt met de werkelijke territoriumgrenzen, maar eerder met een benadering. Om de 

werkelijk territoriumgrenzen vast te leggen is doorgedreven onderzoek met bijvoorbeeld kleurringen 

nodig (Hustings et al. 1985). Voor deze studie is dit evenwel niet gewenst. De vorm en het kleur van 

het centroïd of middelpunt van de rode contourlijn of polygoon drukt de broedzekerheid uit. 

3.2.3.1 Patrijs 

Binnen het projectgebied zijn in 2013 en 2014 resp. 6 en 4 territoria van patrijs vastgesteld (Tabel 7). 

Niet enkel nam het aantal territoria af in 2014, ook de broedzekerheid wijzigde. In 2013 betrof het 6 

waarschijnlijke broedgevallen. In 2014 waren het 2 mogelijke en telkens 1 waarschijnlijk en zeker 

broedgeval. Het zekere broedgeval is bevestigd door het waarnemen van een koppel patrijs met 3 

juvenielen. Voortvloeiend uit deze aantallen territoria kunnen broeddichtheid of -densiteit berekend 

worden van 1.7 en 1.1 territoria per 100 hectare (Tabel 6).  

Ook de spreiding van de territoria verschilde tussen beide jaren. In 2013 concentreerden de territoria 

zich voornamelijk in de omgeving van Zoetelucht, Bommelsdreef en Duivelsgoed in de zuidwestelijke 

hoek van het projectgebied (Figuur 10). In 2014 waren de territoria eerder verspreid over het 

projectgebied (Figuur 11). Zo waren er ook territoria in de omgeving van de Stroomstraat.  

In het oostelijk deel van het projectgebied, alsook ten noorden van de N49/E34, zijn in beide jaren 

geen territoria van patrijs vastgesteld. Hetzelfde geldt voor het meest westelijke deel van het 

projectgebied. 

Tabel 7 Aantal territoria van patrijs binnen (in) en buiten (out) het projectgebied in 2013 en 2014, 
verdeeld per broedzekerheidscategorie 
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Figuur 10 Verspreiding van de territoria (rode polygoon) van patrijs in het projectgebied in 2013. De 
grootte en kleur van de cirkelsymbolen zijn een maat voor de broedzekerheid. 

 

Figuur 11 Verspreiding van de territoria (rode polygoon) van patrijs in het projectgebied in 2014. De 
grootte en kleur van de cirkelsymbolen zijn een maat voor de broedzekerheid. 
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3.2.3.2 Graspieper 

Graspieper is een bijzonder schaarse broedvogel binnen het projectgebied. In 2013 was er geen 

enkele waarneming van graspieper tijdens de inventarisatierondes. In 2014 zijn tegen het einde van 

het broedseizoen in juni-juli 2 waarnemingen van een baltsende/zingende graspieper tussen de 

Zoetelucht en Duivelsgoed. Deze waarnemingen waren voldoende om een territorium af te bakenen 

waaraan de broedcode ‘waarschijnlijk broedend’ kon toegekend worden (Figuur 12). Elders zijn geen 

waarnemingen van graspieper in het projectgebied. 

Het vaststellen van 1 territorium resulteert in een broeddichtheid van 0.3 territoria per 100 hectare 

(Tabel 6). 

Tabel 8 Aantal territoria van graspieper binnen (in) en buiten (out) het projectgebied in 2013 en 2014, 
verdeeld per broedzekerheidscategorie 

 

 

 

Figuur 12 Verspreiding van de territoria (rode polygoon) van graspieper in het projectgebied in 2014. De 
grootte en kleur van de cirkelsymbolen zijn een maat voor de broedzekerheid. 
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3.2.3.3 Veldleeuwerik 

In 2013 zijn in het projectgebied 3 territoria van veldleeuwerik vastgesteld. Het betrof 2 

waarschijnlijk en 1 mogelijk broedgeval. Dat laatste situeerde zich ten noorden van de N49/E34 en 

kon slechts de broedcode ‘mogelijk’ worden toegekend omdat slechts eenmalig een 

baltsend/zingend exemplaar is waargenomen tussen de datumgrenzen (Figuur 13). Er is nog een 2e 

waarneming aldaar van een baltsend/zingend exemplaar, maar dat was net buiten de datumgrenzen, 

met name op 16/06/2013. In 2014 zijn 4 territoria afgebakend, waarvan 3 als waarschijnlijke 

broedgevallen kunnen beschouwd worden. Aan het 4e territorium is geen broedcode toegekend 

omdat beide waarnemingen van een baltsend/zingend exemplaar buiten de datumgrenzen viel. Toch 

kon een territorium afgebakend worden omwille van uitsluitende waarnemingen (Figuur 14). 

Deze 3 en 4 territoria kunnen verrekend worden naar broeddichtheden van 0.9 en 1.1 territoria per 

100 hectare in resp. 2013 en 2014 (Tabel 6). 

De territoria van veldleeuwerik komen niet homogeen gespreid over het projectgebied voor maar 

concentreren zich in het westelijk en zuidwestelijk deel van het projectgebied en dit zowel in 2013 als 

in 2014. In 2014 komen de territoria duidelijk gegroepeerd voor in de omgeving van Zoetelucht, 

Bommelsdreef en Duivelsgoed (Figuur 14).  

Tabel 9 Aantal territoria van veldleeuwerik binnen (in) en buiten (out) het projectgebied in 2013 en 
2014, verdeeld per broedzekerheidscategorie 
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Figuur 13 Verspreiding van de territoria (rode polygoon) van Veldleeuwerik in het projectgebied in 2013. 
De grootte en kleur van de cirkelsymbolen zijn een maat voor de broedzekerheid. 

 

Figuur 14 Verspreiding van de territoria (rode polygoon) van veldleeuwerik in het projectgebied in 2014. 
De grootte en kleur van de cirkelsymbolen zijn een maat voor de broedzekerheid. 
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3.2.3.4 Gele Kwikstaart 

Van gele kwikstaart kon in 2013 slechts 1 territorium worden afgebakend. Het betrof wel een zeker 

broedgeval omdat op 16/06/2013 transport van voedsel is waargenomen (Figuur 15). Verder waren 

nog verschillende geldige waarnemingen van gele kwikstaart in het projectgebied, maar het betrof 

voornamelijk individuele vogels of paren. Bij 9 normbezoeken zijn 2 geldige waarnemingen vereist, 

waarvan 1 tussen 15 mei en 30 juni. Het gros van deze individuele vogels of paren is buiten deze 

datumgrenzen waargenomen, waardoor geen territorium kon worden afgebakend.  

In 2014 zijn 3 territoria afgebakend, maar deze moeten met enige terughoudendheid worden 

geïnterpreteerd. Aan elk van deze territoria is broedcode ‘nul’ toegekend, of met andere woorden 

geen broedzekerheid. De geldige waarnemingen vielen namelijk net buiten de datumgrenzen (Figuur 

16). 

Het enige territorium dat met zekerheid is vastgesteld in 2013 situeert zich in de omgeving van 

Duivelsgoed in het zuidwestelijk deel van het projectgebied (Figuur 15). 

Tabel 10 Aantal territoria van Gele Kwikstaart binnen (in) en buiten (out) het projectgebied in 2013 en 
2014, verdeeld per broedzekerheidscategorie 
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Figuur 15 Verspreiding van de territoria (rode polygoon) van gele Kwikstaart in het projectgebied in 2013. 
De grootte en kleur van de cirkelsymbolen zijn een maat voor de broedzekerheid. 

 

Figuur 16 Verspreiding van de territoria (rode polygoon) van gele kwikstaart in het projectgebied in 2014. 
De grootte en kleur van de cirkelsymbolen zijn een maat voor de broedzekerheid. 
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3.2.3.5 Kneu 

Zowel in 2013 als in 2014 kon er geen enkel territorium van kneu worden vastgesteld. Tijdens deze 

beide jaren was er zelfs geen enkele geldige waarneming van kneu tijdens de inventarisatierondes.  

 

3.2.3.6 Geelgors 

3.2.3.6.1 Periode 2008-2012 

Op basis van een selectie van de losse waarnemingen uit het projectgebied zijn territoria afgebakend 

van geelgors in de periode 2008 tot en met 2012.  

In 2008 kon 1 territorium van geelgors worden afgebakend en dit in de directe omgeving van de 

grindweg, die de verbinding vormt tussen de Rijkestraat en de parallelweg langs de N49/E34 

(Hazelarenhoek). In 2009 is er een opvallende toename, gezien dat jaar 5 territoria zijn vastgesteld. 

Deze situeerden zich hoofdzakelijk in de omgeving van de voorgemelde grindweg alsook westelijker 

nabij de Zoetelucht-Hazelarenhoek en oostelijker in het gebied ten noorden van de Begijnenakker. In 

2010 was er een duidelijke terugval in het aantal geregistreerde territoria. Dat jaar zijn namelijk 

slechts 2 territoria vastgesteld, beide in de omgeving van de grindweg. 2010 is in dat opzicht nog 

uitzonderlijker omdat er in 2011 opnieuw een forse stijging is in het aantal vastgestelde territoria. In 

dat jaar zijn namelijk 8 territoria afgebakend. In tegenstelling met voorgaande jaren is er in 2011 ook 

een opvallende dispersie, gezien de territoria zich niet beperken tot de omgeving van de grindweg 

maar zowel westelijker, zuidelijker en oostelijker van de grindweg territoria van geelgors zijn 

afgegrensd. Een jaar later, in 2012, zijn 7 territoria afgelijnd op min of meer dezelfde locaties als in 

2011 (Figuur 18 en Figuur 19).  

Wat het aantalsverloop in deze periode (2008-2012) betreft, stellen we een sterke toename vast 

tussen 2008 en 2011, om vanaf dan min of meer te stabiliseren (Figuur 17, Tabel 11), indien we het 

uitzonderlijk jaar 2010 evenwel buiten beschouwing laten.  

Tabel 11 Aantal mogelijke territoria van geelgors binnen (in) en buiten (out) het projectgebied tussen 
2008 en 2012 

 

 

Geelgors

in out Totaal

2008 1 1

2009 5 5

2010 2 2

2011 8 1 9

2012 7 1 8
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Figuur 17 Het aantal mogelijke territoria van geelgors tussen 2008 en 2012 binnen (in) en buiten (out) het 
projectgebied 

 

 

 

Figuur 18 Verspreiding van de mogelijke territoria (rode polygoon) van geelgors in het projectgebied 
tussen 2008 en 2012 
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Figuur 19 Verspreiding van de mogelijke territoria (rode polygoon) van geelgors in het projectgebied 
tussen 2008 en 2012 (vervolg Figuur 18) 

 

3.2.3.6.2 Periode 2013-2014 

In deze jaren zijn onder andere de territoria van geelgors op een gestandaardiseerde wijze via een 

uitgebreide territoriumkartering in kaart gebracht. 

In 2013 konden in het projectgebied 10 territoria van geelgors worden vastgesteld, waarvan 1 

mogelijk en 9 waarschijnlijke broedgevallen (Tabel 12). Het jaar nadien zijn binnen het projectgebied 

9 territoria afgebakend. Deze 9 territoria konden alle als waarschijnlijke broedgevallen worden 

gecatalogeerd (Tabel 12). Een 10e territorium werd onderscheiden, maar dit was oostelijker gelegen, 

ongeveer een kilometer buiten het projectgebied. Deze aantallen van territoria komen overeen met 

een broeddichtheid of -densiteit van 2.9 en 2.6 territoria per 100 hectare in resp. 2013 en 2014 

(Tabel 6). 

Beide jaren situeren de territoria zich min of meer op dezelfde plaatsen (Figuur 20 en Figuur 21). Er is 

een duidelijke concentratie in de zone ten oosten van de Stroomstraat, ten zuiden van de N49/E34 

en ten noorden van het natuurgebied de Begijnenakker. Zowel in 2013 als in 2014 zijn daar 5 

territoria van geelgors. De overige territoria komen meer gespreid voor in de centrale zone van het 

projectgebied ten westen van de Stroomstraat. In het meest westelijk deel van het projectgebied, 

alsook ten noorden van de N49/E34, heeft geelgors geen territoria. 

Tabel 12 Aantal territoria van geelgors binnen (in) en buiten (out) het projectgebied in 2013 en 2014, 
verdeeld per broedzekerheidscategorie 
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Figuur 20 Verspreiding van de territoria (rode polygoon) van geelgors in het projectgebied in 2013. De 
grootte en kleur van de cirkelsymbolen zijn een maat voor de broedzekerheid. 

 

Figuur 21 Verspreiding van de territoria (rode polygoon) van geelgors in het projectgebied in 2014. De 
grootte en kleur van de cirkelsymbolen zijn een maat voor de broedzekerheid. 
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4 Discussie 

4.1 Winterpopulatie geelgors 
In beide winters is het maximum aan geelgorzen geteld in december; de rest van de wintertellingen 

resulteerde veelal in nultellingen (Figuur 4 en Figuur 5). Waarom bijna uitsluitend in december 

geelgorzen zijn geteld, blijft vooralsnog onduidelijk. In Vlaams-Brabant bijvoorbeeld zijn in de winter 

2009-2010 de hoogste aantallen geteld in januari (Lewylle & Veraghtert 2010). Gebaseerd op 

wekelijkse tellingen toonden Arisz et al. (2009) evenwel aan dat de aantallen overwinterende 

zangvogels in graanvelden systematisch toenamen tot begin januari, vanaf dan dalen de aantallen 

opnieuw. 

In het projectgebied zijn de getelde aantallen geelgors bovendien vrij laag. Uit ringonderzoek in 

Groot-Brittannië bleek dat 70% van de terugvangsten van geelgors op minder dan 5 km was van hun 

geboorteplaats (Lack 1986). Hieruit kunnen we besluiten dat geelgorzen in West-Europa 

uitgesproken standvogels zijn. Dit houdt in dat de lokale broedpopulatie ook in de winter aanwezig 

moet zijn, eventueel nog aangevuld met geelgorzen uit noordelijke en oostelijke streken die naar 

onze contreien afzakken om te overwinteren.  

In de winter 2013-2014 zijn maximaal 12 geelgorzen geteld, terwijl in het broedseizoen volgend op 

deze winter 9 territoria van geelgors zijn afgebakend of 9 paren (18 vogels). 2/3 van de geelgorzen is 

dus geteld in de winter. Waar de overige geelgorzen zich bevonden is niet bekend.  

Opvallend is bovendien dat in beide winters steeds op dezelfde locatie, met name aan de grindweg 

(onverharde verbindingsweg tussen de Rijkestraat en de parallelweg ten zuiden van de N49/E34), 

geelgorzen zijn gezien (Figuur 6). Nergens anders zijn geelgorzen gevonden. Toch bestaat het 

vermoeden dat er zich nog ergens anders binnen het projectgebied een groep van overwinterende 

geelgorzen moet bevinden.  

4.2 Aantallen en verspreiding van broedvogels 
In 2013 en 2014 zijn in het projectgebied broeddichtheden van resp. 5.7 en 6.0 territoria/100 hectare 

gehaald voor de geïnventariseerde soorten (patrijs, graspieper, veldleeuwerik, gele kwikstaart, kneu, 

geelgors) (Tabel 6). Wuczyński (2016) vergeleek de diversiteit aan broedvogels en hun 

broeddichtheden in verschillende agrarische landschappen in ZW-Polen. Voor de betreffende 

soorten kwam hij uit op een broeddichtheid van 107.1 territoria of paren per 100 hectare. In het 

projectgebied van Zoetelucht komen dus 18 keer minder territoria of paren voor. 

Geelgors, patrijs en veldleeuwerik zijn de belangrijkste soorten in het projectgebied Zoetelucht. In 

2013 en 2014 haalde geelgors in het projectgebied broeddichtheden van 2.6-2.9 territoria/100 ha 

(Tabel 6). Vergelijking van deze broeddichtheden van Zoetelucht met andere regio’s in binnen- en 

buitenland laat ons toe in te schatten of dit hoge dan wel lage dichtheden zijn. Lewylle & Veraghtert 

(2010) kwamen voor Vlaams-Brabant uit op 8-10 territoria/100 ha. In het midden van Engeland 

werden in de periode 1994-1997 broeddichtheden gehaald van 7-29 territoria/100 ha (Bradbury et 

al. 2000). Tot slot lag in verschillende agrarische landschappen in ZW-Polen tussen 2004 en 2007 de 

gemiddelde broeddichtheid van geelgors op 21.1 territoria (of paren)/100 ha (Wuczyński 2016). De 

broeddichtheden van geelgors zijn in Zoetlucht dus beduidend lager in vergelijking met andere 

regio’s. 
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In 2013 en 2014 lagen de broeddichtheden van patrijs tussen 1.1 en 1.7 territoria/100 ha (Tabel 6). 

Dit zijn vergelijkbare dichtheden als geteld in ZW-Polen, waar de gemiddelde dichtheid 1.2 territoria 

(of paren)/100 ha bedroeg (Wuczyński 2016). Bij dergelijke lage dichtheden is de najaarspopulatie 

mogelijk niet groot genoeg om jacht toe te staan, gezien de kans dat de lokale populaties daardoor 

uitsterft te groot is. Aebischer & Ewald (2004) berekenden dat minimaal 4.5 koppels/100 hectare (of 

20 exemplaren per 100 ha in september) nodig zijn om te voorkomen dat deze lokale populaties 

uitsterven door jacht. Dergelijke dichtheden worden nog niet gehaald in het projectgebied. 

Van veldleeuwerik zijn in 2013 en 2014 broeddichtheden gehaald van 0.9-1.1 territoria/100 ha in het 

projectgebied (Tabel 6). In het agrarisch gebied van ZW-Polen zijn gemiddelde broeddichtheden van 

veldleeuwerik bereikt van 71.8 territoria (of paren)/100 ha (Wuczyński 2016), wat behoorlijk 

hallucinant lijkt. 

Het aantalsverloop van geelgors kende tussen 2008 en 2014 enkele opvallende en zelfs spectaculaire 

veranderingen (Figuur 17 tot Figuur 19). In 2008 was er amper 1 territorium in de onmiddellijke 

nabijheid van de grindweg. Dit is evenwel een absoluut minimum, want de zoekinspanning (laag 

aantal dagbezoeken) was laag in 2008 en ook werd slechts een deel van het projectgebied bezocht. 

In 2009 zijn 5 territoria geteld, alle gelegen in de nabijheid van de grindweg. De zoekinspanning in dit 

jaar was hoog, terwijl ook grotere delen van het projectgebied bezocht werden. De uitzondering 

hierop is het deel ten oosten van de Stroomstraat, wat veel minder is bezocht. In 2010 daalde het 

aantal territoria tot 2; een verklaring hiervoor kunnen we niet geven. Nochtans was de 

zoekinspanning hoog en is ook het projectgebied grotendeels bezocht (Figuur 2 en Figuur 3). Dit lage 

aantal in 2010 is nog eigenaardiger gezien er in 2011 opnieuw 7 territoria zijn geteld. De 

zoekinspanning in 2010 was vergelijkbaar met 2011 en ook is een gelijkaardig deel van het 

projectgebied bezocht. In 2011 is er bovendien een opvallende verspreiding in oostelijke, westelijke 

en zuidelijke richting, waarbij de omgeving van de grindweg nog steeds het kerngebied vormt. De 

aantallen alsook de verspreiding waren in 2012 vergelijkbaar met 2011.  

In 2013 startte de gestandaardiseerde monitoring en kunnen we met zekerheid stellen dat in het 

projectgebied 10 territoria van geelgors waren; in 2014 zijn 9 territoria afgebakend (Tabel 12). 

Opvallend is dat het kerngebied lijkt te verschuiven van de omgeving van de grindweg naar de zone 

ten noorden van de Begijnenakker tot tegen de N49/E34. De territoria situeren zich dicht tegen de 

N49/E34. Mogelijk heeft dit te maken met de soortenrijke wegbermen waarin de geelgorzen voedsel 

vinden. 

Op basis van het kolonisatiepatroon kunnen we besluiten dat de omgeving van de grindweg 

fungeerde als het kerngebied van waaruit grote delen van het projectgebied zijn gekoloniseerd. De 

grootste veranderingen deden zich voor tussen 2008 en 2011, dit zijn de jaren waarin de aantallen 

geelgors duidelijk toenamen (Figuur 17 tot Figuur 19). Nadien lijkt er een stagnatie op te treden, 

waarbij het aantal territoria van geelgors schommelt rond de 10. De toename van de geelgorzen in 

het gebied kan in verband worden gebracht met de maatregelen die zijn genomen in het gebied, en 

dan vooral in het voorzien van wintervoedsel (Lewylle & Veraghtert 2010) en het aanleggen van 

hagen.  

Gezien er na 2011 geen toename meer is in het aantal geelgorsterritoria, vermoeden we dat er een 

lokale verzadiging is opgetreden in functie van de huidige habitatkwaliteit, of met andere woorden 

dat het maximaal aantal geelgorsterritoria is bereikt bij de huidige habitatkwaliteit. Indien een 

verdere uitbreiding wordt geambieerd, zullen maatregelen moeten genomen worden ten gunste van 
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de habitatkwaliteit. Dit bevat onder andere het uitbreiden van broedgelegenheden, het voorzien van 

plantaardig en dierlijk voedsel voor de jongen en het voorzien van wintervoedsel (Bradbury et al. 

2000; Dochy & Hens 2005; Kyrkos et al. 1998; Vickery et al. 2009). 

De geïnventariseerde broedvogels komen  bovendien niet homogeen gespreid voor in het 

projectgebied. Soorten van open landschappen (OLA’s) zoals veldleeuwerik, gele kwikstaart en 

graspieper lijken meer voor te komen in het westelijke en zuidwestelijke deel van het projectgebied. 

Soorten van kleinschalige landschappen (KLA’s) zoals patrijs en zeker geelgors komen meer gespreid 

voor, met een lichte voorkeur voor het centrale en oostelijke deel van het projectgebied. Hiermee 

kan rekening worden gehouden bij het verbeteren van de habitatkwaliteit op maat van de 

verschillende vogelsoorten.  
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5 Suggesties en aanbevelingen 

Hieronder staan enige suggesties en aanbevelingen betreffende het geelgorsproject. Vele van deze 

aanbevelingen hebben betrekking op het verhogen van de habitatkwaliteit: 

 Uitbreiden van het aantal en de lengte van de hagen en kanten in het gebied. Er is namelijk 

een duidelijk verband tussen het aantal kilometer hagen en de dichtheid aan geelgorzen. Hoe 

meer meter hagen en kanten, hoe meer geelgorzen (Bradbury et al. 2000; Kyrkos et al. 1998; 

Whittingham et al. 2005). 

 Cruciaal in het behoud en de uitbreiding van de geelgorspopulatie is de overleving van de 

vogels en dan in het bijzonder van de net uitgevlogen jongen. Het is essentieel dat voldoende 

dierlijke en plantaardige voedselbronnen beschikbaar zijn (Bradbury et al. 2000). 

 Extra aandacht aan bermbeheer. Goed beheerde bermen (i.e. maaien + afvoeren) 

garanderen een soortenrijke vegetatie waar de geelgorzen zowel plantaardige (zaden) als 

dierlijke (insecten, spinnen) voedselbronnen vinden (dit is waarschijnlijk de reden waarom de 

geelgorzen zich concentreren langs de N49/E34). 

 Bij de eerste broedronde maken geelgorzen hun nesten vaak langs de oever van sloten 

(Bradbury et al. 2000). Een goed beheer van sloten en slootranden kan nesten redden. 

 Voorzien van voldoende wintervoedsel en dit eventueel combineren met hagen en kanten 

(Arisz et al. 2009; Dochy & Hens 2005; Lewylle & Veraghtert 2010; Vickery et al. 2009). 

 Continueren van de opvolging, waarbij het vooral de bedoeling is om de toestand en evolutie 

van de broed- en winterpopulatie te beschrijven (Legg & Nagy 2006; Wouters et al. 2008). 
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