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Samenvatting
In 2008 werd het project ‘De Grauwe Gors in Vlaams-Brabant’ opgestart. Het was toen al opvallend
hoeveel mensen geïnteresseerd waren in en zelfs gepassioneerd bezig zijn met akkernatuur. Het
lokale vrijwilligersnetwerk in het oosten van Vlaams-Brabant nam toen deel aan een grootschalige
inventarisatie, na de eerdere realisatie van een netwerk aan akkerreservaten in het zuidoosten van de
provincie. Daarnaast zijn tal van (natuurbeherende) instanties anno 2010 werkzaam rond de aanleg
van al maar meer graanranden en percelen met vogelvoedselgewassen, grotendeels in functie van
het behoud van akkervogels. Dankzij het project ‘De Geelgors in Vlaams-Brabant’ kreeg men de kans
om de bestaande, maar eerder lokale werking rond akkernatuur uit te breiden over heel de provincie
Vlaams-Brabant. Elke vogelwerkgroep actief in deze provincie nam deel aan het project en heeft anno
2010 een werking rond akkernatuur uitgebouwd, meestal in samenwerking met verschillende, lokale
natuurbeherende instanties en/of landbouwers.
Op basis van de simultaantellingen in de winter 2009-’10 kan er geconcludeerd worden dat de
graanranden en akkerreservaten relatief succesvol zijn. Ondanks het feit dat er geen
gestandaardiseerd onderzoek is gebeurd naar het verschil in aantallen overwinteraars in
akkercomplexen mét en zonder overstaand graan, zijn de aantallen overwinterende Geelgorzen op de
percelen in akkerbeheer minstens opmerkelijk te noemen. In de maanden december en januari
werden 100’den tot bijna 2000 Geelgorzen waargenomen op de percelen met wintervoer voor
voornamelijk Geelgorzen Emberiza citrinella en Grauwe Gors (Miliaria calandra). Een sterke
aanwijzing dat gorzen baat hebben bij het wintervoer en van dergelijke initiatieven afhankelijk zijn voor
hun voortbestaan .
Een vergelijking van de aantallen Geelgorzen die opgetekend werden in een selectie van 27 5x5km
UTM-hokken tijdens de opmaak van de ‘Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000-2002’ en de
inventarisatie in 2010 leert ons dat er geen significante verandering plaatsvond in de provincie
Vlaams-Brabant. Wanneer we de verschillende regio’s gaan bekijken, blijkt wel dat er in het
zuidwesten van de provincie, regio Pajottenland, een trend tot afname wordt vastgesteld, weliswaar
geen significante verandering.
Er zijn sterke aanwijzingen dat de uitvoering van tal van beheermaatregelen, zoals akkerreservaten en
beheerovereenkomsten, leidde tot een sterke maar lokale toename van het aantal overwinteraars en
zelfs broedparen. Het is mogelijk dat er een aanzuigeffect plaatsvond maar uiteindelijk worden de
hoogste dichtheden overwinteraars en territoria opgetekend waar de hoogste oppervlakte overstaand
graan over meerdere jaren aanwezig was.

Figuur 1. Graanakker
met akkerkruiden in het
Hageland.
De combinatie van
granen en akkerkruiden
zorgen
voor
een
gevarieerd aanbod aan
zaden en insecten.
(foto Iwan Lewylle)
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1 Inleiding
Bijna de helft van de totale oppervlakte van Vlaanderen (47%) is in gebruik als landbouwgebied. Tal
van soorten hebben zich al eeuwen geleden aangepast aan dit milieu. Halfnatuurlijke graslanden en
akkers kennen dan ook hun typische soortenrijkdom. Die omvat zowel vogels, zoogdieren,
ongewervelden, planten als paddenstoelen. Helaas is het voortbestaan van het merendeel van die
soorten erg onzeker. Slechts 7,37% van de oppervlakte in agrarisch gebruik is biologisch (zeer)
waardevol. In Vlaanderen kent de land- en tuinbouw in de eerste plaats een intensief karakter, met
een doorgedreven specialisatie, voortdurende schaalvergroting en een hoge productiviteit (Hens,
2007).
Die processen veroorzaken niet enkel belangrijke milieuproblemen voor een belangrijk deel van de
biodiversiteit (meer bepaald vermesting, verzuring, verdroging, etc.), maar vormen het Vlaamse
landschap om tot een ongeschikte, zelfs vijandige omgeving voor soorten die bij uitstek terug te
vinden zijn (waren) in het agrarisch gebied. De ooit zo algemene Bruine vuurvlinder Lycaena tityrus
werd teruggedrongen tot een handvol percelen aan de rand van de provincie (Jacobs, 2008). Ook de
Hamster Cricetus cricetus staat sterk onder druk. Daarnaast komen in Vlaanderen tal van algemenere
soorten voor die geleidelijk aan dezelfde weg opgaan als de genoemde extreme voorbeelden. De
akkervogels vormen zo’n groep. Ook voor hen is het plaatje weinig rooskleurig. De achteruitgang van
Veldleeuwerik (tot -95% ten opzichte van de jaren 1960) en Patrijs is bij velen gekend, maar ook
Grauwe gors, Gele kwikstaart en Geelgors vervoegen het rijtje (Dochy & Hens, 2005).

Figuur
2.
De
trend
(algemene)
akkervogels
Europa vertonen.
(www.ebcc.info)

die
in

Gelukkig kan bedreigde akkernatuur recent op heel wat belangstelling rekenen. In het agrarisch
landschap wordt tegenwoordig een veelheid aan kleinschalige initiatieven genomen: landbouwers
kunnen sinds 2009 met de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) beheersovereenkomsten afsluiten,
regionale landschappen zijn actief rond het behoud en beheer van houtkanten,… Pionierswerk werd
verricht door Natuurpuntafdeling Velpe-Mene, die sinds 2002 heuse akkerreservaten beheert in het
kader van akkerflora en –vogels. Hun project ‘Graan voor gorzen’ is een succesverhaal dat ruime
bekendheid geniet.
De provincie Vlaams-Brabant selecteerde de Geelgors als één van de provinciaal prioritaire soorten
en gaf daarmee de aandacht voor deze achteruitgaande soort een bijkomende impuls. Overigens
werd de soort op initiatief van de provincie door een resem gemeentes als koestersoort voorgedragen.
Dit zal hopelijk resulteren in gemeentelijke acties die specifiek op het behoud van de Geelgors gericht
zijn.
De Geelgors is zowel in Europa als in een groot deel van de provincie Vlaams-Brabant een over het
algemeen wijdverbreide, maar achteruitgaande soort. Regionale verschillen en zelfs tegengestelde
tendensen lijken aan te geven dat het tij voor de Geelgors te keren valt. Dit project hoopt daar een
steentje toe bij te dragen.
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2 Ecologische fiche Geelgors
2.1 Soortbeschrijving
De Geelgors Emberiza citrinella behoort tot de gorzenfamilie Emberizidae. Het verspreidingsgebied
van de soort loopt van Scandinavië tot Spanje en Kazakhstan en van Ierland tot Centraal-Siberië. In
Nieuw-Zeeland werd de soort succesvol geïntroduceerd in de 19e eeuw (Byers et al., 1995).
Het is een polytypische soort: in Europa komen drie ondersoorten voor. In het westen (van NoordSpanje tot Scandinavië) de nominaat E.c. citrinella, in het westen van Groot-Brittannië de sedentaire
ondersoort E.c.caliginosa en in Oost-Europa, Rusland en de Baltische staten E.c. erythrogenys. In
Rusland is er een overlapzone waar de soort met Witkopgors Emberiza leucocephalos hybridiseert
(Panov et al., 2003).
Gemiddeld is de Geelgors 16,5
cm groot. De soort is herkenbaar
aan
het
weinig
opvallende
koppatroon, gele veerpartijen op
kop en onderdelen, een rosse
stuit
en
witte
buitenste
staartpennen. De hoeveelheid
geel kan sterk variëren en kan
vooral bij mannetjes erg opvallen.
Mannetjes zijn doorgaans iets
groter dan vrouwtjes.
De
Geelgors
heeft
een
opmerkelijke zang, een serie van
5 tot 7 gelijkende noten, die veel
weg heeft van de aanzet van de
“Vijfde symfonie van Beethoven”.
De korte roepjes zijn moeilijker te
omschrijven, maar lijken het
meest op ‘trp’, dat vaak herhaald
wordt, en een scherper ‘tsit’ als Figuur 3. Een mannetje Geelgors. (foto: Leo Janssen)
alarmroep.

2.2 Leefgebied
De Geelgors kent een gevarieerd leefgebied. De geprefereerde biotopen kunnen omschreven worden
als overgangssituaties in een structuurrijk landschap: ‘overgangszones tussen bos en/of struweel en
open landschap, m.i.v. jonge aanplantingen en kaalkappen in het bos, cultuurlandschappen met kleine
landschapselementen of boomgaarden, structuurrijk struikgewas, heide en ruig grasland, en
uiteenlopende types van parkachtige landschappen’ (Rutten, 2004). Figuur 4 toont de samenstelling
van Geelgorshabitat in Polen (Golawski et al. 2002). Heterogeniteit blijkt een belangrijke factor in de
habitatkeuze van de Geelgors (Siriwardena et al., 2000).
2
25

35

Bossen
Boomgaarden
Akkers
Braak

2

Grasland
4
32
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Urbaan gebied

Figuur 4. Samenstelling
van het habitat van
Geelgors
in
Polen.
(Golawski et al., 2002)
(herwerkte figuur)
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In West-Europa zit een belangrijk aandeel van de populatie in kleinschalig agrarisch landschap, dat
gekenmerkt wordt door een rijkdom aan kleine landschapselementen, in het bijzonder houtkanten en
bomenrijen. Bomen vervullen een belangrijke functie als zangpost en territorium (Cramp & Perrins,
1994). Die eisen maken dat de Geelgors als een ‘Kleinschalige Landschappen Akkervogel’ (KLA)
wordt beschouwd, in tegenstelling tot de Grauwe gors die een ‘Open Landschappen Akkervogel’(OLA)
is (Dochy & Hens, 2005).
De lengte aan heggen in een landschap is bepalend voor de dichtheid aan Geelgorsterritoria (Arnold,
1983). Figuur 5, uit Kyrkos et al. (1998), illustreert dit duidelijk. Daarmee verschilt de Geelgors
duidelijk van de eveneens bedreigde Grauwe gors, die een veel opener landschap met amper heggen
of bomen verkiest. Het aantal territoria Geelgors is eveneens gecorreleerd met het percentage
graanteelten (Kyrkos et al. 1998).

Figuur
5.
De
lengte
van
de
hagen
bepaalt
sterk het aantal
territoria Geelgors.
(Kyrkos
et
al,
1998)

Bovendien is aangetoond dat de aanwezigheid van een strook kruidachtige vegetatie grenzend aan
een houtkant eveneens een belangrijke invloed heeft op de territoriadichtheid (Biber, 1993).
Perceelsranden met grassen en onkruiden blijken een belangrijke voedselbron te zijn voor Geelgorzen
tijdens het broedseizoen. De structuureisen die de Geelgors aan zijn leefgebied stelt, maakt hem een
veeleisende soort die dan ook als ‘specialist’ beschouwd wordt (De Bruyn et al. 2009).
De grootte van een territorium varieert naargelang de kwaliteit van het habitat. Gemiddelde groottes
van 3000 m² werden genoteerd in kwalitatief habitat in Duitsland, tot zelfs 7500 m² in Finland en
Groot-Brittannië (Cramp & Perrins, 1994).
De Geelgors verkiest een klimaat waarbij de temperatuur van de koudste maand minder dan ca. 7°C
bedraagt (Huntley et al., 2007).

2.3 Levenswijze buiten de broedperiode
De Geelgors komt buiten het broedseizoen vaak in losse groepen voor, die zich vooral op voedselrijke
locaties concentreren. De vorming van de wintergroepen start in de nazomer (Cramp & Perrins 1994).
Noordelijke populaties trekken ’s winters naar de mediterrane regio, maar in het grootste deel van het
verspreidingsgebied overwintert de soort in de broedgebieden, al vindt er vaak korte-afstandstrek of
zwerfgedrag plaats. Van de Belgische populatie kan ca. 75% als sedentair beschouwd worden (Cramp
& Perrins, 1994). Ook Nederlandse Geelgorzen worden beschouwd als standvogels (Bos et al., 2010).
Wintergroepen zoeken vaak beschutting in dicht struikgewas, soms laag bij de grond. In strenge
winters worden ook bosranden opgezocht. Foerageren gebeurt op stoppelvelden en akkers met
overstaand graan. ‘Graanstoppelvelden zijn niet a priori goed: er moeten voldoende graankorrels
‘gemorst’ zijn (minstens 50 korrels/m² voor Patrijs en Geelgors volgens Moorcroft et al., 2002) én er
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moeten voldoende geschikte onkruiden aanwezig zijn. Anders verbruiken de vogels te veel energie
om hun kost bijeen te zoeken’, stellen Dochy & Hens (2005).
Onderzoek bij wintergroepen in Spanje toonde aan dat dergelijke groepen uit evenveel mannetjes als
vrouwtjes bestaan en ook de verhouding onvolwassen - adult is min of meer gelijk. Mannetjes,
vrouwtjes en juveniele vogels trekken wellicht even ver. Het vetgehalte neemt bij overwinterende
vogels toe vanaf half december, om koude winternachten te kunnen doorstaan en als voorbereiding
op de terugtrek (Arizaga et al., 2007).
Agressie ten opzichte van soortgenoten of ten opzichte van andere vogelsoorten komt in
wintergroepen slechts zeer uitzonderlijk voor (Cramp & Perrins, 1994). De Geelgors is doorgaans niet
schuw, maar wel sneller opgeschrikt in wintergroepen.
In de periode oktober-maart bestaat het menu van de Geelgors voor meer dan 99% uit graszaden
(Cramp & Perrins, 1994). In het najaar worden af en toe kevers verorberd, in januari-februari
occasioneel springstaarten (Collembola) (Prys-Jones, 1977).

2.4 Broedgedrag
De Geelgors is volgens Cramp & Perrins (1994) een relatief monogame soort. Gevallen van polygynie
zijn zeldzaam, aldus deze bron. Ze beschrijven meerdere baltsrituelen die doorgaans op de grond
worden uitgevoerd. Vrouwtjes verkiezen bovendien mannetjes die uit dezelfde streek afkomstig zijn.
De zang van de Geelgors kent lokale dialecten waarvoor vrouwtjes gevoelig zijn. Ook werden
mannetjes met een uitgebreider repertorium verkozen boven minder muzikale exemplaren (Baker et
al., 1987).
Mannetjes met uitgebreide gele veerpartijen liggen beter in de markt dan bruinere mannetjes. De
hoeveelheid geel neemt bij de Geelgors toe naarmate de vogels ouder worden. Erg gele mannetjes
blijken dan ook meer jongen groot te brengen dan hun minder gekleurde soortgenoten. Bij vrouwtjes
zijn zij, wellicht ook om hun ervaring, erg gegeerd (Sundberg et al., 1994). Bij oude kleurrijke
mannetjes werd vastgesteld dat zij op regelmatige basis met meerdere vrouwtjes paarden. De
techniek DNA-fingerprinting toonde aan dat van 32 onderzochte legsels, in 69% van de gevallen
tenminste één van de jongen door een ander mannetje verwekt was (Sundberg et al., 1996).
De broedperiode start normaal begin mei (vroeger in zuidelijke populaties). Cramp & Perrins (1994)
melden dat 71% van de eieren in mei-juni gelegd wordt. De Geelgors heeft vaak 2 tot 3 broedsels per
jaar. In Zuid-Europa starten de laatste broedpogingen zelfs in september (Byers et al. 1995).
Het nest bevindt zich op of vlakbij de grond, verscholen tussen het gras of een kruidige vegetatie,
vaak in een greppel of gracht. Ook in struiken, zoals Meidoorn Crataegus spec., Sleedoorn Prunus
spinosa, braam Rubus spec. en Brem Cytisus scoparius, wordt genesteld, doorgaans laag bij de
grond. Van de 276 nesten die Stoate et al. (2001) onderzochten was 49% gelegen in een kruidige
vegetatie, op gemiddeld 10 cm boven de grond. De nesten in struiken zaten op een gemiddelde
hoogte van 78 cm. Een oudere Engelse studie meldt dat 31% van 603 nesten zich op de grond
bevond (Cramp & Perrins, 1994).
Het nest wordt door het vrouwtje gebouwd en bestaat uit droge grassen, plantenstengels, bladeren en
mos. Het wordt afgewerkt met fijne grasstengels en soms met haren. Nestmateriaal wordt verzameld
binnen een straal van 40 m rond de nestlocatie (Cramp & Perrins, 1994).
Het vrouwtje legt drie tot vijf eieren, variabel in kleur, van glanzend purperachtig tot licht blauwachtig,
grijs tot bruinroze. Soms zijn ze ongetekend, maar meestal valt een onregelmatige zwarte tekening
van fijne lijntjes op; daarvan is de Vlaamse en Nederlandse volksnaam ‘schrijverke’ afgeleid. Na 11 tot
14 dagen komen de eieren uit.
Zowel het mannetje als het vrouwtje voedt de jongen. Indien het vrouwtje na verloop van tijd aan een
tweede nest begint, kan het mannetje een tot zelfs twee weken de jongen alleen voederen. Na
gemiddeld 12 dagen verlaten de jongen het nest (Cramp & Perrins, 1994). Uit een Britse studie bleek
dat van 244 eieren uit volledige legsels, 58% uitkwamen. Het broedsucces neemt later op het jaar toe.
Ca. 44% van de jongen vloog uit. In een Duitse studie bedroeg de succesratio 52%.
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Crick et al. (1994) geven aan dat het broedsucces na 1970 voor de Geelgors lichtjes gestegen is. Hun
cijfers verschillen echter opmerkelijk van die in Cramp & Perrins (1994): voor 1970 mislukte tot 75%
van de legsels, na 1970 ‘slechts’ 69%. Nestpredatie wordt door Crick et al. (1994) als de belangrijkste
oorzaak voor mislukken geïdentificeerd, gevolgd door natuurlijke oorzaken zoals slechte
klimatologische omstandigheden. Predatie gebeurt ondermeer door kleine knaagdieren, Gaai Garrulus
glandarius, Ekster Pica pica en kraaiachtigen Corvus sp. (Cramp & Perrins, 1994).
Het gebruik van pesticiden, vooral insecticiden, heeft een duidelijk negatieve invloed op het
broedsucces. Er is een duidelijke correlatie tussen het gebruik van chemicaliën en sterfte van jongen
in het nest door verhongering (Morris et al., 2004). Hart et al. (2006) bevestigden dit en stelde vast dat
de dichtheden aan ongewervelden tot 20 dagen na het sproeien beduidend lager lagen. Morris et al.
(2001) toonden aan dat akkers die in de zomer besproeid werden minder door adulte Geelgorzen
bezocht werden dan niet-besproeide akkers.
Geschikte foerageerlocaties liggen binnen 400 m van het nest (Morris et al. 2001), gemiddeld op ca.
113-119 m. De Geelgors heeft een duidelijke voorkeur voor foerageergebieden met een hoog
voedselaanbod dat gemakkelijk toegankelijk is. Gerst- en tarwevelden met kale bodem zijn hiervan
voorbeelden, weiland wordt duidelijk gemeden, ook indien dit aanwezig is in de onmiddellijke nabijheid
van het nest. Van toegankelijke graanvelden met een open structuur (met name in het voorjaar
ingezaaide gerstvariëteiten) is geweten dat zij ook door andere akkervogels zoals Veldleeuwerik
verkozen worden (Odderskaer et al. 1997).
Vooral overgangszones en perceelsranden worden door de Geelgors geselecteerd, omdat daar
hogere hoeveelheden ongewervelden voorkomen. Dat extensief beheerde graslanden hogere
dichtheden kevers, vliegen, sprinkhanen,… herbergen dan landbouwpercelen met een intensief
gebruik werd al meermaals aangetoond (Van Wingerden et al. 1992; Curry, 1994).
Het dieet van de Geelgors in het broedseizoen bestaat vooral uit spinachtigen (Araneae) en rupsen
(Lepidoptera), in belangrijke mate aangevuld met Diptera, meer bepaald langpootmuggen (Tipulidae)
en larven van zweefvliegen (Syrphidae) (Stoate et al., 1998). Voor adulte vogels werd vastgesteld dat
77% van het voedsel uit invertebraten bestond, aangevuld met 23% plantaardig voedsel. Voor jongen
in het nest was dat 65% ongewervelden en 35% plantaardig voedsel, nl. onrijpe granen (Holland et al.,
2006). Adulte vogels verkiezen vooral granen en grote graszaden als plantaardig voedsel. Verder
staan ook plantensoorten uit de volgende genera op het menu van de Geelgors: duizendknoop
(Polygonum), knoopkruid (Centaurea), klaver (Trifolium), muur (Stellaria), zuring (Rumex), ganzenvoet
(Chenopodium), melkdistel (Sonchus), weegbree (Plantago), e.a. (Cramp & Perrins, 1994).

Figuur 6. Op akkers met
dergelijke vegetatiestructuur zijn
zaden en ongewervelden relatief
makkelijk
te
vinden
door
foeragerende
Geelgorzen.
(foto Iwan Lewylle)
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3 Verspreiding van de Geelgors
3.1 Verspreiding en status in Vlaanderen
De Geelgors is in de meest recente Rode Lijst van de Broedvogels in Vlaanderen (Devos et al., 2004)
opgenomen in categorie 2 – Bedreigd. De criteria die hierbij in acht worden genomen zijn een
bijzonder sterke achteruitgang (meer dan 75%) en een populatiegrootte die 501 tot 5000 paren
bedraagt.

3.1.1 Broedvogelatlas van Limburg (1985 – 1992)
Dit werk vergelijkt de periode 1974-1983 (eerste Limburgse broedvogelatlas) met de periode 19891992 (tweede Limburgse broedvogelatlas). De Geelgors kende in deze laatste periode een nog meer
gefragmenteerde verspreiding dan in de eerste atlasperiode. Met name in de Lage Kempen is de
soort zo goed als verdwenen. Zowel ten noorden (Noordoost-Limburg) als ten zuiden (Haspengouw)
daarvan zijn belangrijke kerngebieden voor de Geelgors gesitueerd. Rutten & Gabriëls (1994) stelden
een duidelijke afname van de Limburgse populatie vast t.o.v. de eerste broedvogelatlas. Die trend zet
zich het meest duidelijk door in de Maasvallei, de Zandleemstreek en de Voerstreek. De hoogste
dichtheden handhaven zich in de Leemstreek.

3.1.2 Atlas van de Vlaamse Broedvogels 2000 - 2002
Rutten (in Vermeersch et al. 2004) omschrijft de Geelgors als een “vrij talrijke broedvogel in
Vlaanderen die in 44% van de atlashokken voorkomt”. De soort is in de oostelijke helft van
Vlaanderen veel beter vertegenwoordigd dan bijvoorbeeld in de provincies Oost- en West-Vlaanderen.
De relatieve dichtheidskaart toont dat de dichtst bezette gebieden voornamelijk in het zuiden van de
provincies Vlaams-Brabant en Limburg te situeren zijn. Rutten (2004) definieert dit belangrijke
kerngebied als “de Krijt-Leemregio en Hageland-Haspengouw, min of meer omsloten door Dijle,
Demer en Maas”. In die regio liggen meerdere 5x5 km hokken met 51-100 broedparen. De totale
Vlaamse populatie wordt op 3400-4000 paren geschat.

Figuur 7. De verspreiding en
dichtheid van de Geelgors in
Vlaanderen.
(Vermeersch et al., 2004)
Ten opzichte van de atlasperiode 1973-1977 is het areaal van de Geelgors in Vlaanderen sterk
ingekrompen. Destijds werd de populatie op 10.000 -11.000 paren geschat. Zelfs in gebieden die toen
grote kernpopulaties herbergden, is de soort zo goed als verdwenen (ondermeer in enkele Limburgse
regio’s). In een beperkt aantal regio’s zoals Noordoost-Limburg en het zuidoosten van VlaamsBrabant blijken de populaties stabiel tot zelfs licht stijgend (Rutten, 2004). Figuur 8 toont de recente
evolutie van de soort in de Noord-Limburgse gemeente Lommel (Jansen & Emmers, 2010).
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Figuur 8. Trend
van de Geelgors
als broedvogel in
Lommel.
(uit Jansen &
Emmers, 2010)

3.2 Verspreiding en status in Brussel en Wallonië
In het Brussels Hoofdstedelijk gewest staat de Geelgors geklasseerd als ‘regionaal uitgestorven’
(Weiserbs et al., 2007). De soort komt in zowat heel Wallonië voor en is vrij talrijk (29 000 broedpaar)
(Jacob et al., 2010). Er wordt in Wallonië een gemiddelde afname met 2% per jaar genoteerd (Van
Steenwegen & Jacobs, s.d.). De bolwerken aan de zuidgrens van Vlaanderen sluiten naadloos aan op
Waalse populaties. De grootste dichtheden worden bereikt in de Lorraine.

3.3 Verspreiding en status in enkele buurlanden
3.3.1 Nederland
In Nederland is het voorkomen van de Geelgors momenteel beperkt tot de hogere zand- en
lössgronden (= leem). Vroeger kende de soort er echter een veel ruimere verspreiding: sinds de jaren
1970 is de soort “nagenoeg weggevaagd uit Midden-Nederland, het rivierengebied, westelijk NoordBrabant en Zeeuws-Vlaanderen”, stellen Van Dijk & Luijten in SOVON (2002). Ook in de NoordHollandse duinen, de Waddeneilanden en Midden-Friesland is de soort verdwenen. Het areaal is met
24% afgenomen. Momenteel is het verspreidingsgebied aaneengesloten, maar indien de oostwaartse
verschuiving van het areaal zich doorzet, wordt verwacht dat het verspreidingsgebied van de Geelgors
een versnipperd karakter zal krijgen.
Voor de periode 1998-2000 wordt de Nederlandse populatie geschat op ruim 25.000 paren. Ten
opzichte van de periode 1989-91 is de populatie niet significant afgenomen, ondanks het inkrimpen
van het areaal. Dat valt te verklaren door regionale toename, ondermeer in Zuidoost-Groningen,
Drenthe en Zuid-Limburg. Ten opzichte van de jaren ‘50 kan wel een bijzonder sterke achteruitgang
vastgesteld worden: de Nederlandse populatie bedroeg toen ca. 100.000 paren. Sinds 1990 wordt een
lichte groei van de totale Nederlandse populatie vastgesteld. Daarmee vormt Nederland één van de
weinige West-Europese landen waar de soort er niet op achteruitgaat.

3.3.2 Verenigd Koninkrijk & Ierland
In de negentiende eeuw werd de Geelgors nog tot de meest algemene broedvogels van GrootBrittannië en Ierland gerekend (Holloway, 1996). In de Atlas of Breeding birds (Sharrock, 1976)
werden de eerste tekenen van areaalinkrimping vastgesteld. De sterke achteruitgang van de Geelgors
op de Britse eilanden moest toen echter nog aanvangen: in de periode 1970-2001 werd een afname
met 52% vastgesteld (Eaton et al., 2004). In Noord-Ierland werd in de periode 1991-1997 een afname
met 65% vastgesteld. Gibbons et al. (1993) schatten de Britse populatie op 1 200 000 broedparen,
terwijl deze minder dan 10 jaar later tot ca. 700 000 paren zou zijn afgenomen (Baillie et al., 2001).
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3.3.3 Frankrijk
Ook in Frankrijk gaat de Geelgors achteruit: sinds
2001 werd zelfs een achteruitgang van 23%
vastgesteld (STOC, 2010). In de recente Rode lijst
kreeg de soort dan ook de status ‘quasi menacée’
(Near-Threatened) toegekend.

Figuur 9. Recente populatietrend van de Geelgors in
Frankrijk.
(http://www2.mnhn.fr/vigienature/spip.php?page=stoc_web&id_article=171)

3.3.4 Duitsland
Duitsland herbergt nog steeds één van de grotere Europese Geelgorspopulaties. De meest recente
schatting van het aantal broedparen bedraagt 1 000 000 tot 2 800 000 (Birdlife International, 2004).
Over het algemeen is de populatie er relatief stabiel (Südbeck et al., 2007).

3.4 Status en verspreiding in Europa
Europa maakt meer dan de helft uit van het totale verspreidingsgebied van de Geelgors. De
broedpopulatie wordt op meer dan 18 miljoen paar geschat en was stabiel in de periode 1970-1990.
Daarna werd in Scandinavië en West-Europa een afname vastgesteld, terwijl de Centraal- en OostEuropese populaties standhielden. De grootste populaties bevinden zich in Polen, Rusland, Tsjechië
en Duitsland (Birdlife International, 2004; Dombrowski et al., 2001). Globaal genomen is de soort licht
achteruitgegaan en wordt ze daarom als ‘Secure‘ beschouwd door Birdlife International.
Gegevens van de European Bird Census Council wijzen er dan weer op de Geelgors sinds 1980 met
39% is achteruitgegaan op Europees niveau; sinds 1990 is dat met 19% (zie figuur 10,
www.ebcc.info).

Figuur 10. De trend van
de Geelgors in Europa.
(www.ebcc.info)

De Geelgors in Vlaams-Brabant
– Verspreiding en beheer

14

4 De Geelgors bedreigd
De redenen van de achteruitgang van de Geelgors zijn divers en grotendeels bekend. Zonder
uitzondering zijn ze gelinkt aan de intensivering van de landbouw. Hieronder worden enkele kort
belicht.

4.1 Schaalvergroting
De Geelgors is bij uitstek een vogel van
kleinschalige
landschappen.
Ruilverkavelingen hebben zonder twijfel
in het nadeel van de soort gespeeld.
Niet
alleen
veranderde
de
perceelsgrootte
maar
bovendien
verdwenen tal van kleinschalige
landschapselementen, gaande van
alleenstaande
bomen
tot
goed
ontwikkelde houtkanten. Dergelijke
elementen zijn essentieel in een
geelgorsterritorium. Ook ruige hoekjes
en perceelsranden met onkruiden zijn
zeldzamer
geworden.
Als
een
‘specialist’
van
overgangszones
verkiest de Geelgors net een
gevarieerd landschap.
Figuur 11. Het akkerlandschap anno 2010 is danig
uitgekleed. Er is lokaal amper tot geen broedgebied meer
voor ‘Kleinschalige Landschappen Akkervogels’ (KLA’s).
(foto Iwan Lewylle)

4.2 Pesticiden
In het voorjaar en de zomer bestaat een
belangrijk deel van het menu van de
Geelgors
uit
insecten.
Diverse
onderzoeken hebben uitgewezen dat
het gebruik van pesticiden de aantallen
insecten in agrarisch gebied drastisch
terugdringt. Hierbij is ook het moment
waarop de pesticiden worden gebruikt
van belang (Morris, 2005; Boatman et
al., 2004). Daarnaast zorgen pesticiden
ook
voor
een
lager
aanbod
onkruidzaden in agrarisch gebied.

Figuur 12. Grote, monotone akkerlandschappen worden
quasi volledig ‘gesteriliseerd’. Het gebruik van herbiciden,
insecticiden en fungiciden in België is bij de hoogste in
Europa. (foto Iwan Lewylle)
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Er zijn ook pesticiden die rechtstreeks
de dood tot gevolg hadden van
akkervogels. Gorzen en vinken werden
in de jaren ‘50 en begin jaren ‘60
regelmatig
dood
gevonden
als
slachtoffer van zaden behandeld met
organochlorides (Cramp et al., 1963;
Prestt & Ratcliffe 1972).
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4.3 Nieuwe technieken
’s Winters zijn Geelgorzen vrijwel
uitsluitend aangewezen op graanresten
en de weinige graszaden die ze vinden.
Op akkers blijven echter steeds minder
oogstresten achter. De verhoogde
productie-efficiëntie heeft bovendien tot
gevolg dat enkele weken na het oogsten
de resterende zaden ondergeploegd
worden bij het zaaien van een
wintergewas. Dochy et al. (2005) wijzen
erop dat Geelgorzen behoefte hebben
aan stoppelvelden met vrij hoge
hoeveelheden graanresten.
Figuur 13. Graangewassen zijn nog
maar net geoogst of de akker wordt
ingezaaid met een ander gewas.
Oogstresten worden zo ondergeploegd.
(foto Iwan Lewylle)
Daarnaast zijn door de overschakeling
van zomer- naar wintergranen in de
winterperiode nauwelijks nog geschikte
stoppelvelden te vinden (Rutten, 2004).
Geelgorzen foerageren graag op kale
bodem of in akkers met een open
structuur. In het broedseizoen hebben
ze dan ook een voorkeur voor
graansoorten die in de zomer geoogst
worden (Whittingham, 2005).
Figuur 14. Langdurige stoppelvelden
zijn in Vlaanderen een zeldzaamheid
geworden.
De
oogstresten
en
akkerkruiden op stoppelakkers zijn
nochtans een belangrijke voedselbron
voor heel wat akkervogels. (foto Iwan
Lewylle)

Figuur 15. De braaklegregel is in 2007
afgeschaft. Een grote oppervlakte akker
in braak en/of met akkerkruiden, en
meteen heel wat nestgelegenheid en
voedsel voor akkervogels verdween. De
oppervlakte akker in braak is beperkt
anno 2010. (foto Iwan Lewylle)
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4.4 Nieuwe gewassen
Recente veranderingen van teelten zijn voor Geelgors en andere akkervogels vaak nefast gebleken.
Maïsteelt, die een aanzienlijk percentage van de landbouwoppervlakte inneemt, is zowel op vlak van
voedselaanbod en als broed- en foerageerhabitat quasi ongeschikt. Door de hoge bemestingsgraad
en het gebruik van efficiënte bestrijdingsmiddelen in maïsakkers krijgen andere planten weinig
kansen. Het tekort aan akkerkruiden (en insecten) zorgt voor voedselgebrek.

Figuur 16. In Vlaanderen wordt
er een aanzienlijke oppervlakte
akker met maïs ingezaaid. Dit
gewas heeft een negatieve
impact
op
heel
wat
akkervogels.
(foto Iwan Lewylle)
Het hooilandbeheer dat ooit moest dienen voor de productie van hooi als wintervoer voor vee op stal
is quasi volledig vervangen door de productie van ‘kuilvoer’. Zowel snijmaïs als grassen worden
ingekuild. Soortenrijke hooilanden zijn vervangen door zwaar bemeste, monotone grasakkers, met
weinig ecologische waarde.

Figuur 17. Weilanden worden
steeds gescheurd tot
5nog
akkers of zwaar besmest zodat
het quasi monotone grasakkers
zijn. Extensief hooilandbeheer
is (zeer) zeldzaam, terwijl de
productie van kuilgras in de lift
zit. (foto Iwan Lewylle)
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5 Vogelwerkgroepen
In Vlaanderen zijn er een 40-tal vogelwerkgroepen en meer dan 200 natuurstudiewerkgroepen. Er zijn
vijf vogelwerkgroepen en één natuurstudiegroep, die zich ook toelegt op vogels, actief in VlaamsBrabant1. Het werkingsgebied van een natuurstudie- en vogelwerkgroep valt meestal grotendeels
samen met een geografische streek. Sommige werkgroepen ontlenen hun naam aan de streek waarin
ze actief zijn. Zie figuur 18 & 19.

5.1

Werkingsgebied Vogelwerkgroep Citrinella

Deze vogelwerkgroep is actief in het zuidwesten van de provincie Vlaams-Brabant: in het Pajottenland
en in de Zennevallei. Deze werkgroep zit in de opstartfase. De gemeenten Beersel, Bever, Gooik,
Halle, Herne, Lennik, Pepingen, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw vormen het
werkingsgebied van deze vogelwerkgroep en dit valt grotendeels samen met het Pajottenland. Het
Pajottenland ligt tussen de Zenne en de Dender en grenst aan het verstedelijkt gebied van Brussel en
Halle. Het is een landbouwstreek met een golvend reliëf die vooralsnog verstoken blijft van industrie
en rijk is aan eerder kleine dorpen. Grote natuurgebieden zijn in het Pajottenland niet aanwezig, maar
de streek dankt haar huidige natuurrijkdom aan tal van kleine landschapselementen, heuvels en kleine
beekvalleien.

5.2

Werkingsgebied Vogelwerkgroep Noordwest-Brabant

Deze vogelwerkgroep werd pas opgericht na de eeuwwisseling, nl. op 5 oktober 2001, maar deze
studiegroep telt ondertussen 135 vrijwilligers die werkzaam zijn rond de vogelfauna in hun regio. Het
werkingsgebied omvat de volgende 18 gemeenten: Affligem, Asse, Dilbeek, Grimbergen, Kapelle-opden-Bos, Kraainem, Londerzeel, Machelen, Meise, Merchtem, Opwijk, Steenokkerzeel, Ternat,
Vilvoorde, Wemmel, Wezembeek-Oppem, Zaventem en Zemst. Meer informatie vindt men op:
http://www.vogelwerkgroepnwb.be/. Het werkingsgebied van VWG Noordwest-Brabant is eerder
verstedelijkt, maar naast een aantal boscomplexen en beekvalleien vind je er nog enkele relatief grote
akkercomplexen met aardig wat soorten akkervogels.

5.3

Werkingsgebied Natuurstudiegroep Dijleland

Deze natuurstudiegroep werkte de afgelopen jaren zelf aan lokale akkervogelprojecten en nam deel
aan het project ‘De Grauwe Gors in Vlaams-Brabant’. Meer informatie vindt men op:
http://www.natuurstudiegroepdijleland.be/. Het werkingsgebied van de Natuurstudiewerkgroep
Dijeland bestaat uit de vallei van de Dijle en een aanzienlijke oppervlakte bos. De Dijle wordt langs
beide zijden begrensd door leemplateaus. De overgang tussen de riviervallei en deze leemplateaus is
steil en de valleirand wordt vaak doorsneden door holle wegen. Het leemplateau ten oosten van de
Dijle wordt gekenmerkt door het uitgestrekte bos van Heverleebos, Meerdaalwoud en Mollendaal. Het
westelijk leemplateau is hoofdzakelijk landbouwgebied.

5.4

Werkingsgebied Vogelwerkgroep Oost-Brabant

Vogelwerkgroep Oost-Brabant heeft een zeer groot werkingsgebied dat bijna het volledige oosten van
de provincie Vlaams-Brabant dekt. De vrijwilligers van deze groep zijn zowel in het Hageland als
Droog Haspengouw actief. Deze vogelwerkgroep heeft al jarenlang ervaring wat betreft inventarisatie
van akkervogels en nam deel aan het project ‘De Grauwe Gors in Vlaams-Brabant in 2008’. Meer info
vindt men op: http://www.vogelwerkgroep-oost-brabant.be/ Het Hageland wordt gekenmerkt door de
ijzerzandsteenheuvels tussen Leuven tot Diest. Verder vindt men er de Demervallei van Diest
langsheen Aarschot tot Rotselaar. Meer naar het zuiden geven de bekkens van de Gete en de Velpe
structuur aan het landschap. De grote akkerplateaus ter hoogte van Hoegaarden en Tienen en
Landen behoren tot Droog Haspengouw.

1

Vogelwerkgroep Mechels Rivierengebied nam niet deel aan dit project. Deze werkgroep is (was)
actief in de gemeenten Kampenhout, Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen.
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Figuur 18. Overzicht werkingsgebieden van de natuurstudie- en vogelwerkgroepen, actief in de provincie Vlaams-Brabant. Een werkingsgebied is
soms variabel in de tijd; een gemeente kan worden opgenomen door een groep of geïnventariseerd worden door twee of meer vogelwerkgroepen.
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Figuur 19. De overlap van de werkingsgebieden van de natuurstudie- en vogelwerkgroepen met de geografische streken van Vlaams-Brabant.
Op basis van deze afbakening worden de simultaantellingen en de broedvogelinventarisatie besproken en weergegeven (zie verder).
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6 Werkwijze
6.1 Inventarisatie
6.1.1 Simultaantellingen
In de winter van 2009-2010 werden vier simultaantellingen georganiseerd in de volgende weekends:
 5 en 6 december 2009
 2 en 3 januari 2010
 5 en 6 februari 2010
 5 en 6 maart 2010
Het doel van de simultaantellingen was documenteren hoeveel geelgorzen op het overstaand graan
op graanranden, akkerreservaten, percelen met hamstermaatregelen of percelen onder
beheerovereenkomst ‘akkervogels’ in de provincie Vlaams-Brabant aanwezig waren (zie verder,
hoofdstuk beheer). Deze simultaantellingen sloten aan op de simultaantellingen Grauwe Gors die ook
in 2009-‘10 in het oosten van de provincie Vlaams-Brabant en de provincie Limburg werden
georganiseerd.
De simultaantellingen werden uit praktische overwegingen gespreid over twee weekenddagen.
Nabijgelegen percelen met overstaand graan werden meestal op dezelfde dag geteld door dezelfde
vrijwilliger(s) zodat dubbeltellingen van zwervende individuen of groepen Geelgorzen waarschijnlijk
beperkt bleven.
Er werd ook geïnventariseerd in landbouwgebied zonder percelen met graan voor akkervogels, maar
veel beperkter. Meestal werden grote akkercomplexen bezocht op weg naar akkercomplexen met
percelen met overstaand graan voor akkerfauna. Er werd aan de vrijwilligers gevraagd om oog te
hebben voor grote groepen overwinterende Geelgorzen in akkergebied zonder graanranden en
akkerreservaten.
De simultaantellingen werden aangekondigd door middel van de Brakona Nieuwsbrief - jaargang 9 nummer 4 – december, januari, februari 2009-2010 en meerdere veelgebruikte mailingslijsten van elke
participerende Vogelwerkgroep:
- velpe_mene_gete@yahoogroups.com
- hageland@yahoogroups.com
- Dijlevallei@yahoogroups.com
Gezien de simultaantellingen Geelgors zeer nauw aansluiten op de simultaantellingen Grauwe Gors
werden er ook aankondigingen gezet op grauwegors@yahoogroups.com . VWG Noordwest-Brabant
kondigde de simultaantellingen aan op zijn website http://www.vogelwerkgroepnwb.be/ (menubalk
‘projecten’, link ‘gorzen’). De contactpersonen van VWG Noordwest-Brabant en VWG Citrinella
schreven het vrijwilligersnetwerk aan met persoonlijke e-mails.

6.1.2 Broedvogelinventarisatie
De wijze van inventariseren, gebruik van het kaartmateriaal en het aanleveren van de data staat
uitvoerig beschreven in ‘Handleiding inventarisatie Geelgors in Vlaams-Brabant’ (Lewylle & Nijs,
2010).
De 5x5 km UTM-hokken waar tijdens de ‘Atlas van de Vlaamse Broedvogels 2000-2002’ alle territoria
Geelgorzen in kaart gebracht werden, werden als referentiepunt gebruikt. Voor het merendeel van de
hokken werd tijdens de ‘Broedvogelatlas’ een schatting opgemaakt van het aantal territoria voor de
Geelgors of werd enkel de aan- of afwezigheid van de soort opgetekend. Eén 5x5km UTM-hok met
inventarisatiegegevens van 2002 werd opgevraagd bij een vrijwilliger en werd toegevoegd als
referentiepunt. Het aantal 5x5 km UTM-hokken dat werd geïnventariseerd, diende als steekproef voor
het verkrijgen van een trend van de (regionale) populatie(s) Geelgors in Vlaams-Brabant.
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6.2 Beheer
In de provincie Vlaams-Brabant worden diverse initiatieven genomen om leefgebied, en in het
bijzonder percelen met vogelvoedselgewassen, voor akkervogels aan te leggen. Er zijn meerdere
instanties die beheermaatregelen uitvoeren.
Er wordt een onderscheid gemaakt qua beheer en naamgeving. Een akkerreservaat behoort tot of is
een natuurgebied, en is steeds in eigendom van een natuurbeherende instantie. Een akkerrand of
perceel met overstaand graan is in eigendom van een landbouwer en komt meestal tot stand door een
beheerovereenkomst. Een perceel met wintervoer is de alomvattende term voor akkerreservaten of
percelen met overstaand graan of andere vogelvoedselgewassen.

6.2.1 Natuurpunt
Natuurpuntafdeling Velpe-Mene is al jarenlang toonaangevend wat betreft de aanleg en onderhoud
van akkerreservaten. Deze afdeling is werkzaam in het zuidoosten van de provincie Vlaams-Brabant,
zet zijn werking in functie van akkernatuur onverminderd voort en bijna jaarlijks worden er nieuwe
percelen ingezaaid met tarwe als voedsel voor overwinterende akkervogels bovenop de bestaande 15
akkerreservaten. Hun werking rond akkernatuur kreeg de projectnaam ‘Graan voor Gorzen’. Zie
www.graanvoorgorzen.be .
Figuur 20. Graan voor
Gorzen op terrein.
Op de achtergrond
bevindt zich een van
de
oudste
akkerreservaten
in
Vlaams-Brabant, met
name de Katerspoel.
(foto Iwan Lewylle)

De naburige Natuurpuntafdelingen hebben dit concept ondertussen overgenomen en al maar meer
akkerreservaten worden aangelegd. In Kortenaken, Landen, Bertem, Leefdaal en Meensel-Kiezegem
hebben Natuurpuntafdelingen al meerdere opeenvolgende jaren graan ingezaaid voor akkervogels.
Ook vogelwerkgroep Noordwest-Brabant heeft een graanrand gerealiseerd in Humbeek. Natuurpunt
Halle heeft een akkerreservaat aangelegd in het westen van de provincie. Aangezien er elk jaar meer
en meer afdelingen initiatief nemen in functie van akkervogels, is het mogelijk dat deze opsomming
niet compleet is.
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6.2.2 Agentschap voor Natuur en Bos
Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) heeft ook een relatief uitgebreide werking rond
akkernatuur: akkerreservaten zijn o.a. aangelegd in Tielt (Walenbos), Vissenaken (Eksterbeemden),
Elingen (Brandwacht)…
Het ANB heeft in het kader van het soortenbeschermings- en uitvoeringsplan meerdere hectares
beheerovereenkomst
‘Hamster’
afgesloten
met
landbouwers
in
het
Dijleland:
(http://www.vlm.be/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/fiches/Fiche_hamster.pdf). Op
dezelfde akkerplateaus worden sinds 2009 ook beheerovereenkomsten ‘akkervogels’ afgesloten (zie
onder).

Figuur 21. Dankzij een regulier beheer in functie van akkervogels en
Hamster zijn er verschillende hectares akker met overstaand graan te vinden
in Vlaams-Brabant. Op dit perceel onder beheerovereenkomst ‘Hamster’
worden grote groepen overwinterende Geelgorzen en andere akkervogels in
het winterhalfjaar gevonden. (foto Iwan Lewylle)

6.2.3 Regionale landschappen
Elk regionaal landschap in Vlaams-Brabant heeft een werking in functie van akkervogels, al dan niet in
samenwerking met de bedrijfsplanners van de VLM. De regionale landschappen leggen zich
tegenwoordig eerder toe op educatie en sensibilisatie van het algemene publiek, artikels over en
geleide wandelingen in akkergebied, terwijl de bedrijfsplanners van de VLM zich rechtstreeks wenden
tot de landbouwers voor het afsluiten van de verschillende pakketten beheerovereenkomsten
‘akkervogels’ (zie onder). De regionale landschappen hebben de afgelopen jaren de samenwerking
met landbouwers en de werking rond akkernatuur in het buitengebied alvast een duw in de rug
gegeven.

6.2.4 Vlaamse Landmaatschappij
De Vlaamse Landmaatschappij (VLM) is als agentschap van de Vlaamse overheid verantwoordelijk
voor de inrichting van de open ruimte, de beheersing van de mestoverschotten, het plattelandsbeleid
in het buitengebied en de randstedelijke, open ruimte in Vlaanderen.
De Vlaamse Landmaatschappij sluit met individuele landbouwers beheerovereenkomsten (BO’s), die
uit één of meerdere beheerpakketten bestaan. Een beheerpakket omvat maatregelen en voorschriften
die zijn gericht op het behoud of de verbetering van de kwaliteit van het milieu, de natuur of het
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landschap. In ruil voor het vrijwillig uitvoeren van de maatregelen krijgt de beheerder een vooraf
bepaalde vergoeding.
Beheerovereenkomsten hebben een looptijd van vijf jaar. In tegenstelling tot vroeger starten
beheerovereenkomsten altijd op 1 januari. Ze worden enkel gesloten op landbouwgronden.
Landbouwgrond in een erkend natuur- of bosreservaat of een uitbreidingszone van een erkend
natuurreservaat komt niet in aanmerking voor het sluiten van beheerovereenkomsten.
Beheerovereenkomsten ‘akkervogels’ zijn beperkt tot de afgebakende kern- en zoekzones (zie verder,
o.a. figuur 56 & 57). Deze zones werden afgebakend door het INBO en werden later bijgestuurd door
een groep experts, met als doel de regio’s met de meest bedreigde akkervogelsoorten en met de
hoogste dichtheden akkervogels af te bakenen zodat beheerovereenkomsten het hoogste rendement
halen. Een omschrijving van de beheermaatregelen ‘Akkervogels’, randvoorwaarden en
onkostenvergoeding
vindt
men
op
http://www.vlm.be/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/fiches/Fiche_akkervogels.pdf .

Figuur 22. Een perceel met wintertarwe met veldleeuwerikenvlakjes.
(foto Iwan Lewylle)
Beheerovereenkomsten ‘Aanplanten en onderhoud van houtige landschapselementen’ en
beheerovereenkomsten ‘Onderhoud van houtige landschapselementen’ zijn eveneens interessant
voor tal van akkervogels maar zijn minder specifiek op deze groep gericht. Zie:
http://www.vlm.be/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/fiches/Fiche_Landschap1.pdf en
http://www.vlm.be/SiteCollectionDocuments/Beheerovereenkomsten/fiches/Fiche_Landschap2.pdf .

6.3 Sensibilisatie
In het zuidwesten van de provincie van Vlaams-Brabant was er voor de aanvang van dit project nog
geen vogelwerkgroep opgericht. Enkele jaren geleden was er amper sprake van een netwerk aan
vogelkijkers tot het Regionaal Landschap Zenne Zuun en Zoniën met een grootschalig
akkervogelproject van start ging en tal van vogelkijkers samenbracht rond dit thema. Er werd in dit
project afgetoetst of er binnen het lokale netwerk van vogelkijkers en andere natuurstudieliefhebbers
interesse was om zich te verenigen in een vogel- of natuurstudiewerkgroep.
Zowel VWG Noordwest Brabant als VWG Citrinella namen deel aan dit project, naast de werkgroepen
die al deelnemen aan het project ‘De Grauwe Gors in Vlaams-Brabant’. Het doel was alle
werkgroepen te betrekken in de provinciale werking rond akkernatuur.
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7 Resultaten en bespreking
7.1 Simultaantellingen
7.1.1

Resultaat per regio

Er namen 20 vrijwilligers deel aan de simultaantellingen, verdeeld over de verschillende
vogelwerkgroepen. De tabellen geven het aantal getelde exemplaren per locatie per simultaantelling
weer. De locaties worden meestal weergegeven met de naam van de (deel)gemeente en niet met de
precieze naam of toponiem. Dit om de exacte locaties enkel binnen natuurstudie en –beherende
kringen te houden. Er worden aanvullend op de simultaantellingen ook enkele tussentijdse of losse
waarnemingen weergegeven, weliswaar enkel in het geval van (uitzonderlijk) hoge aantallen.

7.1.1.1 Werkingsgebied VWG Citrinella - Pajottenland
De lokale vrijwilligersgroep bestond uit vrijwilligers van VWG Citrinella en VWG Cinerea. De hoogste
aantallen werden aangetroffen in Galmaarden. Er werden slechts enkele tientallen exemplaren
(tijdelijk) waargenomen op de twee overige locaties.
Tabel 2. Resultaat simultaantellingen 2009-’10 in het werkingsgebied van VWG Citrinella.

Locatie
December
Galmaarden
50
Pepingen
12
Halle
4
Totaal

66

Januari
116
7
25

Februari
12
17
0

Maart
13
6
0

148

29

19

Op een tussentijdse telling midden december ’09 werden 144 individuen Geelgors geteld te
Galmaarden. In Halle werd begin januari ‘10 30 overwinteraars geteld.

7.1.1.2 Werkingsgebied VWG Noordwest Brabant
Vogelwerkgroep Noordwest Brabant trof een relatief grote groep overwinteraars aan in Sterrebeek, in
de omgeving van een akkerrand voor akkervogels. Deze akkerrand ligt aan de rand van een
kerngebied voor de soort. De aantallen Geelgorzen op graanranden in Asse en Zemst waren telkens
zeer laag, maar deze graanranden liggen ver buiten het huidige verspreidingsgebied van de soort.
Tabel 3. Resultaat simultaantellingen 2009-’10 in het werkingsgebied van VWG Noordwest-Brabant.

Locatie
Asse
Sterrebeek
Zemst
Totaal

December
0
6
0

Januari
3
43
0

Februari
1
10
1

Maart
1
28
0

6

46

12

29

Tijdens de simultaantellingen van februari ’10 werden er slechts 10 Geelgorzen geteld in Sterrebeek,
maar eind januari (26/01/2010) werden er 21 exemplaren waargenomen.

7.1.1.3 Werkingsgebied NWG Dijleland – Brabantse Leemstreek
In Leefdaal worden traditioneel grote groepen overwinterende Geelgorzen gevonden op de grote
oppervlakte overstaand graan in functie van het behoud van de Hamster en een akkerreservaat van
Natuurpunt de Vijl. In Bertem ligt een tweede akkerreservaat van Natuurpunt nabij de Koeheide.
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Tabel 4. Resultaat simultaantellingen 2009-’10 in het werkingsgebied van NWG Dijleland.

Locatie
Bertem
Leefdaal
Totaal

December
8
102

Januari
5
119

Februari
12
75

Maart
16
82

110

124

87

98

Op 31/01/2010 werd een groep van minstens 200 exemplaren opgetekend in Leefdaal. In Bertem
telde de grootste groep 30 Geelgorzen op 26/01/2010. Deze aantallen overwinterde Geelgorzen
waren voor beide locaties de maxima in de winter van 2009-’10, maar deze aantallen werden niet
waargenomen tijdens de simultaantellingen.

7.1.1.4 Werkingsgebied VWG Oost-Brabant - Hageland
Tijdens de simultaantellingen in het Hageland werd eenmalig een groep van meer dan honderd
exemplaren waargenomen, meer bepaald 150 Geelgorzen in Meensel. Elders werden regelmatig
groepen van enkele tientallen exemplaren aangetroffen.
Tabel 5. Resultaat simultaantellingen 2009-’10 in het noorden van het werkingsgebied van VWG OostBrabant.

Locatie
December
Lubbeek
51
Holsbeek
30
St-Joris-Winge
35
Meensel
70
Tielt
65
Totaal

251

Januari
22
66
90
150
82

Februari
22
5
55
45
68

Maart
22
8
15
1
80

410

195

126

De hoogste aantallen werden echter opgetekend op tussentijdse tellingen:
- op 25/12/2009 werd een groep van 160 Geelgorzen waargenomen in Meensel,
- op 15/02/2010 werden ongeveer 200 exemplaren aangetroffen in Tielt,
- op 06/01/2010 werden 127 dieren waargenomen in Holsbeek.

7.1.1.5 Werkingsgebied VWG Oost-Brabant - Droog Haspengouw
De aantallen in Haspengouw lagen hoger dan in de andere regio’s in de provincie Vlaams-Brabant.
De groep van 800 Geelgorzen in Hoegaarden tijdens het simultaan-telweekend van januari ’10 is
mogelijk zelfs een onderschatting. Het was onmogelijk om tot een precies aantal te komen. Het gaat
om een minimumschatting opgemaakt door meerdere tellers. Eén vrijwilliger hield het toen op meer
dan 1000 Geelgorzen.
Tabel 6. Resultaat simultaantellingen 2009-’10 in het zuiden van het werkingsgebied van VWG OostBrabant.

Locatie
Hoegaarden
Kumtich
Landen
Melkwezer
Outgaarden
Totaal

December
150
76
12
11
84

Januari
800
230
25
10
135

Februari
150
83
16
15
52

Maart
30
88
17
3
42

333

1200

316

180

Op 08/01/2010 werd een groep van 100 Geelgorzen in Landen waargenomen. Tussentijdse tellingen
leverden elders geen hogere aantallen op dan tijdens de simultaantelingen.
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7.1.1.6 Totaalaantallen in de Provincie Vlaams-Brabant
De grootste aantallen overwinteraars werden over heel de winter van 2009-’10 in Droog Haspengouw
gevonden. Ook in het Hageland werden hoge aantallen genoteerd. Het aantal overwinterende
Geelgorzen in de Brabantse Leemstreek bleef vrij constant. In het westen van de provincie VlaamsBrabant waren de aantallen eerder laag, uitgezonderd enkele (lokale) uitschieters.
De laagste aantallen werden opgetekend in maart ‘10: op verschillende locaties waren grote groepen
al ‘vertrokken’. Op drie locaties, telkens één in het Dijleland, Droog Haspengouw en het Hageland,
werden echter nog groepen van respectievelijk 82, 88 en 80 exemplaren gevonden.

Figuur 23. Resultaat simultaantellingen 2009-’10 per regio in Vlaams-Brabant.
In elke regio werden de hoogste aantallen overwinterende Geelgorzen waargenomen tijdens de
simultaantelling in januari ‘10. Het opmerkelijke aantal Geelgorzen in Hoegaarden zorgde voor een
zeer hoge totaalsom.
Tabel 7. Totaalresultaat simultaantellingen 2009-’10 in Vlaams-Brabant.

December '09
Januari '10
Februari '10
Maart '10
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Totaal #
overwinteraars
766
1933
651
452

27

Figuur 24. Overzicht simultaantellingen 2009-’10 over de werkingsgebieden en geografische streken: de taartdiagrammen worden niet
gedetailleerd weergegeven om locaties niet vrij te geven. Enkel locaties waarvan volledige simultaantellingen voorhanden zijn, worden
geïllustreerd. Twee locaties in Noordwest-Brabant zijn niet zichtbaar op deze schaal (omwille van een zeer laag aantal overwinteraars).
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7.1.2 Bespreking simultaantellingen
Het aantal overwinterende Geelgorzen dat werd waargenomen in de provincie Vlaams-Brabant was
indrukwekkend. Het aantal geelgorzen in januari 2010 in Hoegaarden, > 800 ex., was zelfs ronduit
spectaculair. In de winter van 2003-’04 werd al eens een groep van minstens 600 exemplaren
opgetekend, eveneens in Hoegaarden. In de regio Tienen - Hoegaarden werden in langdurige
koudeperiodes tijdens de winter van 2007-’08 tot meer dan 700 overwinterende Geelgorzen geteld
(Guelinckx, 2008). In diezelfde regio werden in januari ‘10 in totaal bijna 1200 overwinteraars
aangetroffen. Een dergelijk grote groep werd voor zover geweten nog niet opgetekend in Vlaanderen,
ondanks het feit dat er al meerdere opeenvolgende winters relatief hoge aantallen worden
waargenomen.
Ook in het Hageland en in het Dijleland werden gedurende de winter 2009-‘10 grote groepen
aangetroffen, tot > 200 exemplaren. In tegenstelling tot het oosten van de provincie Vlaams-Brabant
had men in het westen van de provincie tot voor kort weinig tot geen zicht op het aantal
overwinterende Geelgorzen. De aantallen die in Galmaarden en Pepingen werden aangetroffen,
waren alvast een opsteker. Groepen van meer dan 100 exemplaren worden in deze regio niet
frequent waargenomen (mond. med. Wouter Faveyts).
De overwinterende Geelgorzen in Vlaams-Brabant zijn waarschijnlijk niet allemaal lokale broedvogels.
In Nederland neemt men aan dat Geelgorzen uit noordelijke en oostelijke streken afzakken om te
overwinteren, hoewel ook hier het merendeel als notoir standvogel wordt beschouwd (Bos et. al.,
2010). Aansluitend op het verspreidingsgebied in Vlaams-Brabant komt de soort voor in OostVlaanderen en Limburg, en in Wallonië.
In de maanden december en januari, meestal de koudste periode van het jaar, worden de grootste
groepen overwinteraars waargenomen en in maart nemen de aantallen af. In Nederland, provincies
Limburg en Groningen werd een gelijkaardig verloop vastgesteld (Arizs & Koks, 2008; Bos et al.
2008).
Het concept simultaantelling dient dubbeltellingen tot een minimum te beperken maar deze zijn quasi
niet uit te sluiten. Anderzijds is het zeer waarschijnlijk dat er al wel eens een (grote) groep Geelgorzen
werd gemist. Tussentijdse tellingen lijken aan te geven dat verplaatsingen over verschillende
overwinteringsites gebeuren. In het Hageland werd op tussentijdse tellingen bijna dubbel zoveel
overwinteraars geteld dan tijdens de simultaantellingen. Desalniettemin is simultaantellen de meest
geschikte methode om minimumaantallen overwinterende Geelgorzen in kaart te brengen.
Zie verder relatie simultaantellingen en beheermaatregelen – hoofdstuk 8.2.
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7.2 Broedvogelinventarisatie
7.2.1 Resultaat per regio
De 5x5 km UTM-hokken worden per regio opgelijst, en worden vergeleken met beschikbare data uit
de atlasperiode 2000-’02. De data werden per regio en voor de provincie geanalyseerd d.m.v. een
niet-parametrische test aangezien de gegevens niet-normaal verdeeld waren. Voor een aantal 5x5km
UTM-hokken wordt enkel het aantal territoria in 2010 besproken, bij gebrek aan nauwkeurige data uit
de atlasperiode. In een aantal 5x5km UTM-hokken lag er slechts een beperkte oppervlakte aan
Vlaamse zijde (<12 km², minder dan de helft van een 5x5 km UTM-hok) en deze werden bijgevolg niet
mee opgenomen in de analyse. De waargenomen territoria van 2010 worden wel weergegeven op de
verschillende dichtheidskaarten van 2010 (zie o.a. figuur 28).
Tabel 8. Legende categorieën.

Legende
zware afname
afname
stabiel
toename
zware toename

aantal territoria min > of = 15
aantal territoria min <15 en >5
aantal territoria min <5 en plus <5
aantal territoria plus <15 en >5
aantal territoria plus > of = 15
verschil per regio over de twee periodes

7.2.1.1 Werkingsgebied VWG Citrinella - Pajottenland
In het zuidwesten van de provincie Vlaams-Brabant werd een zware terugval waargenomen. Over
negen geïnventariseerde 5x5 UTM-hokken werd een afname van bijna 50% van het aantal territoria
waargenomen in het Pajottenland. Hok ES62D ligt deels in de provincie Oost-Vlaanderen en telt in
totaal waarschijnlijk meer territoria. In zes van de negen hokken wordt een lager aantal territoria
opgetekend in vergelijking met de aantallen waargenomen in de atlasperiode 2000-‘02.
Tabel 9. Overzicht aantal territoria tijdens periode broedvogelatlas (Atlas), tijdens projecttelling
(Project), het verschil tussen de twee tellingen, en de vrijwilligers die 5x5 km UTM-hok geteld hebben
gedurende het project.

5x5 UTM
ES61B
ES62D
ES72B
ES72D
ES82A
ES82C
ES83C
ES92C
ES92D

Atlas
11
18
18
19
6
13
7
3
3

Project
6
18
3
1
16
2
1
3
0

Verschil
-5
0
-15
-18
10
-11
-6
0
-3

Totaal

98

50

-48

Teller
Iwan Lewylle
Daisy Bonnewijn & VWG Cinerea
Edwin Rooselaer & Matthias de Beenhouwer
Edwig VanHassel
Gerald Driessens
Johan Moerman & Chris Rammant
Luc Platteau
Luc Deridder
Philipe Verdegem

Hok ES61A werd niet meer opgenomen in de analyse, omdat er slechts +/- 6 km² aan Vlaamse zijde
kon worden geteld.
Wilcoxon signed ranked test voor werkingsgebied VWG Citrinella: p = 0,09
Het resultaat voor het werkingsgebied van VWG Citrinella is niet significant (p > 0,05), er wordt wel
een trend tot afname waargenomen over de negen geïnventariseerde 5x5km UTM-hokken waarvan
het aantal territoria uit de periode 2000-’02 beschikbaar was.
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Tabel 10. Overzicht aantal territoria in 5x5 km UTM-hok(ken) waarvoor geen data uit de atlasperiode
voorhanden zijn of waar er minder dan 12 km² geïnventariseerd werd.

5x5 UTM
ES61A

Atlas
8

Project
4

Totaal

8

4

Teller
Iwan Lewylle

7.2.1.2 Werkingsgebied VWG Noordwest-Brabant
In de atlasperiode 2000-‘02 werden enkel langsheen de zuidgrens van het werkingsgebied van VWG
Noordwest-Brabant territoria waargenomen. De 5x5km UTM-hokken ES84D, ES94B en FS04D, in het
werkingsgebied van VWG Noordwest-Brabant, staan in de broedvogelatlas aangeduid als ‘leeg’. In
hok ES84D werd in het voorjaar van 2010 wel een zangpost waargenomen. In de broedvogelatlas
werd in het hok ernaast, ES93A, een ‘mogelijk broedpaar’ gemeld.
Tabel 11. Overzicht aantal territoria in 5x5 km UTM-hok(ken) waarvoor geen data uit de atlasperiode
voorhanden is of waar er minder dan 12 km² werd geïnventariseerd.

5x5 UTM
FS03D
ES84D
ES94B
FS04A

Atlas
?
?
?
?

Project
9*
1
0
0

Totaal

?

16

Teller
VWG Noordwest-Brabant
VWG Noordwest-Brabant
VWG Noordwest-Brabant
VWG Noordwest-Brabant

Wilcoxon signed ranked test werkingsgebied VWG Noordwest-Brabant: p = /.
Het was niet mogelijk om een analyse uit te voeren voor het werkingsgebied van VWG NoordwestBrabant. Hok FS03D telde minstens 9 territoria. Dit hok telde waarschijnlijk 15 territoria, maar niet alle
puntgegevens werden aangeleverd. Dit aantal valt te verklaren doordat het hok eigenlijk tot de
Brabantse Leemstreek, een streek met een relatief hoge dichtheid Geelgorzen, behoort.

7.2.1.3 Werkingsgebied NWG Dijleland – Brabantse Leemstreek
In het Dijleland werden drie hokken geteld waarvoor nauwkeurige data uit de atlasperiode voorhanden
was. Over de drie geïnventariseerde hokken werd een toename van 20 territoria geteld. In hok FS13C
werd een toename van 45 zangposten waargenomen. Hok FS23C werd gecorrigeerd, want het hok
werd niet volledig geteld (+/15 km²). In de atlasperiode werden er in dit hok 35 territoria waargenomen.
In het deel dat herteld werd, werden in de periode 2000-‘02 30 territoria waargenomen.
Tabel 12. Overzicht aantal territoria tijdens periode broedvogelatlas (Atlas), tijdens projecttelling
(Project), het verschil tussen de twee tellingen, en de vrijwilligers die 5x5 km UTM-hok(ken) geteld
hebben gedurende het project.

5x5 UTM
FS13C

Atlas
65

Project
110

FS23A
FS23C

15
30

4
16

Totaal

110

130

Verschil Teller
45
Kris Van Scharen, Bart Creemers ,
Igrid Nel en Johan Nysten
-11
Sven Goethals
-14
Griet Nijs
20

Resultaat Wilcoxon signed ranked test voor werkingsgebied NWG Dijleland: p = /
De niet-parametrische test is eigenlijk pas geldig vanaf vier (vijf) metingen, en bijgevolg is een analyse
niet mogelijk.
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De hokken FS12C en FS12D werden niet mee opgenomen in de analyse omdat er geen vergelijking
met de atlasperiode mogelijk was of omdat slechts een zeer beperkt deel van het 5x5 km UTM-hok,
de Vlaamse zijde, werd geïnventariseerd.
Tabel 13. Overzicht aantal territoria in 5x5 km UTM-hokken waarvoor geen data uit de atlasperiode
voorhanden was of waar er minder dan 12 km² geïnventariseerd werd.

5x5 UTM
FS13D
FS12C
FS12D

Atlas
?
15
4

Project
20
3
4

Totaal

>/=19

27

Inventariseerder
Geert Bleys
Griet Nijs
Griet Nijs

7.2.1.4 Werkingsgebied VWG Oost-Brabant - Droog Haspengouw
In het werkingsgebied van VWG Oost-Brabant, regio Haspengouw, werden in totaal acht 5x5 km
UTM-hokken geteld. Het aantal territoria van vier hokken werd vergeleken met de aantallen uit de
atlasperiode. Over deze vier hokken werden er in 2010 vier extra territoria waargenomen. In hok
FS33C werden er maar liefst 30 extra territoria geteld, terwijl in FS23D er 18 territoria minder
opgetekend werden.
Tabel 14. Overzicht aantal territoria tijdens periode broedvogelatlas (Atlas), tijdens projecttelling
(Project), het verschil tussen de twee tellingen, en de vrijwilligers die 5x5 km UTM-hok(ken) geteld
hebben gedurende het project.

5x5 UTM
FS23D
FS32B
FS33C
FS33D

Atlas
52
21
13
18

Project
34
15
43
16

Verschil
-18
-6
30
-2

Totaal

104

108

4

Teller
Pieter Vanormelingen
Kurt Boux
Pieter Vanormelingen
Joachim Lambrechts

Wilcoxon signed ranked test voor werkingsgebied VWG Oost-Brabant - Droog Haspengouw:

p = 0,61.
Er wordt geen significant resultaat bekomen voor het zuidelijke deel van het werkingsgebied van
VWG Oost-Brabant, regio Droog Haspengouw. Er wordt dus geen verandering ten opzichte van de
atlasperiode waargenomen, maar de niet-parametrische test is eigenlijk pas geldig vanaf vijf
metingen.
In hok FS32A werd een zeer hoog aantal territoria, nl. 92 ex., waargenomen, maar helaas was een
vergelijking met de atlasperiode niet mogelijk, bij gebrek aan data uit 2000-‘02. Hok FS41B is aan
Vlaamse zijde slechts 3 km² groot en werd niet mee opgenomen in de analyse.
Tabel 15. Overzicht aantal territoria in 5x5 km UTM-hok waarvoor geen data uit de atlasperiode
voorhanden is of waar er minder dan 12 km² geïnventariseerd werd.

5x5 UTM

Atlas

Project

FS32A
FS42A
FS41B
FS43C

?
?
4
7

92
9
2
6

Totaal

>/=11

109
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7.2.1.5 Werkingsgebied VWG Oost-Brabant - Hageland
In zeven van de negen 5x5 km hokken waren de aantallen zangposten min of meer gelijk aan die van
de atlasperiode. In hok FS34D werden er 18 territoria meer geteld dat in de atlasperiode. In FS44A
werden er dan weer 12 territoria minder geteld. Over de negen hokken werden er acht territoria meer
opgetekend.
Tabel 16. Overzicht aantal territoria tijdens periode broedvogelatlas (Atlas), tijdens projecttelling
(Project), het verschil tussen de twee tellingen, en de vrijwilligers die 5x5 m UTM-hok(ken) geteld
hebben gedurende het project.
5x5 UTM Broedvogelatlas Projecttelling Verschil Teller
FS23B
22
32
10
Gerda Van Hoovels
Roel Uyttenbroek, Johan Vandeplas &
FS24B
10
8
-2
Lars Smout
FS34B
17
10
-7
Roel Baets
FS34D
21
37
16
Roel Baets
FS43A
13
19
6
Gerrit Stockx
FS44A
22
10
-12
Roel Baets
FS44C
29
25
-4
Roel Baets
FS45C
1
0
-1
Luc Cieters
Totaal
135
141
19
Resultaat Wilcoxon signed ranked test voor werkingsgebied Oost-Brabant, regio Hageland: p = 1,00.
Er wordt geen significant resultaat bekomen voor het noordelijke deel van het werkingsgebied van
VWG Oost-Brabant, regio Hageland. Er wordt geen verandering ten opzichte van de atlasperiode
waargenomen.
Tabel 17. Overzicht aantal territoria in 5x5 km UTM-hokken waarvoor geen data uit de atlasperiode
voorhanden is of waar er minder dan 12 km² geïnventariseerd werd.

5x5 UTM

Atlas

Project

FS24D

?

38

FS23A
FS33B

?
?

4
5

Totaal

?

47

Teller
Sven Goethals, Roel Uyttenbroek,
Johan Vandeplas & Lars Smout
Sven Goethals
Peter Collaerts

7.2.1.6 Provincie Vlaams-Brabant
Er werden in 40 5x5 km UTM-hokken in Vlaams-Brabant geïnventariseerd, voor 26 5x5 km UTMhokken was het mogelijk te vergelijken met de aantallen van de atlasperiode.
Tabel 18. Overzicht van het verschil in territoria van de atlasperiode (Atlas) met de projectteling
(Project) voor elke regio en de werkgroep die bijdroeg aan de telling.

Regio
Zuidwest Vlaams-Brabant
Dijleland
Noordwest Vlaams-Brabant
Hageland
Haspengouw
Totaal

Atlas

Project Verschil Werkgroep

98
110
0
169
104

50
130
0
177
108

-48
20
0
8
4

481

465

-16

VWG Citrinella
NWG Dijleland
VWG Noordwest-Brabant
VWG Oost-Brabant
VWG Oost-Brabant

Resultaat Wilcoxon signed ranked test voor provincie Vlaams-Brabant: p = 0.26.
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Wanneer we de resultaten van de projecttelling vergelijken met de gegevens die verzameld werden
voor de Atlas van de Vlaamse broedvogels 2000-‘02, dan vinden we voor de totale provincie VlaamsBrabant geen significante verandering in aantal territoria ten opzichte van de atlasperiode.
Naast het aantal zangposten in de 5x5 km UTM-hokken, gebruikt voor de analyse, werden er nog 199
zangposten in de overige hokken waargenomen die gedurende dit project geteld werden. Dit brengt
het minimum aantal territoria op 665 over +/- 850 km² in Vlaams-Brabant.

7.2.1.7 Categorie toe- of afname
Van de 26 5x5 UTM hokken die vergeleken konden worden met de atlasperiode waren er drie hokken
waarin een afname van meer dan 15 territoria werd waargenomen. In evenveel hokken werd een
toename van meer dan 15 territoria opgetekend. In het oosten van Vlaams-Brabant werden enkele
‘verschuivingen’ waargenomen; rondom hokken waar een afname werd vastgesteld, werden dan weer
hokken met een toename opgetekend. In acht hokken bleven de aantallen min of meer onveranderd
ofwel stabiel (zie figuren 25 t/m 27).

7.2.1.8 Vergelijking dichtheden projecttelling met atlasperiode
De hoogste dichtheid of het hoogste aantal territoria per 5x5 km UTM-hok werd genoteerd in het
Dijleland. Hok FS03D telde 110 territoria. Eén hok in Droog Haspengouw, FS32D, telde 92 territoria
(zie figuur 27). Ten tijde van de atlasperiode werden in de Hageland-Haspengouw en de KrijtLeemregio in drie hokken 70 – 90 broedparen opgetekend. Twee hokken in het noordoosten van
Limburg met minstens 101 en 113 broedparen waren in 2000-‘02 goed voor de hoogst opgemeten
dichtheden in Vlaanderen (Vermeersch et al., 2004).
Een dichtheid van 8 tot 10 territoria per km² geldt in Vlaams-Brabant als hoog. De hoogste dichtheid
wordt gevonden in Leefdaal en Hoegaarden: respectievelijk 15 en 13 territoria per km². Een dichtheid
van 18 broedpaar per km² staat in de broedvogelatlas genoteerd als de hoogste dichtheid toen
opgemeten (Vermeersch et al., 2004).
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Figuur 25. Het aantal territoria in 27 5x5 km UTM-hokken opgetekend tijdens de ‘Atlas van de Vlaamse Broedvogels 2000-2002’, die in het kader van het
project ‘Geelgors in Vlaams-Brabant 2010’ herteld werden.
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Figuur 26. Het aantal territoria in 27 5x5 km UTM-hokken die in het kader van het project ‘Geelgors in Vlaams-Brabant 2010’ herteld werden.
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Figuur 27. Veranderingscategorieën van de 27 5x5 km UTM-hokken, die zowel voor de Atlas van de Vlaamse Broedvogels 2000-’02 als voor het
project ‘De Geelgors in Vlaams-Brabant 2010’ werden geteld (zie ook tabel 8, voor afbakening categorieën).
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Figuur 28. Het aantal territoria Geelgors in dichtheidscategorieën in 38 5x5 km UTM-hokken, die in het kader van het project ‘De Geelgors in Vlaams-Brabant
2010’ werden geteld. Twee 5x5km UTM-hokken vertonen een ‘*’ achter het aantal territoria. Deze hokken liggen geheel in Vlaams-Brabant, maar werden niet
volledig geteld. Het aantal territoria betreft een minimumaantal. Het hok met 9* telde waarschijnlijk 15 territoria, maar GIS-data werd niet aangeleverd.
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7.2.2 Geografie
7.2.2.1 Traditionele landschapsregio’s in Vlaams-Brabant
Het landschapstype ‘zandleem en leemstreek’ ligt in het westen van de provincie Vlaams-Brabant en
valt samen met de werkingsgebieden van VWG Noordwest Brabant en VWG Citrinella. De Geelgors
komt in dit landschapstype niet (meer) wijdverspreid voor (zie voorgaande hoofdstukken). In de WestVlaamse Heuvels en de Vlaamse Ardennen, eveneens in de ‘zandleem en leemstreek’ gelegen,
nemen de aantallen ook af (mond. med. Olivier Dochy en Wouter Faveyts).
In het oosten van de provincie Vlaams-Brabant lijkt de populatie Geelgors alvast stabiel en valt er
lokaal een toename te noteren. Zowel in de Brabantse Leemstreek, het Hageland als Droog
Haspengouw worden er nog hoge dichtheden territoria vastgesteld. De Dijle-Gete-Demeras ligt
verweven tussen voorgenoemde landschapsregio’s, maar deze (grote) valleigebieden worden weinig
gebruikt als broedgebied (zie figuur 30), ondanks het feit dat er lokaal verschillende honderden tot
duizenden meters haag en struweel aanwezig zijn. Op de overgang van vallei- naar akkergebied
worden wel broedende Geelgorzen aangetroffen.

Figuur 29. Geelgorzen worden zowel in de Brabantse Leemstreek, het Hageland als
Droog Haspengouw gevonden in dit type landschap: hooggelegen, relatief
kleinschalige landbouwplateaus. In de haagkanten in de achtergrond, de bosranden
en geïsoleerde bomen worden jaarlijks meerdere zangposten Geelgors aangetroffen.
(foto Iwan Lewylle)
In het noordoosten van Vlaams-Brabant ligt de Brabantse Kempen, die deel uitmaakt van de
Zuiderkempen. In grote delen van de Antwerpse en Limburgse Kempen worden ook amper (nog)
broedende Geelgorzen waargenomen. In bosrijke streken, o.a. de Zoniën, en de (moeras)bossen en
valleigebieden in Kortenberg en Kampenhout worden eveneens zeer lage dichtheden waargenomen.
Zie figuur 32 voor puntdata Geelgors in 2010 geplot op de traditionele landschappen in VlaamsBrabant.
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Figuur 30. In grote valleigebieden zoals de Getevallei liggen kilometers
meidoornhaag in grote, open weilandcomplexen, maar zingende Geelgorzen zijn er
vrij zeldzaam. (foto Kevin Lambeets)
.
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Figuur 31: Dichtheid Geelgors geplot op de combinatie van de werkingsgebieden van de verschillende werkgroepen en de geografische streek
waarbinnen die werkgroepen actief zijn (zie ook figuur 19).
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Figuur 32. De geïnventariseerde 5x5 km UTM-hokken met territoria Geelgors geplot op de traditionele landschappen in Vlaams-Brabant.
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7.2.2.1 Landgebruik in Vlaams-Brabant
Het verspreidingsgebied van de Geelgors valt grotendeels samen met de gemeentes met de laagste
dichtheid aan inwoners/km². Grote delen van het Pajottenland, Hageland en Droog Haspengouw
hebben een relatief lage dichtheid aan inwoners (NIS, 2001). Het noordwesten van de provincie valt
dan weer binnen de ‘Vlaamse ruit’, het verstedelijkt gebied tussen Gent - Antwerpen - Brussel Leuven, en de Geelgors is er een (zeer) zeldzame broedvogel, zelfs in relatief kleinschalig, maar
veelal versnipperd landbouwgebied. Ten zuiden van Brussel ligt eveneens een sterk verstedelijkte
regio, nl. Halle – Sint-Genesius-Rode – Overijse, waar weinig territoria werden gevonden (zie figuur
33).
Er zijn daarentegen populaties Geelgors net buiten Leuven en Tienen te vinden. Het platteland buiten
de agglomeratie is er (lokaal) relatief open en bestaat grotendeels uit grote, hooggelegen
landbouwplateaus. Op de uitgestrekte landbouwplateaus in Landen is de dichtheid veeleer lager,
maar hier is het landschap door de ruilverkavelingen quasi volledig ‘uitgekleed’. In het Pajottenland
zijn de laatste bolwerken eveneens te vinden in kleinschalig landbouwgebied ter hoogte van
Galmaarden en Pepingen. Het is opvallend dat op het eerst zicht geschikt habitat, in de regio
Pajottenland, verlaten blijkt.
Zie figuur 33 voor territoria Geelgors, in de geïnventariseerde selectie 5x5 UTM-hokken, geplot op een
topografische kaart. Op deze kaart op een grote schaal lijkt er op het eerste zicht heel wat
beschikbaar landbouwareaal voorhanden, maar de geschiktheid van het broedgebied wordt bepaald
door omgevingsvariabelen op veel kleinere schaal. In gelijkaardige landschappen over de
verschillende regio’s werden redelijke sterke verschillen qua dichtheid territoria waargenomen (zie
verder).
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Figuur 33. Het aantal territoria in 37 5x5 km UTM-hokken, opgetekend in 2010, geplot op een topografische kaart. In de akkergebieden in het
oosten van Vlaams-Brabant worden hoge dichtheden opgetekend, terwijl in het ‘gelijkaardige’ open landbouwgebied (op deze schaal ) in het
westen aanzienlijk minder territoria werden opgetekend.
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7.3 Bespreking broedvogelinventarisatie 2010
De resultaten van de broedvogelinventarisatie tonen dat de populatie Geelgors in Vlaams-Brabant
over de 27 5x5km UTM-hokken die in 2010 geteld werden, niet significant is veranderd ten opzichte
van de inventarisatie van de ‘Atlas van de Vlaamse Broedvogels 2000-2002’. De trends per regio zijn
wel verschillend: er wordt een trend tot afname vastgesteld in het zuidwesten van Vlaams-Brabant, nl.
in het Pajottenland. In Noordwest-Brabant zijn er anno 2010 te weinig territoria/5x5 km UTM-hokken
geteld om een analyse uit te voeren. In de overige regio’s werden er geen veranderingen
waargenomen. De melding dat de populatie in het zuidoosten van Vlaams-Brabant stabiel tot stijgend
is (Guelinckx, 2008), wordt min of meer bevestigd. Een toename lijkt er zich eerder binnen bepaalde
5x5 km UTM-hokken af te spelen dan globaal op regionale schaal.
Het vergelijken van de aantallen opgetekend tijdens de atlasperiode met de aantallen van dit project
moet wel enigszins genuanceerd worden. De inventarisatie in het kader van de broedvogelatlas
gebeurde in functie van het hele gamma aan broedvogels. De inventarisatie in het kader van dit
project was zeer specifiek gericht op de Geelgors, waarbij een verhoogde, soortgerichte inspanning
kan leiden tot een hogere trefkans. Alle waarnemingen, zowel in de atlasperiode als de projecttelling,
zijn gevalideerd op dezelfde wijze (van Dijk, 2004). De projecttelling kan alvast dienen als ijkpunt voor
een latere, soortgerichte telling.
De Krijt-Leemregio en Hageland-Haspengouw, ofwel de regio Dijle-Demer-Maas, telde in 2000-‘02
ongeveer 1700-2000 broedparen. In dit project werden bijna 700 territoria in kaart gebracht. Een
aantal hokken in oostelijk Vlaams-Brabant werd niet geteld maar op basis van losse waarnemingen en
inventarisaties in voorgaande jaren is naar alle waarschijnlijkheid ook hier een hoge dichtheid aan
territoria te vinden. Ondanks de relatief hoge dichtheid voor Vlaanderen worden er net over de grens,
met name in Nederlands Limburg, lokaal tot 250 territoria/25 km² opgetekend. Aanzienlijk hogere
aantallen in vergelijking met Vlaanderen.
Guelinckx (2008) stelt dat er in de ruime regio rond het akkerreservatencomplex in Hoegaarden –
Tienen 10 tot meer dan 20 territoria per 100 ha waargenomen worden. De projecttelling geeft
dichtheden van meer dan 10 territoria aan, maar niet van >20 territoria per 100 ha.
Zie ook relatie aantal territoria en beheermaatregelen – hoofdstuk 8.3.

7.4 Conclusie simultaantelling en broedvogelinventarisatie
De aantallen overwinterende Geelgorzen in Vlaams-Brabant in de wintermaanden van 2009-’10 waren
zeer hoog. De aantallen overwinteraars waren zelfs voor Hoegaarden, een regio met een dicht
netwerk akkerreservaten, opmerkelijk. We durven alvast stellen dat een groot deel van de
winterpopulatie in Vlaams-Brabant in kaart werd gebracht gedurende het project. Deze winterpopulatie
lijkt alvast te behoren tot één van de grootste van Vlaanderen.
Ondanks het feit dat er geen significante verandering voor de populatie Geelgors in Vlaams-Brabant
werd vastgesteld, werd er een trend tot afname in het Pajottenland waargenomen. Eveneens in het
westen van de provincie én in de zandleemstreek werden in het werkingsgebied van NoordwestBrabant lage aantallen territoria opgetekend. In het oosten van de provincie Vlaams-Brabant werden
daarentegen lokaal (zeer) hoge dichtheden territoria waargenomen. Toenames t.o.v. de atlasperiode
zijn er eerder lokaal, en de populaties in het oosten van de provincie Vlaams-Brabant blijven min of
meer stabiel.
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8 Beheer
8.1 Inleiding
Het beheer van de verschillende akkerranden en –reservaten in de provincie Vlaams-Brabant kaderde
niet (rechtstreeks) in dit project. De aanleg en het onderhoud van deze percelen behoort anno 2010
tot de reguliere werking van verschillende natuurpuntafdelingen of natuurbeherende instanties zoals
het ANB. Dankzij dit project konden VWG Noordwest-Brabant en VWG Citrinella daarenboven extra
graan aankopen, respectievelijk voor het inzaaien van een nieuwe graanrand en voor het organiseren
van een tijdelijk bijvoederprogramma.

Figuur 34. In het noordwesten van Vlaams-Brabant worden anno 2010 in verschillende
gemeentes graanranden aangelegd. Dit perceel met tarwe en akkerkruiden ligt in Zellik, net
buiten Brussel. (foto René De Boom)

Het budget werd deels aangewend voor de aanleg van een akkerrand te Humbeek, en droeg op die
manier bij aan het verwezenlijken van in totaal twaalf graanranden in het werkingsgebied van
Vogelwerkgroep Noordwest-Brabant. De aankoop van graan diende in het Pajottenland om bij te
voederen gedurende de winter van 2009-‘10. De oogst op het akkerreservaat in Halle, in beheer bij
Natuurpunt Halle, mislukte in 2009 grotendeels waardoor er te weinig overstaand graan beschikbaar
was in de daaropvolgende winter. In onderling overleg werd besloten over te gaan tot tijdelijk
bijvoederen gezien de precaire situatie.
In Pepingen en Lennik werden faunaranden aangelegd d.m.v. een samenwerking tussen
landbouwers, RLZZZ en de INL-ploeg. In de winter van 2009-‘10 werd ook hier bijgevoederd met
tarwe. Niet alle faunaranden bevatten er voldoende overstaand graan om grote groepen doorheen de
winter te helpen. In Galmaarden was bijvoederen niet nodig aangezien de grote oppervlakte
overstaand graan; in totaal ca. vier ha.
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8.2 Relatie simultaantellingen en beheermaatregelen
8.2.1 Aantallen overwinteraars over oppervlakte overstaand graan
Gemiddeld aantal overwinteraars/oppervlakte
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Figuur 35. Het gemiddeld aantal overwinteraars over de oppervlakte
overstaande graan per overwinteringsite (log).
Het gemiddelde aantal overwinteraars per overwinteringsites is positief gecorreleerd met de
oppervlakte overstaande graan. Er is een significante correlatie (p <0,05) (Pearson r = 0,631;
Spearman r = 0,527).
Bepaalde overwinteringsites bestaan uit meerdere graanstroken of –akkers verspreid over meerdere
1x1 km UTM-hokken. De grootste groepen overwinteraars worden vooral ter hoogte van netwerken
van percelen wintervoer opgetekend (zie figuur 36). Figuur 37 suggereert bovendien dat oudere
percelen met overstaand graan een grotere aantrek op overwinteraars hebben, maar deze percelen
maken meestal tevens deel uit van de grootste netwerken van percelen met overstaand graan. De
oppervlakte overstaand graan is een redelijk goede maat voor het gewicht aan beschikbaar graan,
hoewel de oogst lokaal kan mislukken en/of de vraat van knaagdieren zeer hoog kan zijn (doorheen
de winter).
Er wordt algemeen aangenomen dat de percelen of clusters die het langst en het meest continu grote
hoeveelheden wintervoer hebben, jaarlijks de grootste aantrek op overwinterende akkervogels
hebben. Pas aangelegde akkers met wintervoer daarentegen kunnen in de daaropvolgende winter,
ook al succesvol zijn bv. in Galmaarden of Sint-Pieters-Rode. Het perceel in Hoegaarden met de
grootste aantallen overwinteraars in de winter van 2009-’10 werd pas aangelegd in 2009. Pas
aangelegde akkers met wintervoer zijn meestal nog heel voedselrijk en hebben bijgevolg een relatief
hoge opbrengst. Concurrerende akkerkruiden zoals Kweek Elytrigia repens hebben zich dan nog niet
gevestigd. Doorheen de jaren neemt de opbrengst vaak af. Het is tevens niet aangewezen om langer
dan drie jaar tarwe in te zaaien. Werken met clusters laat toe om (twee)jaarlijks van teelt te wisselen.
Zo worden deze percelen ook interessant voor akkervogels zoals Groenlingen of Kneus.
De aantallen overwinteraars per site nemen logaritmisch toe; na verloop van tijd stagneren de
aantallen per site, zelfs per netwerk (mond. med. R. Guelinckx). De aanleg van percelen met
wintervoer gebeurt op landschappelijke of regionale schaal best gespreid. De aanleg van meerdere
percelen met overstaand graan in dezelfde gemeente zorgt echter voor een bepaalde risicospreiding:
wanneer de oogst op een bepaald perceel mislukt, dan kunnen overwinterende akkervogels zich
voeden op nabijgelegen percelen. Meerdere percelen met tarwe zorgen er ook voor dat
overwinteraars predatoren kunnen ontwijken. Geïsoleerde percelen met wintervoer evolueren al wel
eens tot ecologische vallen, vanwege de hoge aantallen roofvogels die ze aantrekken.
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Figuur 36. De simultaantellingen 2009-’10 geplot op 1x1 km UTM-hokken met oppervlakte wintervoer. De oppervlakte van de percelen met
wintervoer wordt in categorieën (kleurtinten) weergegeven. De schijfgrootte reflecteert de aantallen overwinterende Geelgorzen.
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Figuur 37. De simultaantellingen 2009-’10 geplot op 1x1 km UTM-hokken met oppervlakte wintervoer. Het aantal jaar dat een perceel wordt
ingezaaid met wintervoer, wordt weergegeven in categorieën (kleurtinten). De schijfgrootte reflecteert de aantallen overwinterende Geelgorzen.

De Geelgors in Vlaams-Brabant
– Verspreiding en beheer

49

8.2.2 Kwesties uit het veld - simultaantellingen
8.2.2.1 Algemeen
Op akkers zonder ‘akkervogelmaatregelen’ werden bijna enkel in de late herfst van 2009 grote
groepen Geelgorzen aangetroffen. Groepen overwinteraars werden tot eind november – begin
december op stoppelvelden van graan- en korrelmaïsakkers2 waargenomen. Eenmaal stoppelakkers
worden ingezaaid met bv. wintergraan of mosterdzaad, worden de oogstresten en onkruidzaden
ondergeploegd. Pleisterende groepen vertrekken dan quasi meteen.

8.2.2.2 Werkingsgebied VWG Citrinella - Pajottenland
In de winter 2009-’10 was er maar liefst 4 ha wintervoedsel, verspreid over twee nabijgelegen akkers,
in Galmaarden beschikbaar. De graanakkers waren als overwinteringsite zeer succesvol. De
akkervogelmaatregelen in Pepingen betroffen niet enkel overstaand graan maar ook bloemrijke
akkerranden, die in functie van de Geelgors niet overal succesvol bleken. Zodra er tarwe werd
bijgevoederd op de bloemrijke akkerranden werden ook hier overwinterende Geelgorzen aangetroffen.

Figuur 38. Deze relatief intensieve akker in Galmaarden was het eerste jaar na
inzaaien al een groot succes. (foto Wouter Faveyts)

8.2.2.3 Werkingsgebied VWG Noordwest-Brabant
De percelen met overstaand graan in Asse en Zemst liggen (ver) buiten gekend verspreidingsgebied
van de Geelgors. In de winter van 2009-’10 werden op deze sites slechts enkele Geelgorzen
waargenomen. In de strenge winter van 2010-’11 werden op de verschillende graanranden in Asse
echter 14 Geelgorzen en zelfs 10 Grauwe Gorzen aangetroffen, en waren dus ook van nut voor
gorzen.
Op verschillende percelen met Phacelia Phacelia tanacetifolia en mosterzaad Brassica spec. op het
Dorenveld, ten noorden van Leuven, werden groepen van meer den 600 Kneus Carduelis cannabina
waargenomen. Tientallen Vinken Fringilla coelebs, Groenlingen Carduelis chloris en Ringmussen
Passer montanus werden er gevonden. Gewassen met oliehoudende zaden worden geprefereerd
door vinkachtigen, en amper tot niet bezocht door gorzen. Het inzaaien van percelen met wintervoer
met gewassen met oliehoudende zaden kan blijkbaar zeer nuttig zijn voor andere akkervogelsoorten.

2

Korrelmaïs wordt in tegenstelling tot snijmaïs niet vermalen tot veevoeder, waarbij veel rijpe
maïskorrels als oogstrest achter blijven.
De Geelgors in Vlaams-Brabant
– Verspreiding en beheer

50

Figuur 39. Mosterzaad met zijn oliehoudende zaden heeft een enorme
aantrekkingskracht op een aantal vinkensoorten. Mosterdzaad is een veel
voorkomende teelt, maar krijgt niet vaak de kans om zaad te vormen.
(foto Iwan Lewylle)

8.2.2.4 Werkingsgebied NWG Dijleland – Brabantse Leemstreek
Naarmate de winter vordert, wijken Geelgorzen (en Grauwe Gorzen) soms uit naar weiland waar
gedurende de winter (kuil)voer voor vee wordt voorzien (zie figuur 39) en later naar akkers met
ingezaaid zomergraan (Brickle, 1998). Een
veeweide in Leefdaal waar in de wintermaanden
vee aanwezig was en werd bijgevoederd, werd
regelmatig bezocht door grote groepen Geelgorzen,
weliswaar op een locatie waar ook een grote
oppervlakte overstaand graan te vinden was.
Tegenwoordig wordt vee in de wintermaanden op
stal
gehouden
en
zijn
dergelijke
‘voedselvoorzieningen’ zeldzaam.
O.a. in Hoegaarden worden al meerdere jaren op rij
(grote) groepen Grauwe Gorzen aangetroffen op
ingekuild, maar slecht afgedekte hopen kuilvoer
(mond.
med.
Robin
Guelinckx).
Losse
waarnemingen van overwinterende Geelgorzen en
Grauwe Gorzen op voederplaatsen in tuinen zijn
ook gekend (mond. med. Robin Guelinckx en Griet
Nijs).
Figuur 40. Geelgorzen kwamen zich ooit voeden
met het kuilvoer dat voorzien was voor vee. Koeien
worden anno 2010 in de wintermaanden quasi
uitsluitend
op
stal
gezet
en
dergelijke
voedselvoorziening
is
bijgevolg
zeldzaam.
(foto Iwan Lewylle)
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8.2.2.5 Werkingsgebied VWG Oost-Brabant - Hageland
De percelen met wintervoer in Sint-Pieters-Rode en Tielt werden pas aangelegd in 2009, maar bleken
in de daaropvolgende winter van 2009-‘10 al een waar succes. Deze percelen met overstaand graan
lagen in de omgeving van twee oudere akkerreservaten. O.a. het akkerreservaat Zilverberg in
Meensel telt al jarenlang een hoog aantal overwinteraars, tot 270 exemplaren in 2008. Hier was
jaarlijks te weinig tarwe beschikbaar voor de ganse winter. Grote groepen Geelgorzen vertrokken er
doorgaans vóór februari. Waarschijnlijk wijken de groepen Geelgorzen tegenwoordig regelmatig uit
naar de nieuwe percelen met wintervoer en verblijven ze de ganse winter in deze regio.

Figuur 41. Grote groepen
Geelgorzen
werden
aangetroffen op de nieuwe
percelen met wintervoer in SintPieters-Rode
en
Tielt.
(foto Marc Herremans).

Figuur 42. In Meensel wordt al
jarenlang groepen van meer dan
100 exemplaren Geelgorzen
waargenomen. De Geelgorzen
zitten er zich op de bevroren,
maar
rechtopstaande
tarwestengels
te
voeden.
(foto Marc Herremans).
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8.2.2.6 Werkingsgebied VWG Oost-Brabant - Droog Haspengouw
In
het
grootschalige
akkerlandschap van Melkwezer
kon tot 2010 (nog) geen perceel
met
wintervoer
worden
gerealiseerd.
Een
groep
overwinterende
Geelgorzen
werd langdurig waargenomen op
een
locatie
waar
werd
bijgevoederd voor de lokale,
overwinterende Grauwe Gorzen
(zie figuur 43).
In Outgaarden, deelgemeente
van Hoegaarden, ligt er een
perceel van bijna 60 are in een
groot, open akkerlandschap
waar al meerdere jaren op rij
heel wat Grauwe Gorzen
overwinteren.
Het
akkerreservaat wordt eveneens
bezocht door grote groepen
Geelgors.
De
honderden
wintergasten eten het perceel
leeg voor het einde van de
winter. Bijvoederen zorgt er ook
hier voor dat de akkervogels de
winter ter plaatse overleven.

Figuur 43. Op deze locatie, een weids akkerlandschap in
Melkwezer, wordt jaarlijks bijgevoederd. Het resultaat is een relatief
grote
groep
Grauwe
Gorzen
en
Geelgorzen.
(foto Ronny Huybrechts)

In Hoegaarden ligt sinds de eeuwwisseling een netwerk aan akkerreservaten. Naast de grote
oppervlakte aan overstaand graan op verschillende percelen, wordt er ook ingezet op andere
gewassen. Tarwe wordt er in twee- of drieslagstelsel ingezaaid. De oppervlakte akkerreservaat die
niet wordt ingezaaid met een graangewas, dient voor bv. Bladrammenas Raphanus sativus of blijft
braak liggen. Zo wordt er een mix aan kruiden/gewassen en bijhorende zaden gecreëerd, waar
verschillende soorten akkervogels baat bij hebben. Dergelijke akkerreservaten zijn ons inziens het
streefdoel voor elk akkerreservaat in kleinschalig landbouwgebied, aangezien dit type zowat
beantwoordt aan het optimale habitat voor de Geelgors. De aanleg van dergelijk akkerreservaat wordt
wel best pas overwogen als er in de ruime regio voldoende percelen met wintervoer aanwezig zijn.

Figuur
44.
Verschillende
akkerreservaten in de regio
Hoegaarden zijn anno 2010
‘multifunctioneel’. Naast de
brede range aan gewassen en
akkerkruiden, is er geschikt
broedbiotoop voor verschillende
soorten akkervogels aanwezig.
(foto Iwan Lewylle)

De Geelgors in Vlaams-Brabant
– Verspreiding en beheer

53

8.3 Relatie aantal territoria en beheermaatregelen
8.3.1 Aantal territoria over oppervlakte wintervoer
De 5x5 km UTM-hokken, in 2010 geteld, met de grootste oppervlakte overstaand graan bevatten
tevens de hoogste dichtheid aan territoria. Er zijn echter drie 5x5 km UTM-hokken met een relatief
hoog aantal territoria (> 20 ex.), maar zonder een perceel met wintervoer. Meestal ligt er dan net
buiten deze hokken een oppervlakte aan wintervoer waar lokale broedvogels zich in de
wintermaanden lijken op te houden. In twee 5x5 km UTM-hokken met een perceel met wintervoer
werden minder dan tien territoria gevonden. Deze percelen wordt jaarlijks ingezaaid, maar de oogst
mislukt er frequent. Hier is in de wintermaanden dan ook zeer weinig wintervoer te vinden.
Aantal territoria t.o.v. oppervlakte wintervoer per 5x5
km UTM
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Figuur 45. Aantal territoria t.o.v. oppervlakte wintervoer per 5x5 km
UTM-hok (log).
Er werd een significante correlatie (p < 0,05) (Pearson r = 0,873; Spearman r = 0,635) gevonden
tussen het aantal territoria t.o.v. de oppervlakte wintervoer in ha per 5x5 km UTM-hok (log). Er werden
meer territoria waargenomen naargelang de oppervlakte wintervoer toeneemt. Omdat er geen
gebiedsdekkende inventarisatie kon worden georganiseerd, geven de resultaten mogelijk een (licht)
vertekend beeld. Bij een gebiedsdekkende inventarisatie zouden gelijkaardige landbouwgebieden mét
en zonder percelen wintervoer beter kunnen worden vergeleken qua aantal territoria.
Percelen met wintervoer dienen in eerste instantie een verhoogde winteroverleving mogelijk te maken.
Het einddoel is dat de lokale populatie bijgevolg standhoudt of zelfs toeneemt. Het lijkt er alvast sterk
op dat 5x5 km UTM-hokken met een oppervlakte overstaand graan hogere dichtheden aan territoria
hebben dan hokken zonder percelen met wintervoer.
Zowel in het Pajottenland, de Brabantse Leemstreek, het Hageland als in Droog Haspengouw lijken
percelen met overstaand graan bovendien een ‘aanzuigeffect’ te hebben. Er worden in de directe
omgeving van percelen met wintervoer (zeer) hoge aantallen territoria waargenomen, zowel rondom
nieuwe als oudere percelen met overstaand graan (zie figuur 46 en ‘kwesties in het veld broedvogels’). Het is zeer waarschijnlijk dat percelen met wintervoer ook voor een verhoogd
voedselaanbod in het broedseizoen zorgen. Op dergelijke percelen worden meestal minder pesticiden
gebruikt, wat zorgt voor een ruimer aanbod aan insecten en zaden van akkerkruiden in de lente- en
zomermaanden. De akkerreservaten ‘Katerspoel’ en ‘Blinde ezel’ in Hoegaarden bleken rijke
ongewerveldengemeenschappen respectievelijk een hoge biomassa aan loopkevers te herbergen
(Lambrechts et al., 2007). Lokaal overleven waarschijnlijk meer (juveniele) vogels, of Geelgorzen die
voor het eerst met broeden beginnen, blijven hangen nabij de overwinteringssites i.p.v. terug te keren
naar
hun
plaats
van
herkomst.
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Figuur 46. Rondom akkerreservaten (in okergeel) worden zeer hoge dichtheden Geelgorzen waargenomen. Akkerreservaten
(in groen) worden weliswaar vaak in geschikt broedgebied aangelegd, maar het aantal territoria na de aanleg van een
akkerreservaat zijn meestal zonder meer opmerkelijk (zie verder). Rond het akkerreservaat in Kumtich werden maar liefst 17
territoria opgetekend, aanzienlijk meer dan in de periode 2000-’02 (drie).
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Figuur 47. Overzicht van 1x1 km UTM-hokken met perceel met wintervoer over dichtheid territoria Geelgors per 5x5 km UTM-hok.
De kleuren geven de oppervlakte van de percelen met wintervoer in categorieën weer. De hoogste dichtheid aan territoria valt
samen met de grootste oppervlakte aan wintervoer/ 25 km² (zie ook figuur 48).
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Figuur 48. Overzicht van de 1x1 km UTM-hokken met een perceel met wintervoer over dichtheid territoria Geelgors per 5x5 km
UTM-hok. De kleuren geven de tijd dat de percelen al akkervogelbeheer kennen in categorieën weer. De hoogste dichtheid aan
territoria wordt opgetekend waar er tevens al jarenlang een ‘netwerk’ aan percelen met wintervoer ligt.
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8.3.2 Kwesties uit het veld - broedvogels
8.3.2.1 Werkingsgebied VWG Citrinella - Pajottenland
In Galmaarden en Pepingen, twee gemeentes waar het RLZZZ in 2009 percelen met wintervoer
realiseerde, werden 34 van de 51 opgetekende territoria uit die regio gevonden. Met zekerheid stellen
dat er een aanzuigeffect plaats vindt, is niet mogelijk, maar daar lijkt het alvast sterk op.
Wouter Faveyts stelde vast dat binnen een straal van < 1 km van de graanakkers in Galmaarden er
zich 12 zangposten ophielden en binnen een straal van < 2 km er nog drie zingende mannetjes
Geelgors werden gevonden. Buiten een straal van 2 km werden er geen exemplaren meer
aangetroffen ondanks een intensieve inventarisatie en een gelijkaardig akkerlandschap met heel wat
hagen en struikgewas.
Er werd melding gemaakt dat er
zich in de directe nabijheid van
de graanakkers minstens twee
nieuwe zangposten gevestigd
hadden en dat mannetjes zich
eerder in niet optimaal habitat
ophielden.
Ze
verkozen
gedegradeerde, kleine hagen
boven verderop gelegen hagen
die op het zicht als beter
broedhabitat
werden
bestempeld.
Rondom
de
graanakkers zongen meerdere
mannetjes op een afstand van
minder dan 200 m van elkaar.
Aangezien het in Galmaarden
gaat om een relatief intensieve
akker was dit toch enigszins
verrassend.
Figuur 49. In de nabijheid van percelen met overstaand graan wordt
er eerder gebroed in gedegradeerde haagkanten, dan in verderop
gelegen, grote haagkanten. (foto Iwan Lewylle)

8.3.2.2 Werkingsgebied VWG Noordwest-Brabant
In Sterrebeek werden er 15 territoria in kaart gebracht, bijna allen op minder dan 1,5 km van een
graanrand. Aangezien de gemeente Sterrebeek vrij verstedelijkt is, is het aantal territoria hier
opvallend. De combinatie van een graanrand in een landbouwgebied met een minimum aan kleine
landschapselementen, overhoekjes en onverharde landbouwwegen zorgt er voor een relatief hoog
aantal zangposten (zie figuur 50).
Het landbouwgebied ten noordwesten van Brussel is echter aanzienlijk versnipperd, en hier zijn
minder haagkanten en onverharde wegen te vinden, wat zeer waarschijnlijk heeft bijgedragen aan het
bijna uitsterven van de soort in deze regio. Toch werden hier recent heel wat graanranden aangelegd.
Tot 2010 trokken de meeste overwinterende Geelgorzen in het daaropvolgende broedseizoen naar
andere regio’s, uitgezonderd in Asse waar er in de nabijheid van de graanranden jaarlijks één
zangpost werd opgetekend, wat het beste doet verhopen voor de komende jaren. Ook in andere
regio’s is er sprake van dat er zich opnieuw Geelgorzen vestigen nabij nieuwe percelen met
wintervoer, ver buiten het actuele verspreidingsgebied (zie verder).
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Figuur 50. Op dit relatief kleine
akkerplateau,
net
buiten
Brussel, komen Geelgorzen
o.a. in een geïsoleerde struik
naast dit ‘ruigtehoekje’ tot
broeden. (foto Iwan Lewylle)

8.3.2.3 Werkingsgebied NWG Dijleland – Brabantse Leemstreek
Het aantal territoria dat werd waargenomen op het plateau van Leefdaal - Korbeek-Dijle is zeer hoog.
Een dergelijk sterke toename van 45 territoria op 25 km², waarschijnlijk vanwege de aanleg van
meerdere hectares overstaand graan, is voor zover geweten nog niet gedocumenteerd. Dit plateau is
eerder kleinschalig en is er geen gebrek aan haagkanten, graften en holle wegen. Momenteel zit er in
zowat elke haagkant of struik een zingend mannetje Geelgors.
Een ander opmerkelijk aantal
territoria wordt op een relatief
kleine oppervlakte akkergebied
in Bertem, eveneens nabij
verstedenlijkt
gebied,
vastgesteld. Dit akkergebied ligt
op enkele kilometers van het
centrum van Leuven en wordt
omringd
door
meerdere
dorpskernen.

Figuur 51. Rondom het akkerreservaatje in Bertem (R=<1 km)
werden maar liefst 12 territoria opgetekend. In bijna elke haag of
struik was er in het voorjaar ’10 een zingend mannetje Geelgors
hoorbaar. In totaal werden er 20 territoria in de ‘ruime regio’ in kaart
gebracht (foto Iwan Lewylle)

De Geelgors in Vlaams-Brabant
– Verspreiding en beheer

De natuurgebieden Bertembos
en Koeheide liggen op dit
landbouwplateau. Ook hier ligt
er
een
(relatief
klein)
akkerreservaat tussen deze
natuurgebieden. De combinatie
van het akkerreservaat, twee
natuurgebieden
en
relatief
kleinschalige landschap op dit
landbouwplateau zorgden in
2010 voor maar liefst 20
territoria.
Op
andere
landbouwplateaus
rondom
Leuven
werden
dergelijke
dichtheden niet waargenomen.
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8.3.2.4 Werkingsgebied VWG Oost-Brabant - Droog Haspengouw
In Droog Haspengouw worden
zeer
hoge
dichtheden
Geelgorzen waargenomen op
de landbouwplateaus met een
relatief groot aanbod aan kleine
landschapselementen.
De
hoogste dichtheden territoria
werden
gevonden
in
Hoegaarden,
waar
natuurgebieden
met
akkerreservaten
in
de
landbouwplateaus
zijn
verweven.
In Kumtich is het aantal
territoria opmerkelijk gestegen
sinds de aanleg van een
akkerreservaat.
Er
zitten
zingende mannetjes op zowat
elke haagkant of struik nabij
het akkerreservaat, daar waar
er
tijdens
de
inventarisatieperiode van de
broedvogelatlas veel minder
exemplaren
weerklonken
(mond. med. Robin Guelinckx).

Figuur 52. Het Hoegaardse landschap staat gekend als het ‘ideale’
broedgebied voor de Geelgors. Dankzij de inzet van de lokale
natuurpuntafdeling werd er rekening gehouden met het landschap
en bijhorende landschapselementen bij ruilverkavelingen.
(foto Iwan Lewylle)
In de gemeente Landen zijn
daarentegen zeer uitgestrekte
akkerplateaus te vinden, maar
door het gebrek aan holle
wegen,
haagkanten
en/of
geïsoleerde struiken is de
dichtheid aan Geelgorzen in dit
open
akkerlandschap
veel
lager. In de gemeente Landen
werd er maar één 5x5 km UTMhok volledig geïnventariseerd,
maar op basis van losse
waarnemingen kan er besloten
worden dat de gemeente
Landen geen ‘bolwerk’ vormt
voor de soort.

Het verschil ligt hem in de
uitvoering van de verschillende
ruilverkavelingen die in deze
regio werden uitgevoerd. Waar
Figuur 53. In de uitgestrekte, maar uitgeklede akkerlandschappen in
de
Landen
een
van Landen is er maar weinig broedgebied voor Geelgors te vinden. ruilverkaveling van de ‘oude
(foto Iwan Lewylle)
stempel’ plaatsvond, werd er in
Hoegaarden met meer zorg voor het landschap verkaveld. Dankzij de lokale natuurpuntafdeling werd
hier wel rekening gehouden met lokale fauna en flora, én landschapselementen.
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8.3.2.5 Werkingsgebied VWG Oost-Brabant - Hageland
Hageland is de historische
benaming voor ‘bosland’, meer
bepaald het was ooit de
bosrijkste
regio
van
Vlaanderen. Deze regio is een
vrij gevarieerde streek. Van
Leuven tot Aarschot ligt een
keten
heuvels
uit
ijzerzandsteen.
Deze
zijn
weinig geschikt voor landbouw
en hier broeden tevens weinig
Geelgorzen. Een tweede keten
heuvels van Leuven naar Diest
bestaat
grotendeels
uit
zandleem en is wel geschikt
voor landbouw en hier worden
wel Geelgorzen waargenomen.

Figuur 54. Op deze zuidgerichte flank van een Hagelandse heuvel,
met enkele brede haagkanten, zou je verschillende zangposten
Geelgorzen kunnen verwachten. Maar zelfs hier wordt anno 2010
aan intensieve landbouw gedaan: kleine akkertjes en
(schapen)weides ruimden er plaats voor maïsteelt. Hier wordt
slechts een beperkt aantal broedparen waargenomen
(foto Iwan Lewylle)

De soort wordt vooral op een
(zand)lemige
bodem
aangetroffen, daar waar het
Hageland overgaat in Droog
Haspengouw,
minder
op
zandige bodems en in de
valleigebieden
met
een
kleibodem, althans in VlaamsBrabant en in de huidige
situatie.

8.4 Relatie broedvogels - simultaantellingen
Waar er hoge dichtheden territoria worden waargenomen, worden in de wintermaanden hoge
aantallen overwinteraars gevonden en omgekeerd (zie figuur 55). Dit versterkt het vermoeden dat de
Geelgors (in Vlaams-Brabant) waarschijnlijk grotendeels een standvogel is. Er wordt aangenomen dat
heel wat lokale broedvogels quasi het jaar rond (min of meer) ter plaatse blijven en dat lokale
beheermaatregelen bijgevolg een positieve impact (kunnen) hebben op de lokale broedpopulaties.
Aangezien de simultaantellingen en de broedvogelinventarisatie niet volledig ‘overlapten’, werd er
geen extra analyse uitgevoerd. Verschillende overwinteringsites lagen buiten het geïnventariseerde
gebied. Er wordt in ieder geval algemeen aangenomen dat er een (sterke) correlatie is tussen het
voorkomen van territoria van de Geelgors en overwinteraars.
We hebben in de voorgaande hoofdstukken al een verband aangetoond; tussen enerzijds de aantallen
overwinteraars en (de oppervlakte aan) beheermaatregelen, en anderzijds het aantal territoria en de
(oppervlakte aan) beheermaatregelen.
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Figuur 55. Resultaat simultaantellingen 2009-’10 geplot op dichtheid territoria Geelgors 2010 in 5x5 km UTM-hokken in de provincie
Vlaams-Brabant. De schijfdiagram reflecteert het aantal overwinteraars per overwinteringssite.
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8.5 Bespreking beheer
8.5.1 Relatie aantal overwinteraars - beheermaatregelen
Meerdere wetenschappelijke auteurs duiden op het belang van graanranden en akkerreservaten voor
de winteroverleving van o.a. de Geelgors en de Grauwe Gors (Donald & Evans, 1994; Donald et al.
1997; Moorcroft et al., 2002). Siriwardena et al. (2007, 2008) stellen dat akkervogelpopulaties zeer
waarschijnlijk afnemen door een lage winteroverleving, eerder dan een verlaagd broedsucces. De
bedoeling van de aanleg van percelen met wintervoer is een hogere overleving van akkervogels in de
(barre) wintermaanden mogelijk te maken. Het feit dat er in West-Europa op percelen met
wintervoedselgewassen zeer grote groepen overwinterende akkervogels worden aangetroffen, wijst
min of meer op het gebrek aan zaden op reguliere akkers (Arisz & Koks, 2008).
Het lijkt er alvast sterk op dat Geelgorzen in grote aantallen langdurig kunnen overleven op percelen
met wintervoer in de wintermaanden. Eenmaal het graan opgegeten is, al dan niet door knaagdieren,
vertrekt het merendeel van de Geelgorzen wel quasi meteen. Wilson et al. (1996) stellen dat
wintergraanakkers, grasland en bewerkte grond minder aantrek hebben dan stoppelvelden. In de late
herfst en begin van de winter van 2009-’10 leek dit alvast te kloppen, een periode waarin er nog
stoppelakkers zijn. Eenmaal de stoppelvelden zijn ondergeploegd, worden de percelen met wintervoer
druk bezocht.
Netwerken van percelen met overstaand graan worden niet per se bezocht door veel grotere groepen
Geelgorzen, maar een netwerk aan percelen geeft overwinteraars wel de kans predatoren te ontwijken
(mond. med. R. Guelinckx). Foeragerend over de verschillende percelen wintervoer kunnen ze
voldoende voedsel vinden zonder continu te worden belaagd. Ook nieuwe percelen met wintervoer
worden relatief snel gevonden door foeragerende overwinteraars. De afgelopen winters werd min of
meer hetzelfde fenomeen voor Grauwe Gorzen vastgesteld: nieuwe percelen met wintervoer, inclusief
bijvoederlocaties, worden relatief snel gevonden en langdurig bezocht zolang er graan voorhanden is
(Lewylle et al., 2010).
De lage aantallen overwinteraars in de maand maart worden al wel eens verklaard door een
verandering van dieet. Het warmere weer maakt het mogelijk om spinnen en insecten te vangen.
Anderzijds stellen Siriwardena et al. (2007 & 2008) dat voedselgebrek ook eind februari en maart nog
een negatieve rol speelt wat de winteroverleving betreft. In Vlaams-Brabant werden in maart ’10 op
drie locaties nog groepen van meer dan 80 exemplaren waargenomen. Het is best mogelijk dat er
lokaal wel degelijk een gebrek aan voedsel was. Sommige jaren ligt er in maart nog sneeuw of zijn er
omwille van lage temperatuur nog maar weinig ongewervelden actief.
De simultaantellingen lieten niet toe om een vergelijking op te maken tussen akkercomplexen mét en
zonder percelen overstaand graan. De simultaantellingen werden voornamelijk georganiseerd om een
beeld te krijgen hoeveel en hoelang Geelgorzen zich ophouden op de akkerreservaten en andere
percelen met wintervoer per regio. Toch wordt er op basis van losse waarnemingen algemeen
aangenomen dat er op akker(plateau)s zonder beheermaatregelen aanzienlijk lagere aantallen
Geelgorzen en gedurende kortere periodes overwinteren. In het noorden van Nederland, Groningen,
Flevoland en Drenthe, werden alvast significant meer Geelgorzen aangetroffen op
wintergraanakkertjes dan op ‘blanco’ percelen (Arizs & Koks, 2008).

8.5.2 Relatie aantal territoria - beheermaatregelen
Op locaties zoals in de Dijlevallei, het Hageland en Droog Haspengouw, waar (grootschalige)
maatregelen in functie van een hogere winteroverleving werden genomen, werden er anno 2010
hoge(re) aantallen territoria aangetroffen. Op locaties of regio’s zonder of weinig graanranden of
akkerreservaten worden veelal lagere aantallen territoria dan tijdens de ‘Atlas van de Vlaamse
Broedvogels 2000-2002’ waargenomen.
Waarschijnlijk vonden er de afgelopen jaren (lokale) ‘verschuivingen’ plaats richting gebieden met
specifieke akkervogelmaatregelen. Men zou echter kunnen stellen dat op deze locaties niet per se
een verhoogde overleving en/of een hoger broedsucces plaatsvindt, maar dat er dus eigenlijk gewoon
meer vogels ter plaatse blijven. Omdat deze broedkernen standhielden of zelfs toenamen over een
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periode van bijna tien jaar kunnen we minstens stellen dat de Geelgors duurzaam standhoudt in de
omgeving van akkers met akkervogelmaatregelen terwijl ze elders afneemt.
Een verhoogde hoeveelheid overstaand graan (en stoppelakkers) leidde(n) al tot een
populatietoename van de Cirlgors (Evans et al. 1997) en de Grauwe Gors (Donald et al. 1997). Naast
de projectresultaten maakt men ook in Nederland (Arisz & Koks, 2008) en Belgisch Limburg (Janssen
& Emmers, 2010) melding dat Geelgorzen in de buurt van de overwinteringsites tot broeden overgaan.
Percelen met wintervoer kunnen ook in de broedperiode (zeer) nuttig zijn. Doordat bepaalde percelen
met wintervoer, voornamelijk akkerreservaten, niet bewerkt worden met herbiciden, zijn er gedurende
het broedseizoen meer insecten aanwezig. Bovendien voeden Geelgorzen zich ook met halfrijpe
granen, hoewel het niet duidelijk is of dit een suboptimale voedselbron is of niet (Morris et al., 2001).
Halfrijpe granen zijn ook op reguliere akkers te vinden.

8.5.3 Relatie aantal overwinteraars - aantal territoria
Aangezien de Geelgors te boek staat als eerder een korte-afstandstrekker gaan we er vanuit dat een
groot aantal Geelgorzen op de percelen met overstaand graan uit de provincie Vlaams-Brabant
afkomstig is en dat het overstaande graan de lokale broedvogels helpt de winter te overleven. Er
wordt wel aangenomen dat een deel van de aanwezige Geelgorzen afkomstig is uit andere provincies.
Vooral in Hoegaarden, waar verschillende akkerreservaten tot net tegen de taalgrens liggen, houden
zich in de winterperiode waarschijnlijk heel wat Geelgorzen uit Wallonië op.
Ring- of zenderonderzoek zou hierover meer aan het licht kunnen brengen. In Nederland lopen de
aantaltrends van Geelgors als broedvogel en als overwinteraar alvast parallel (BMP3 en PTT4), beide
trends zijn stijgend.

8.6 Conclusie beheer
De hoge aantallen overwinterende Geelgorzen op de percelen met wintervoer bevestigen dat het
voorziene graan een welgekomen voedselbron is voor de Geelgorzen doorheen de winter. Er zijn
bovendien verschillende aanwijzingen dat percelen met wintervoer een positieve invloed (kunnen)
hebben op de broedpopulatie Geelgors in Vlaams-Brabant. In regio’s en/of gemeentes waar er in de
wintermaanden al jaren een grote oppervlakte overstaand graan voorhanden is, is de lokale populatie
minstens stabiel of lijkt ze te zijn toegenomen sinds de ‘Atlas van Vlaamse Broedvogels 2000-‘02’.
Elders werd quasi uitsluitend een afname van het aantal broedende Geelgorzen waargenomen.
Dit alles lijkt te impliceren dat de aanleg van akkerreservaten en het afsluiten van
beheersovereenkomsten ‘akkervogels’ cruciaal zijn voor de instandhouding van de lokale populaties
Geelgors in Vlaams-Brabant en bij uitbreiding Vlaanderen. Deze percelen kunnen voorzien in winteren zomervoedsel en in mindere mate in nestgelegenheid en dekking. De aanleg van een perceel
wintervoer vindt best plaats in leefgebied met voldoende basiskwaliteit, meer bepaald een kleinschalig
landschap met voldoende landschapselementen en een beperkte oppervlakte menselijke
infrastructuur. Het voorzien van voldoende wintervoer heeft alvast deels bijgedragen aan het behoud
van verschillende ‘gorzenpopulaties’ in onze buurlanden.
Een lokale concentratie van percelen met wintervoer is aangewezen zodat overwinterende
akkervogels predatoren kunnen ontwijken. Op provinciale schaal is het echter zaak om een relatief
goede spreiding in het aanbod aan wintervoer te voorzien om de verschillende regionale populaties te
kunnen behouden. De populatie Geelgors in het Pajottenland lijkt bv. niet te zullen profiteren van
grootschalige maatregelen in het Hageland en Droog Haspengouw.
Hopelijk kunnen de projectresultaten een extra impuls geven aan de reeds ingeslagen weg.

3

BMP staat voor Broedvogel Monitoring Project en is het Nederlandse equivalent van ABV, Algemene
Broedvogelmonitoring Vlaanderen.
4
PTT staat voor Punt Transect Tellingen en is het oudste monitoringsproject van SOVON. Ook in
Vlaanderen brengt men overwinterende vogels in kaart in kader van het PTT-project.
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9 De toekomst!?
9.1 Algemeen
De aanleg van percelen met wintervoer is een maatregel die door steeds meer instanties wordt
uitgevoerd. Akkerreservaten waren niet zo lang geleden louter een realisatie van (lokale)
natuurpuntafdelingen (zie o.a. www.graanvoorgorzen.be). Later werden er ook percelen met
wintervoer aangelegd door het ANB en bepaalde vogelwerkgroepen. Sinds 2009 sluiten de VLM (en in
mindere mate regionale landschappen) beheerovereenkomsten ‘akkervogels’ af met landbouwers5. Dit
maakte dat de oppervlakte aan wintervoer van enkele hectares tot tientallen hectares is gestegen. In
de winter van 2011-12 lag er alleen al in Vlaams-Brabant meer dan 100 ha onder
beheerovereenkomst ‘akkervogels’ (mond. med. VLM) (zie verder).
Uit de projectresultaten kunnen we concluderen dat in akkers met (winter)tarwe bepaalde
beheermaatregelen vrij succesvol zijn. In de toekomst kan men nog bekijken of bepaalde akkerranden
wel steevast met (winter)tarwe moeten worden ingezaaid. Sommige graanranden trekken ‘s winters
slechts enkele Geelgorzen aan die in de daaropvolgende lente niet tot broeden overgaan. Zeker in
regio’s met zeer lage dichtheden Geelgorzen moet men zich de vraag stellen of bepaalde percelen
niet beter in functie van andere soorten, bv. Kneu of Ringmus, worden ingericht. Het beheer van
graanranden en akkerreservaten is duur, en een kosten-batenanalyse lijkt dan ook op zijn plaats.

9.2 Akkernatuur
9.2.1 Akkerreservaten Natuurpunt en ANB
Het aantal akkerreservaten zal de komende jaren mogelijk nog toenemen, maar zal waarschijnlijk
vooral plaatsvinden waar er anno 2010 nog geen of amper akkerreservaten te vinden zijn. Het succes
van de bestaande akkerreservaten en andere percelen met wintervoer zal hopelijk andere
natuurpuntafdelingen aanzetten om nieuwe percelen in te richten in regio’s zonder wintervoer of om
sommige akkerreservaten opnieuw jaarlijks in te zaaien met tarwe. In bepaalde regio’s lagen
verschillende akkerreservaten braak om praktische en/of economische redenen.
In sommige regio’s kan er geopteerd worden om te werken in functie van andere akkervogelsoorten.
In regio’s met relatief hoge dichtheden Kneu, Ringmus en/of Patrijs valt te overwegen eerder te
opteren voor percelen met gewassen met oliehoudende zaden of verschillende gewassen. Een aantal
akkerreservaten is slechts tijdelijk ingericht als graanakkertje als overgangsmaatregel naar
ontwikkeling van (vb.kalkrijk) grasland.

9.2.2 VLM - Beheerovereenkomsten ‘akkervogels’
Beheerovereenkomsten ‘akkervogels’ worden sinds 2009 afgesloten en in de winter van 2009-’10
werd al 2 ha wintervoer, verspreid over vijf percelen in Vlaams-Brabant, aangelegd. In 2010 werd er
een veelvoud aan ha vastgelegd voor de komende vijf jaar. De volgende jaren wordt verwacht dat er
elk jaar meer percelen onder beheerovereenkomsten ‘akkervogels’ zullen worden genomen en dat de
totale oppervlakte onder contract bijgevolg fors zal toenemen (zie tabel 19).
Er zijn kern- en zoekzones ontwikkeld in functie van de meest bedreigde akkervogels. De kernzones
vallen voornamelijk samen met de grootste, open landbouwgebieden in Vlaanderen, nl. het zuidoosten
van Vlaams-Brabant en het zuiden van Limburg. Vooral soorten van open akkergebieden zoals de
Grauwe Gors, Grauwe en Blauwe Kiekendief (Circus pygargus en c. cyneus), en Veldleeuwerik zijn
ofwel (zeer) zeldzame broedvogels of nemen nog steeds drastisch af. In kernzones kan een
landbouwer zelf beheerovereenkomsten afsluiten met de VLM, in zoekzones daarentegen dienen
meerdere landbouwers samen een pakket aan beheerovereenkomsten af te sluiten.

5

Het ANB en de VLM boden al beheerovereenkomsten ‘Hamster’ aan, maar deze beperkten zich
uitsluitend tot het resterende verspreidingsgebied van deze soort, nl. Leefdaal – Korbeek-Dijle, en de
regio Tongeren.
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In Droog Haspengouw ligt er een grote oppervlakte landbouwgebied afgebakend als kernzone. In het
Hageland en de Brabantse Leemstreek liggen er aanzienlijk minder kernzones, maar liggen ze waar
de hoogste dichtheden aan akkervogels voorkomen. In het noordwesten van Vlaams-Brabant ligt er
slechts één kernzone, nl. in Steenokkerzeel waar er amper tot geen Geelgorzen broeden. In het
Pajottenland zijn er twee kernzones en drie zoekzones voorzien, in een regio met een relatief hoog
aantal territoria Geelgors. In het westen van de provincie Vlaams-Brabant zullen de Geelgors en
andere akkervogels dus vooral aangewezen zijn op maatregelen gerealiseerd door andere instanties
dan de VLM en/of particulieren.
Kern en zoekzones zijn afgebakend waar de meest bedreigde, de meeste soorten en de hoogste
aantallen akkervogels voorkomen. Dit heeft als voordeel dat beheerovereenkomsten lokaal een hoog
rendement kunnen halen. Het valt echter nog af te wachten of beheerovereenkomsten een positief
effect hebben op broedvogels (ver) buiten kern- of zoekzones.
Zie figuur 56 voor dichtheid territoria op 5x5 km UTM-hokniveau over de kern- en zoekzones van de
VLM. Zie figuur 57 voor simultaantellingen geplot op de kern- en zoekzones van de VLM.
Tabel 19. Overzicht van oppervlakte onder beheerovereenkomst ‘akkervogels’ voor de
periode 2009-’11 (VLM).

Beheerovereenkomst 'akkervogels'

2009

2010

2011

Wintervoer
BO graanranden
BO vogelvoedselgewassen

0
2 ha

16,16 ha
13,53 ha

26,26 ha
97,25 ha

Nestgelegenheid en zomervoedsel
BO veldleeuwerikenvlakjes
BO gemengde grasstroken

8 ha
8,85 ha

8 ha
26,15 ha

8 ha
100,46 ha

Totaal

18,85 ha

63,84 ha

231,97 ha

9.2.3 Regionale Landschappen
Regionale landschappen werken best samen met landbouwers buiten de kern- en zoekzones van de
VLM. Vooral in het noord- en zuidwesten van de provincie Vlaams-Brabant is het aangewezen dat er
maatregelen buiten deze zones worden genomen. De kern- en zoekzones vallen anno 2010 bijna
volledig samen met het huidige verspreidingsgebied van de Geelgors, maar aangezien de soort
tijdens de inventarisatie van de laatste broedvogelatlas veel verspreider in de provincie voorkwam,
zouden extra maatregelen kunnen bijdragen aan het behoud of herstel van (kleine) broedkernen ver
van of buiten deze kern- en zoekzones.
Elk regionaal landschap kan alvast bijdragen aan het behoud van de Geelgors in Vlaams-Brabant
aangezien er in elk werkingsgebied Geelgorzen broeden (zie figuur 58).

9.2.4 Campagne ‘Je hebt meer buren dan je denkt’
De campagne ‘Je hebt meer buren dan je denkt’ is een initiatief van de provincie Vlaams-Brabant en
wil zo de (lokale) biodiversiteit helpen te behouden. Een samenwerking van de provincie, gemeenten,
regionale landschappen en andere organisaties zal in 2010-’14 aan de slag gaan d.m.v. de
aanduiding van koesterburen. De koesterburen staan symbool voor de unieke biodiversiteit in
leefgebieden in de verschillende gemeenten. Quasi alle provinciale gemeenten hebben het
voornemen acties uit te werken in functie van een selectie soorten typisch binnen hun gemeentelijke
grenzen.
De Geelgors werd geadopteerd door maar liefst 18 gemeenten. Heel wat gemeente in het huidige
kerngebied nemen de Geelgors onder hun hoede (zie figuur 59), wat het beste doet verhopen voor het
behoud van de Geelgors. De Geelgors lijkt ook in de rand van zijn verspreidingsgebied te kunnen
rekenen op beheermaatregelen, zodat het mogelijk geacht wordt dat de soort heropleeft waar ie de
laatste jaren (fors) afnam of historisch voorkwam.
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Figuur 56. Overzicht dichtheid territoria in 2010 in 5x5 km UTM-hokken geplot op de kern- en zoekzones van de VLM. In deze zones
kunnen landbouwers beheerovereenkomsten ‘akkervogels’ aangaan wat zowel in de zomer als de winter voor een betere
voedselvoorziening in het landbouwmilieu moet zorgen.
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Figuur 57. Overzicht resultaat simultaantellingen 2009-‘10 over de kern- en zoekzones van de VLM. In deze zones kunnen landbouwers
beheerovereenkomsten ‘akkervogels’ aangaan wat zowel in de zomer als de winter voor een betere voedselvoorziening in het
landbouwmilieu moet zorgen.

De Geelgors in Vlaams-Brabant
– Verspreiding en beheer

68

Figuur 58. Overzicht dichtheid territoria Geelgors in 2010 over de werkingsgebieden van de regionale landschappen in Vlaams-Brabant. Elk
regionaal landschap kan bijdragen aan het behoud van de Geelgors in deze provincie, aangezien de soort in elk werkingsgebied voorkomt.
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Figuur 59. Overzicht dichtheid territoria Geelgors in 2010 over de gemeentes die de Geelgors geadopteerd hebben als koestersoort. Niet minder dan
18 gemeentes bekommeren zich over het lot van de Geelgors.
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9.2.5 Toekomstperspectief per regio!?
9.2.5.1 Werkingsgebied VWG Citrinella - Pajottenland
Het zuidwesten van VlaamsBrabant, nl. Pajottenland, kende
nog niet zo lang geleden een
relatief hoge dichtheid territoria.
De projectresultaten melden
echter een forse afname van de
lokale populatie.

Figuur 60. Een groot deel van
de landschapselementen in het
Pajottenland
bestaat
uit
wilgenrijen
en
geïsoleerde
bosjes;
niet
het
meest
geprefereerde broedbiotoop van
de Geelgors. (foto Iwan Lewylle)

Landschappelijk gezien is er in
deze regio zeker nog een
toekomst voor de Geelgors
weggelegd,
hoewel
de
aanwezige
landschapselementen niet het meest
optimale habitat vormen, o.a.
knotwilgen. Er zijn alvast
voldoende
haagkanten
en
struwelen
in
kleinschalig
landschap te vinden voor een
grotere populatie dan er anno
2010 aanwezig is.
Figuur 61. In het zuidwesten
van de provincie VlaamsBrabant is er heel wat verlaten,
maar nog steeds geschikt
lijkend broedgebied voor de
Geelgors te vinden. (foto Iwan
Lewylle)
Indien men werk zou maken van voldoende graanranden en/of akkerreservaten wordt het mogelijk of
zelfs waarschijnlijk geacht dat de populatie er zich kan herstellen en dat voormalig broedgebied
opnieuw wordt gekoloniseerd.

9.2.5.1 Werkingsgebied Noordwest Brabant
In deze regio zijn er al decennia lang geen (grote) broedkernen meer (mond. med. Frank Van Den
Houte). Toch heeft deze streek (lokaal) zeker nog potentie. De vogelwerkgroep Noordwest-Brabant in
samenwerking met Natuurpunt Merchtem zorgde voor een akker van ongeveer 1 ha. In het voorjaar
van 2011 werd er (opnieuw) een zangpost waargenomen. Ten noorden van Gent zijn na de aanleg
van een graanakker opnieuw broedende Geelgorzen waargenomen (www.waarnemingen.be). In
Hoogstraten maakt men melding van een toename van 5 tot ongeveer 50 zangposten sinds
grootschalig habitatherstel en de aanleg van verschillende percelen wintervoer (mond. med. Stijn
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Leestmans). Dergelijke waarnemingen doen verhopen dat de soort kan terugkeren naar voormalig
broedgebied.

Figuur 62. De akker in
Brussegem ligt ver
buiten
het
broedgebied, maar telde tot
14
overwinterende
Geelgorzen
in
de
winter van 2009-’10.
(foto René De Boom)
Aangezien er anno 2010 amper Geelgorzen broeden in Noordwest-Brabant, uitgezonderd Sterrebeek,
is het anderzijds misschien aangewezen bepaalde maatregelen op maat van andere akkervogels die
niet zo zeer gebaat zijn met tarwe als wintervoer, te realiseren. Zowel Ringmus, Patrijs als Kneu heeft
eerder baat bij oliehoudende zaden, zoals Bladrammenas of Mosterzaad.

9.2.5.2 Werkingsgebied NWG Dijleland –Brabantse Leemstreek
De Geelgors is een redelijk algemene soort in de Brabantse Leemstreek, hoewel de soort bijna niet in
de vallei van de Dijle voorkomt. De forse toename in aantal territoria op het plateau Leefdaal –
Korbeek-Dijle heeft een sterke voorbeeldfunctie voor heel Vlaanderen. De maatregelen in functie van
het behoud van de Hamster hebben op dit plateau een enorm positieve invloed op de lokale populatie
Geelgors gehad.
Het natuurgebied Koeheide, op
ca. 4 km van het centrum van
Leuven,
en
omliggend
landbouwgebied hebben een
zeer hoge dichtheid aan
territoria
Geelgors.
De
combinatie van kwalitatieve
graslanden,
haagkanten,
onverharde wegen en een
graanakkertje
is
optimaal
broedgebied voor de Geelgors.
Helaas worden er in andere
landbouwgebieden
rondom
Leuven, bv. in Blanden, minder
territoria waargenomen dan
voorheen (deels geconcludeerd
op
basis
van
losse
waarnemingen). Hier zijn ook
geen percelen met wintervoer te
vinden. In deze regio vonden
geen ruilverkavelingen plaats en
zijn er geen concrete plannen.
(ww.vlm.be).
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Figuur 63. Nabij Leuven ligt de Koeheide waar er zich een tamelijk
grote deelpopulatie Geelgors ophoudt. De combinatie van een
kleinschalig landschap en voldoende wintervoedsel zorgt voor een
opmerkelijke dichtheid aan zangposten nabij de stadsrand.
(foto Iwan Lewylle)
72

9.2.5.1 Werkingsgebied VWG Oost-Brabant - Hageland
In het Hageland ligt een grote oppervlakte aan laagstamboomgaard (zowel appelen als peren). Ook in
Droog en Vochtig Haspengouw is een grote oppervlakte laagstamboomgaard te vinden. Het lijkt er
alvast sterk op dat monotone laagstamboomgaarden geen geschikt broedgebied vormen voor de
Geelgors. Bovendien worden haagkanten en struwelen nabij laagstamboomgaarden op grote schaal
verwijderd omdat Perenvuur (bacterievuur) ook op Meidoorn kan voorkomen. Landbouwers gaan bij
het verwijderen van struikgewas niet altijd selectief te werk en meestal worden volledige
landschapselementen verwijderd (al dan niet illegaal).
De
combinatie
van
een
toenemende
oppervlakte
laagstamboomgaard en het
systematisch verwijderen van
haagkanten zou er wel eens
voor kunnen zorgen dat de
oppervlakte
geschikt
broedgebied in het Hageland
en daarbuiten (fors) afneemt,
waarbij meerdere broedkernen
dreigen te verdwijnen. Grote
delen
van
Glabbeek
en
Kortenaken bestaan al uit
laagstamboomgaarden
en
tellen weinig territoria Geelgors.
Figuur
63.
Monocultuur
laagstamboomgaarden
vormt
geen geschikt broedbiotoop voor
de Geelgors. (foto Iwan Lewylle)

9.2.5.2 Droog Haspengouw
Het westelijke deel van Droog Haspengouw in Vlaams-Brabant geldt als kerngebied voor de Geelgors.
Dit is grotendeels een verwezenlijking van de lokale natuurpuntafdelingen die zich jarenlang ingezet
hebben voor een landbouwstreek met een plaats voor akkernatuur. In het oostelijke deel van Droog
Haspengouw in de provincie zijn kleine landschapselementen op grote schaal uit het landschap
verdwenen bij grootschalige ruilverkavelingen en worden deze nog steeds verwijderd, deels door de
opmars van laagstamboomgaarden in de ‘leemstreek’. In Vissenaken en Willebringen zijn
respectievelijk een ruilverkaveling in de afgerondingsfase en één ‘nuttig verklaard’.

Figuur 64. Luchtfoto
van
Hoegaarden,
zowat elke haagkant
of holle weg rondom
het
natuurgebied
Mene Jordaan heeft
zijn
broedpaar
Geelgors.
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9.2.5.3 Vlaams-Brabant
Ondanks het feit dat de intensivering van de landbouw een negatieve impact heeft op verschillende
soorten akkervogels, zijn deze soorten afhankelijk van het landbouwareaal. Er wordt verondersteld dat
het areaal landbouwgebied in Vlaanderen in de toekomst zal blijven afnemen ten koste van meer
‘versteende ruimte’. Daarenboven zou de open ruimte eveneens al maar meer afnemen. De
oppervlakte landbouwgebied zal bovendien ook een andere invulling kennen. Verwacht wordt dat
oppervlakte ‘graan’ nog zal afnemen ten kosten van tuinbouw; o.a. intensieve groente- en fruitteelt.
Verschillende scenario’s voorspellen zowel een toe- als afname van het areaal aan maïs. Dergelijke
prognoses voorspellen eerder een afname van de akkervogelbestanden, ware het niet dat
daartegenover een toename wordt verwacht aan landbouwareaal met natuur- en milieudoeleinden in
het zuidoosten van de provincie. Indien men zou afwijken van het huidige milieubeleid richting een
‘Europese koers’ dan wordt voornamelijk in het zuidelijke deel van Vlaams-Brabant een toename van
de agrarische biodiversiteit voorspeld (NARA 2009).

9.3 Bespreking ‘de toekomst!?’
De toekomst ziet er relatief rooskleurig uit. Nog nooit werden zoveel beheerovereenkomsten
‘akkervogels’ afgesloten door landbouwers met de VLM, en werden er zoveel akkerreservaten
ingezaaid, wat doet verhopen dat grote aantallen Geelgorzen en andere akkervogels in de komende
winterperiodes voldoende voedsel ter beschikking zullen hebben. Beheerovereenkomsten
‘akkervogels’ bestaan uit verschillende pakketten, nl. ‘Vogelvoedselgewas’, ‘Graanrand’ en
‘Winterstoppel’, en dienen vooral tegemoet te komen aan de winteroverleving. Enkel de
beheerovereenkomst ‘Winterstoppel’ mag niet bewerkt worden met bestrijdingsmiddelen, dit enkel na
het oogsten, zodat akkerkruiden zaden kunnen vormen.
Beheerovereenkomsten
kunnen
zowel
een
positief
effect
hebben
gedurende
het
voortplantingsseizoen als in de winterperiode. Beheerovereenkomsten ‘Gemengde grasstroken’ en
‘Faunaranden’ mogen in het broedseizoen niet worden bewerkt met bestrijdingsmiddelen zodat
akkerkruiden en insecten niet worden verdelgd en kunnen bijgevolg dienen als voedsel voor
broedende akkervogels. De aanleg van veldleeuwerikenvlakjes dient meer nestgelegenheid en
foerageerterrein te bieden. Over de impact van grasstroken op broedvogeldensiteiten kunnen we voor
Vlaams-Brabant nog geen conclusies trekken. “Een populatietoename van 1 % voor Geelgors zou
neerkomen op de aanleg van een 2 m brede ruige grasrand langs 5,15 % van alle perceelsranden of 6
m brede randen langs 1,39 % van alle perceelsranden (Vickery et al., 2004)”, stellen Dochy et al.
(2005).
Zowel het huidige (gekende) verspreidingsareaal als de overwinteringsites overlappen grotendeels
met de kern- en zoekzones (deels de doelstelling van deze afbakening), wat maakt dat de
beheerovereenkomsten een positieve impact kunnen hebben op het voorkomen van de Geelgors in
Vlaams-Brabant en elders in Vlaanderen. Wat de impact van de beheerovereenkomsten ‘akkervogels’
op andere akkervogelsoorten zal zijn, dient de toekomst (en ander onderzoek) uit te wijzen. Er wordt
verwacht dat er vanaf 2011 meer dan 200 ha onder beheerovereenkomst ‘akkervogels’ zal liggen.

9.4 Conclusie ‘de toekomst’
Akkerreservaten en beheerovereenkomsten ‘akkervogels’ lijken (tot op een bepaalde hoogte)
doeltreffend. Voor het eerst zijn er indicaties dat de zware afname van de akkervogelgemeenschap in
Vlaanderen, en bij uitbreiding in de Benelux, (deels) een halt kan worden toegeroepen. In het verleden
waren lokale initiatieven al wel eens een maat voor niets. Aangezien de werking rond akkernatuur is
geprofessionaliseerd, wordt er zo een relatieve continuïteit gegarandeerd en wordt er op een veel
grotere schaal gewerkt. Een professionele werking rond akkernatuur kan zeer waarschijnlijk bijdragen
aan het behoud van de Geelgors in grote delen van Vlaanderen, mogelijk kan het uitsterven van de
Grauwe Gors in Vlaanderen worden vermeden.
Naast initiatieven zoals akkerreservaten en beheerovereenkomsten zullen er extra maatregelen op
beleidsniveau noodzakelijk zijn. Ondanks het feit dat de Geelgors een akkervogel is van relatief
kleinschalige landbouwgebieden, is het zeer belangrijk dat de ruimtelijke ordening wordt gehandhaafd.
De invulling van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid in 2013 is eveneens cruciaal voor het
voortbestaan van heel wat akkervogelsoorten in heel Europa.
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10 Sensibilisatie
10.1 Werkgroepen
De oprichting van Vogelwerkgroep Citrinella ontstond uit een project rond akkervogels en de
broedvogelinventarisatie in functie van de Algemene Broedvogelmonitoring Vlaanderen (ABV).
Regionaal Landschap Zenne Zuun en Zoniën zette in 2007 een sensibilisatiecampagne rond
akkervogels op waarbij vrijwilligers werd geleerd hoe akkervogels worden geïnventariseerd. In de
winter van 2008-’09 kwam al een grote groep gegadigden (+/- 30 deelnemers) uit het Pajottenland op
bezoek naar de Hoegaardse akkerreservaten. De vrijwilligersgroep toonde toen al concrete interesse
in een deelname aan een gelijkaardig inventarisatieproject zoals ‘De Grauwe Gors in VlaamsBrabant’.
Dezelfde bevinding werd gemaakt voor Vogelwerkgroep Noordwest-Brabant. Deze groep bleef ook
verstoken van een deelname aan het project ‘De Grauwe Gors in Vlaams-Brabant’ omdat de Grauwe
Gors in het werkingsgebied van deze VWG toen (quasi) uitgestorven was. Participatie van deze groep
aan dit project was zeer belangrijk aangezien de Geelgors niet meer zo talrijk voorkomt ten
noordwesten van Brussel.
De vrijwilligers van zowel VWG Citrinella als VWG Noordwest-Brabant organiseerden in
samenwerking met de projectmedewerker van Natuurpunt Studie drie voordrachten over akkervogels.
Eén terreinbezoek en één akkervogelwandeling vonden plaats in de wintermaanden van 2009-’10.

Figuur 65: Werkgroep Citrinella is een jonge vogelwerkgroep, maar bestaat uit een
grote groep vrijwilligers. (Foto Eric Gijbels)

10.2 Lezingen
Er werden drie voordrachten over het project ‘De Grauwe Gors in Vlaams-Brabant in 2008’ gegeven in
Gaasbeek en Wemmel (twee activiteiten). De bedoeling was o.a. toelichting geven over hoe dergelijke
projecten georganiseerd en uitgevoerd worden. Een belangrijk deel van de voordrachten handelde
over de resultaten die behaald werden op vlak van inventarisatie, beheer en literatuurstudie in het
kader van het project ‘De Grauwe Gors in Vlaams-Brabant’ in 2008.
Twee voordrachten werden georganiseerd in functie van het organiseren van het project ‘De Geelgors
in Vlaams-Brabant in 2010’. De ‘Handleiding Inventarisatie van de Geelgors in Vlaams-Brabant’
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(Lewylle & Nijs, 2010) werd toegelicht en er werden afspraken gemaakt in functie van zowel de
simultaantellingen als de broedvogelinventarisatie in het kader van dit project.

10.3 Terreinbezoeken en geleide wandelingen
Terreinbezoeken vonden plaats in de regio Hoegaarden en in de regio Halle - Gaasbeek. Tijdens een
bezoek aan de Hoegaardse akkerreservaten van Natuurpuntafdeling Velpe-Mene kreeg
Vogelwerkgroep Noordwest-Brabant een uitgebreide uiteenzetting hoe dergelijke akkerranden worden
beheerd, en welke aantallen en soorten overwinterende akkervogels er de afgelopen jaren werden
aangetroffen.
Het akkerreservaat Berendries van Natuurpunt en de akkerranden, aangelegd op initiatief van het
Regionaal Landschap Zenne, Zuun en Zoniën in samenwerking met lokale landbouwers, werden
bezocht door VWG Citrinella en de projectcoördinator. De ligging, de keuze van het zaaimateriaal en
de doelsoorten per graanrand werden er in groep besproken. Het doel van dergelijke discussies lag
hem in het verwerven van inzichten waar men best welke beheermaatregelen toepast in functie van
bepaalde doelsoorten.
Een akkervogelwandeling in het Hageland, nl. in Meensel-Kiezegem, georganiseerd door het
Regionaal Landschap Noord Hageland in samenwerking met het lokale natuurpuntnetwerk van TieltWinge werd gegidst door enkele deelnemers van het project en de projectcoördinator. De wandeling
vond plaats in de omgeving van natuurgebied de Zilverberg en had o.a. als doel de toestand van de
akkervogels in Vlaanderen toe te lichten en informatie te verschaffen over het succes van
akkerreservaten. Er waren ca. 25 deelnemers op deze activiteit aanwezig.

10.4 Tv-interviews
Robin Guelinckx, bestuurslid van de Werkgroep Grauwe Gors en pionier in zake
akkervogelbescherming, werd geïnterviewd voor een tv-uitzending door ROBtv, een interview dat
werd herhaaldelijk werd uitgezonden op deze provinciale zender. De rode draad van het interview
betrof de achteruitgang van de akkervogels in gans Vlaanderen, maar ook de maatregelen die
toegepast worden om deze achteruitgang te kunnen stoppen. Natuurlijk werd de Geelgors met zijn
fraai gekleurd verenkleed veelvuldig in beeld gebracht. Zie http://www.youtube.com/watch?v=VUr-glcIkE (copyright Belga).
De projectcoördinator kwam eveneens in beeld op ROBtv d.m.v. een dubbelinterview met een
landbouwer die meerdere beheerovereenkomsten ‘akkervogels’ had afgesloten. Doel was het in beeld
brengen van grote groepen gorzen die zich te goed deden aan de vogelvoedselgewassen. Zie
toegevoegde CD aan het rapport.

10.5 Bespreking sensibilisatie
Voorliggend project heeft heel wat vrijwilligers bereikt. Het project ‘De Grauwe Gors in VlaamsBrabant in 2008’ werd al ondersteund door een groot aantal vrijwilligers, wat zich uiteindelijk vertaalde
in de oprichting van de werkgroep ‘Grauwe Gors’ (www.grauwegors.be). Vrijwilligers uit het oosten
van de provincie Vlaams-Brabant en het zuiden van de provincie Limburg verenigden zich in deze
werkgroep met als doel het behoud van de Grauwe Gors in Vlaanderen, en bij uitbreiding België.
Dit project realiseerde dat alle bestaande vogelwerkgroepen in de Provincie Vlaams-Brabant
deelnamen aan een broedvogel- en winterinventarisatie in de provincie Vlaams-Brabant. De officiële
oprichting van Vogelwerkgroep Citrinella gebeurde gedurende dit project en de groep gebruikte niet
toevallig de wetenschappelijke soortnaam van de Geelgors.
Vogelwerkgroep Noordwest-Brabant communiceerde uitgebreid tussentijdse resultaten naar haar
vrijwilligers door middel van het tijdschrift de Nieuwsgier. Op de Brakona Contactdag kunnen de
resultaten toegelicht worden aan een groot publiek en de verspreiding van dit rapport naar vrijwilligers
en beheerders dient meer mensen en instanties aan te zetten tot een al maar groeiend initiatief in
functie van het behoud van de Geelgors en andere akkerfauna en -flora in onze provincie en de rest
van Vlaanderen.
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10.6 Conclusie Sensibilisatie
Het aantal vrijwilligers dat deelnam aan het project overtrof ruimschoots de verwachtingen. Vooral de
deelname van VWG Citrinella en VWG Noordwest-Brabant worden zeer hoog ingeschat. De werking
in functie van akkernatuur vond anno 2010 op provinciale i.p.v. regionale schaal plaats.
Willen we een verdere afname van de akkervogelgemeenschap verkrijgen, dan is sensibilisatie van
een breed publiek noodzakelijk. Zowel van natuurbeheerders, landbouwers als het algemene publiek.
We concluderen dat dit project zijn steentje heeft bijgedragen aan een bredere bewustwording rond
akkernatuur, o.a. door twee televisie-uitzendingen op ROBtv, dit rapport en een artikel in het BrakonaJaarboek.
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11 Algemene conclusie
Het project ‘De Geelgors in Vlaams-Brabant’ wordt beschouwd als uitermate geslaagd; de
projectluiken simultaantellingen, broedvogelinventarisatie, beheer en sensibilisatie kregen veel bijval
van de verschillende vogelwerkgroepen en natuurstudiegroep Dijleland in Vlaams-Brabant. Over heel
de provincie namen tientallen vrijwillige tellers, minstens 40, deel aan de simultaantellingen en de
broedvogelinventarisatie.
De resultaten van de broedvogelinventarisatie 2010 lagen in de lijn van de verwachtingen. Eén van de
projectdoelstellingen was het al dan niet bevestigen van het vermoeden dat de populatie Geelgors in
het westen van de provincie (drastisch) afnam de laatste jaren en dat de populatie in het oosten
daarentegen min of meer stabiel bleef. Het resultaat bleek een trend tot afname qua aantal territoria in
het westen van de provincie (niet significant), maar geen veranderingen in de overige regio’s in de
provincie Vlaams-Brabant. Er werd geen verandering in aantallen territoria van de Vlaams-Brabantse
populatie vastgesteld t.o.v. de atlasperiode 2000-‘02. De hoogste dichtheden waren 110 en 92
territoria/25 km². Elders lagen de aantallen veel lager: tot max. 20 territoria in het westen van de
provincie, en maximum tot 30 à 40 territoria in het oosten. Opvallend was in dat een aantal 5x5 km
UTM-hokken een (forse) afname werd vastgesteld en in anderen een (sterke) toename.
De simultaantellingen brachten in de winter van 2009-’10 hoge tot zeer hoge aantallen overwinterende
Geelgorzen (lokaal > 800 exemplaren) in kaart. In het oostelijke deel van Vlaams-Brabant worden al
meerdere opeenvolgende jaren hoge aantallen overwinteraars waargenomen. Groepen van meer dan
100 overwinterende Geelgorzen houden er zich op verschillende (netwerken van) percelen met
wintervoer op. Naarmate er al maar meer percelen met overstaand graan worden aangelegd, worden
er meer en grotere groepen overwinteraars gevonden. Ook op pas aangelegde percelen wintervoer in
het westen van de provincie werden relatief grote groepen overwinteraars (tot 144 exemplaren)
aangetroffen. Een opsteker want in het westen van de provincie zijn dergelijke wintergroepen (zeer)
zeldzaam. Dankzij de simultaantellingen kregen we een goed beeld van winterpopulatie in VlaamsBrabant en het succes van de percelen met wintervoer.
(Nieuwe) graanakkers en -randen worden in de wintermaanden vaak massaal bezocht door
Geelgorzen. Zolang er voldoende tarwe beschikbaar is, blijven groepen overwinteraars present.
Daarenboven lijkt het er sterk op dat de dichtheid aan territoria Geelgors rondom akkerreservaten in
de daaropvolgende lentes toeneemt. De ‘verschuiving’ van broedende Geelgorzen richting
akkerplateaus waar ’s winters overstaand graan staat, is opmerkelijk. Zowel in het westen als het
oosten van de provincie wordt dit fenomeen vastgesteld. Ter hoogte van de akkers die werden
ingezaaid met tarwe in functie van het behoud van de Hamster in Leefdaal – Korbeek-Dijle werden er
maar liefst 45 territoria meer geteld dan in 2000-’02. De hoogste dichtheden (tot 15 tot 18
territoria/km²) werden rondom akkerreservaten gevonden.
Indien bepaalde akkerreservaten of graanranden slechts zeer lage aantallen Geelgorzen aantrekken,
kan de beheerder overwegen om eerder in te zetten op andere akkervogelsoorten. Niet enkel
Geelgorzen kennen moeilijke tijden, ook heel wat vinkensoorten nemen in aantal af, maar prefereren
eerder oliehoudende zaden. Akkers met Bladrammenas of Mosterdzaad, of braakstroken zijn
aangewezen buiten het verspreidingsgebied van de Geelgors of op locaties waar ’s winters al heel wat
overstaand graan beschikbaar is. Sowieso nemen al maar instanties het initiatief om zich in te zetten
in functie van akkernatuur, wat elk jaar resulteert in een toenemende oppervlakte aan graanrand en
akkerreservaat. De beheerovereenkomsten ‘akkervogels’ die landbouwers afsluiten met de VLM
zorgen alvast voor een spectaculaire toename aan oppervlakte overstaand graan en gemengde
grasstroken.
Tijdens het project werd Vogelwerkgroep Citrinella boven het doopvont gehouden. Deze
vogelwerkgroep en VWG Noordwest-Brabant werden betrokken bij de reeds relatief grootschalige
werking rond akkernatuur in Vlaams-Brabant. Beide werkgroepen leverden een zeer mooie bijdrage
aan het rapport, maar droegen vooral bij aan het verhoopte behoud van de Geelgors in hun
werkingsgebied. VWG Citrinella blijkt bovendien gelanceerd; deze werkgroep is uitgegroeid tot een
mooie groep vrijwilligers, organiseert tal van activiteiten en neemt aan verschillende projecten deel.
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