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Samenvatting
Dit rapport beschrijft de activiteiten en resultaten van het veldwerk en ecologisch advies dat
Werkgroep Grauwe Gors (verder afgekort als WGG) uitvoerde op vraag van Regionaal Landschap
Zuid-Hageland in het kader van het duurzaam biodiversiteitsproject ‘Grauwe Gors in een duurzaam
akkerland’, met steun van de Provincie Vlaams-Brabant. Het project kreeg de roepnaam ‘Noodplan
Grauwe Gors’.
De opdracht van WGG was gestructureerd in vier pijlers. Voor de eerste pijler werd het
onderzoeksgebied gebiedsdekkend gekarteerd om zo veel mogelijk territoria van grauwe gors te
lokaliseren en indien mogelijk, de exacte nestlocatie te bepalen. Een tweede pijler focuste op het
beschermen van nesten die mogelijks vernietigd of verstoord zouden kunnen worden door
beheervoorwaarden van maatregelen en landbouw- of andere activiteiten. In een derde pijler
wordt onderzocht hoe met behulp van een meetprotocol een appreciatie kan worden gegeven
voor de ecologische meerwaarde van (experimentele) maatregelen die werden gesloten in het
teken van grauwe gors. Daarbij werd een onderscheid gemaakt tussen verschillende types
beheerovereenkomsten en vaste structuren zoals bermen. Voor het ontwerp en
onderhoudsbeheer van door het project fonds geïnitieerde experimentele maatregelen tenslotte
werden praktische adviezen aangeleverd door WGG en werden een reeks terrein observaties
m.b.t. hun effect op de noden van grauwe gors gebundeld in een vierde luik. De prospectie voor
het onder contract brengen van deze maatregelen, de aanleg zelf en de opvolging gebeurde door
RLZH.
Voor wat betreft de eerste pijler, in de drie kerngebieden (Outgaarden, Laar en Brakouter) konden
we in de broedseizoenen van 2020 en 2021 een stabilisatie vaststellen van het aantal territoria
grauwe gors, en een lichte (her)uitbreiding van territoria in de ruimere regio. Dit zou een
voorzichtig signaal kunnen zijn dat de aanhoudende inzet van maatregelen heeft geholpen, waarbij
de laatste bolwerken als brongebied lijken te fungeren. Andere verklaringen zijn evenwel niet uit te
sluiten, bijkomend onderzoek en een volgehouden opvolging is hiervoor nodig. Rechtstreeks
aantoonbare relaties leggen tussen experimentele maatregelen en populatieverloop behoorde niet
tot het opzet van de opdracht, daarvoor was het project te kortdurend en de steekproef te klein. In
elk geval vormen de recente resultaten een motivatie om de inspanningen aan te houden, en bij te
sturen of te versterken waar nodig en mogelijk.
In uitvoering van de tweede pijler van deze opdracht, werd in het broedseizoen 2020 in het
onderzoeksgebied één territorium van grauwe gors als verstoringsgevoelig ingeschat, en werden er
ad hoc initiatieven genomen om verstoring te verminderen. In broedseizoen 2021 lag het aantal
cases iets hoger. Er werden drie nesten tijdig gedetecteerd, beschermd en opgevolgd om
uitmaaien te voorkomen. De nood aan nestbescherming ging in stijgende lijn, wat zowel positief
als negatief te beschouwen is. Het is positief dat de nesten werden gedetecteerd en toont het nut
van een intensieve nestopvolging van deze soort, maar het illustreerde ook treffend hoe
maatregelen - en in het bijzonder de bijhorende beheervoorwaarden - kunnen fungeren als
ecologische val. Het gros van de te beschermen nesten werd immers gevonden in luzerne geteeld
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onder een beheerovereenkomst, waarbij de beheervoorwaarden m.b.t. het maaien van de luzerne
conflicteren met de timing van legsels grauwe gors.
Het derde luik, het onderzoek met veldprotocol naar de ecologische meerwaarde van bestaande
structuren en al dan niet experimentele maatregelen, leert ons dat er veel factoren meespelen in
de beoordeling, te veel om in deze opdracht een significant verband naar voor te schuiven.
Laatgemaaide luzerne lijkt op het eerste zicht een hoog gewicht aan ongewervelden te huisvesten,
maar de prooi blijft waarschijnlijk moeilijk bereikbaar. Kolenstroken komen uit de analyse als
mogelijks goede balans tussen biomassa aan stapelvoedsel en toegankelijkheid.
Een combinatie van doordachte maatregelen lijkt een geschikt recept om grauwe gors te
reanimeren. De juiste ruimtelijke mix kan grauwe gors voorzien van een aantrekkelijk gewas om in
te nestelen, toegankelijk stapelvoedsel voor de jongen en jaarrond geschikt foerageergebied. In het
bijzonder wanneer dergelijke mix in een ruimtelijk coherente patchwork wordt gegoten met een
basis-aanwezigheid van geschikte vaste structuren, stijgt de aantrekkelijkheid voor grauwe gors.
Uit het veldwerk komt naar voor dat bermen binnen habitat van grauwe gors in verschillende
levensfases benut worden, en een rol spelen in verschillende seizoenen. Brede en goed beheerde
bermen kunnen mogelijks de hungry gap helpen overbruggen. Ze zijn ook van belang in de
rui-periode als rust-, foerageer- en wasplek.
De beheerovereenkomst ‘Wisselteelt’ (door VLM geïnitieerd in het SBP Grauwe Kiekendief) blijkt in
de kerngebieden jaarrond grauwe gors aan te trekken: zowel in de winter, in het voorjaar, tijdens
het broedseizoen en in de ruiperiode. Maar een significant verschil in de hoeveelheid
stapelvoedsel werd binnen de beperkte steekproef van dit onderzoek niet gevonden, in
vergelijking met bijvoorbeeld reguliere bermen of andere beheerovereenkomsten. Ook werd hier
vanuit een invalshoek van ecologische effectiviteit een ‘hiaat’ in de beheervoorwaarden
vastgesteld, waarbij het toelaten van het gebruik van herbiciden er voor een ecologische val kan
zorgen, in het bijzonder (maar niet uitsluitend) tijdens het broedseizoen. Dit had rechtstreeks een
effect door het verstoren van een deel van het biotoop in het perceel (sproeisporen) en indirect
door het bestrijden van waardplanten (onkruiden) van insecten die als stapelvoedsel kunnen
dienen voor akkervogels, en grauwe gors in het bijzonder. Een experimentele vergelijking tussen
onbespoten en bespoten percelen ‘wisselteelt’ had een interessante aanvulling kunnen vormen
om de effecten te staven, maar dit was binnen het tijdsbestek en budget van deze opdracht niet
mogelijk.
Het gewas luzerne werd in de projectgebieden recent (2017) geherintroduceerd onder quasi
uitsluitende vorm van de beheerovereenkomsten ‘vogelakker’ en ‘laatgemaaide luzerne voor
hamster’. Luzerne werd door grauwe gors al snel ontdekt als voorkeursgewas om in te broeden,
een tendens die zich eerst toonde in 2019 en enkel sterker werd nadien.
De beheerovereenkomst ‘laatgemaaide luzerne’ blijkt naast effectief ook veilig voor nesten van
grauwe gors en daarmee een voltreffer in het kader van het Noodplan grauwe gors. Deze
beheerovereenkomst waarbij luzerne blijft overstaan (in het nieuwe PDPO-programma
luzernehooiland genoemd) is van oorsprong een hamster-maatregel die op advies van WGG ook in
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kerngebied van grauwe gors door bedrijfsplanners van VLM aan landbouwers werden voorgesteld
en op strategische plaatsen aangelegd. Binnen de lopende beheerovereenkomsten kunnen op deze
percelen gedurende het broedseizoen en tot en met 30 september geen maai-activiteiten
plaatsvinden. Ook het gebruik van herbiciden is niet toegelaten.
Maar luzernestroken binnen de beheerovereenkomst ‘vogelakkers’ bleken ook in trek bij grauwe
gors. In tegenstelling tot laatgemaaide luzerne was nestbescherming daar aan de orde, omdat de
timing van de eerst toegestane snede te vroeg is voor zowel nestbouw als het succesvol
uitbroeden van nesten. Goed ontwikkelde en uitgesteld gemaaide luzerne blijkt daarnaast ook veel
insecten aan te trekken, wat het gewas als all-round broedhabitat geschikter maakt.
In het vierde luik, de observaties bij de experimentele inzaai van kolen(stroken) binnen bestaande
beheerovereenkomsten, leerden we tenslotte dat dergelijke ‘upgrade’ van maatregelen heilzaam
kan zijn voor zowel de toename aan bereikbaar stapelvoedsel (in het bijzonder rupsen van
koolwitje) als het bieden van bruikbare structuur voor grauwe gors en andere akkervogels. Voor
meer causale uitspraken over effectiviteit van specifieke experimenten voor grauwe gors moeten
dergelijke initiatieven echter ingebed zijn in een groter onderzoeksopzet waarbij een brede set aan
omgevingsparameters mee in rekening kan worden genomen.
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Achtergrond
Van alle bedreigde Vlaamse akkervogels kent de grauwe gors de sterkste terugval: de voorbije
twintig jaar slonk het aantal grauwe gorzen in Vlaanderen met 95 %, van 850 broedparen in 2002
naar ongeveer 45 in 2017 en amper 40 in 2018. De verspreiding van de soort was in 2018
ondertussen beperkt tot een viertal kerngebieden, twee in het zuidoosten van Vlaams-Brabant en
twee in Zuid-Limburg. Het gaat om zeer open akkerplateaus met vergelijkbare kenmerken qua
bodem, teelten en landschapselementen en waar nog een belangrijk areaal granen en bieten
geteeld wordt.
Experts voorspelden dat deze akkervogel, doorgaans een erg plaatstrouwe standvogel, het zonder
op maat van de soort gemaakte actieplan nog maar enkele jaren zou uitzingen in Vlaanderen
(Verdonckt et al. 2017). De soort kende het voorbije decennium een ruimtelijk uitstervingspatroon
waarbij het verspreidingsareaal inkrimpt tot enkele kernen die dan één voor één uitdoven. Zonder
een afdoend groot areaal aan precisie maatregelen op de juiste plaats stonden de resterende
kernen een zelfde toekomstbeeld te wachten.
Belangrijkste redenen voor de dramatische achteruitgang van de grauwe gors zijn een tekort aan
voedsel in de periode aan het einde van de winter (hungry gap), het tekort aan stapelvoedsel in de
zomer (insecten – zowel de hoeveelheid als de diversiteit) en een tekort aan geschikte en veilige
broedmogelijkheden (in combinatie met het voorkomen van ecologische vallen).
De wake-up call die over het lot van grauwe gors klonk op het akkervogelsymposium in oktober
2017, kreeg spoedig respons onder vorm van een verhoogde gebiedsfocus door de
bedrijfsplanners van VLM. Ondertussen bood ook de implementatie van het pas goedgekeurde
soortbeschermingsprogramma voor grauwe kiekendief vanaf 2017 perspectieven voor de
opwaardering en opschaling van het leefgebied voor grauwe gors. De gebiedscoalitie van RLZH,
VLM en WGG introduceerden onder de projectnaam ‘Plan Kiekendief’ de nieuwe
beheerovereenkomsten ‘vogelakkers’ en ‘wisselbeheer’ succesvol op de Haspengouwse kouters.
Op advies van WGG maakte VLM vanaf 2018 ook de inzet van de BO 'laat gemaaide luzerne' uit het
Soortbeschermingsprogramma Hamster mogelijk in alle prioritaire zones voor grauwe gors in de
Leemstreek.
Op het vlak van terreinmaatregelen zagen we de situatie in positieve zin evolueren. Terwijl de
grauwe gors zich anno 2019 nog steeds overeind hield in vier relictpopulaties in de Leemstreek,
werden in de meeste kerngebieden voor grauwe gors al snel streefpercentages van 7 à 10%
maatregelen behaald met de nieuwe instrumentenmix en bestaande maatregelen. Ook de speciaal
voor grauwe gors uitgebreide toepassing van ‘laatgemaaide luzerne’ had succes. Zo werd er door
VLM in 2018 al 40 ha van dit pakket gesloten in Outgaarden, Landen, Gingelom en Riemst.
Het is in die context dat WGG als terreinkenner en deskundige in de ecologie en bescherming van
grauwe gors eind 2019 haar medewerking en steun verleende aan RLZH voor het schrijven van een
provinciaal projectvoorstel. Met het ‘Noodplan Grauwe Gors’ zou complementair aan de reeds
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uitgerolde maatregelen extra maatwerk mogelijk gemaakt worden op terrein en bijkomende
beschermingsacties kunnen worden opgezet. De vraag naar bijkomend maatwerk werd sinds 2019
al deels ingevuld door de innovatieve beheerovereenkomsten van VLM (met onder meer percelen
in Outgaarden en Brakouter). Een fonds voor maatregelen binnen het Noodplan Grauwe Gors kon
daar nu heel gericht kortlopende terreinexperimenten aan toevoegen. Capaciteit om proactief
verstoringsgevoelige nesten op te zoeken en te beschermen was ook hoognodig, omdat zowel een
aantal teelten als lopende beheerovereenkomsten mogelijks ecologische vallen omvatten waarbij
ook grauwe gors getroffen kon worden. Tegelijk konden de ervaringen en het onderzoek uit dit
provinciaal project een belangrijke input geven in de finetuning van de vernieuwde
beheerovereenkomsten in de nieuwe GLB-programmaperiode die uiteindelijk in 2023 van start zal
gaan.
Met de opdracht die WGG in het kader van het provinciaal project ‘Grauwe Gors in een duurzaam
akkerland’ heeft uitgevoerd, willen we ertoe bijdragen dat de populatie van grauwe gors in het
projectgebied op korte termijn terug kan stabiliseren tot bronpopulatie-niveau zoals ondertussen
ook als doelstelling opgenomen in het SBP akkervogels.
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1. Nestkartering
1.1 Methode
WGG vzw heeft sinds vele jaren ervaring in het opsporen en karteren van territoria van grauwe
gors. In het belang van een efficiënte kartering beschikt de werkgroep over terreinkennis van de
onderzochte bolwerken alsook de data van historische territoria. Zowel in veldseizoen 2020 als
2021 zijn op freelance basis minstens drie gebiedsdekkende veldbezoeken gemaakt tussen half mei
en half juli. Het onderzoeksgebied bestond uit drie deelgebieden, die elk ook kerngebied zijn van
grauwe gors in de provincie Vlaams-Brabant.

Fig 1.1: perimeter van onderzoeksgebied, met de drie deelgebieden van west naar oost:
Outgaarden (ten oosten van Hoegaarden), Brakouter (Neerwinden-zuid) en Laar
(Neerwinden-noord)
De methodologie van Kiek’n Gors werd daarbij gehanteerd en waarnemingen werden
gestandaardiseerd geregistreerd. Kiek’n Gors is een grootschalig inventarisatie weekend dat
jaarlijks georganiseerd wordt door WGG om met vrijwilligers het hele potentiele broedgebied van
grauwe gors in Vlaanderen te onderzoeken, en intussen uit te kijken voor broedende kiekendieven.
De methode die op dit weekend steevast wordt toegepast, werd ook gevolgd voor de
broedvogelkartering. Op vaste punten werd gedurende 10 minuten geobserveerd, gescand en
geluisterd, en werden alle grauwe gorzen geregistreerd. Aanvullend werd het hele projectgebied
meermaals volledig doorkruist om eventuele ontbrekende zangposten op te sporen. Er werden ook
verschillende zoekacties op poten gezet met vrijwilligers van WGG om zoveel mogelijk
nesten/territoria exact te lokaliseren, en losse zangposten op te volgen.
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Op basis van herhaalde waarnemingen, zangposten en ander territoriaal gedrag werden de
waarnemingen geclusterd.

Fig 1.2: detecteren van nesten grauwe gors vraag veel speurwerk met verrekijker en telescoop (foto
mei 2020)
Eventueel nestindicerend gedrag werd opgevolgd, om de exacte locatie van het nest te proberen
bepalen. Van zodra de nestfase met jongen aanbreekt, is dit vaak makkelijker. Zekere
broedgevallen van grauwe gors zijn in kaart gebracht tot op een precisie van 0,5 ha. We gebruikten
hiervoor een online kaart, waarbij professionelen en vrijwilligers informatie aanleverden over de
status van de territoria en de verwerking centraal gecoördineerd werd. Daarbij werd tevens een
eerste inschatting gemaakt of de nestlocatie voldoende ‘broedveilig’ is door te toetsen aan
geldende beheervoorwaarden of courante oogsttijdstippen voor de betreffende teelt. Indien niet,
werd er gekeken of extra beschermmaatregelen nodig waren. Ook voor andere rode lijst soorten
(zoals patrijs, maar ook velduil bv) werd tijdens de kartering uitgekeken, en waar nodig deze
inschatting gemaakt. Er werden echter geen gevallen gevonden.

1.2 Resultaat
Beide onderzoeksjaren waren opmerkelijk verschillend qua omstandigheden. Terwijl in 2020 een
droog voorjaar en warme zomer zorgden voor een snelle start van het broedseizoen, bleek het
broedseizoen in 2021 grotendeels in het water te vallen. Daarbij kwam de complicatie dat grauwe
gors in 2021 ook significant meer beheersmaatregelen ging opzoeken om in te broeden.
In de eerste decade van mei 2021 deden medewerkers en vrijwilligers van WGG twee frappante
vaststellingen m.b.t. grauwe gors. Enerzijds viel een sterke dispersie van kleine groepjes en
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individuele vogels op zo laat in het voorjaar. Op tal van voormalige broedplaatsen (zoals
Honsemplateau, Grote Kouter, Hauthem en Hakendover) waren begin mei nog vogels aanwezig
terwijl die daar in vorige jaren ofwel niet ofwel hooguit tot maart/april konden worden vastgesteld
(al moeten we rekening houden met verhoogde aanwezigheid van waarnemers en dus trefkans ten
velde). Daarnaast viel op hoe zingende vogels zich bij aanvang van het broedseizoen ‘associeerden’
met plekken en percelen waar beheerovereenkomsten zijn aangelegd, zowel in de gekende
bolwerken als in perifere gebieden.
Er werden vaak zingende vogels in de luzerne of in de grasbraakstroken van vogelakkers gezien.
Ook in wisselteelt en laat gemaaide luzerne werden zingende en foeragerende vogels
waargenomen.
In de drie kerngebieden (Outgaarden, Brakouter en Laar) konden we bij het afsluiten van de
broedseizoenen van 2020 en 2021 een stabilisatie vaststellen van het aantal territoria grauwe gors.
We zagen ook de voorkeur verschuiven waarbij meer in of nabij een beheerovereenkomst werd
gebroed (met name in luzerne). In een voorbereidende fase van installatie van territoria van
grauwe gors in de Leemstreek bleek dat een ruime helft van de broedpopulatie zich ophield in de
nabijheid of op soortgerichte maatregelen, zoals vogelakkers en laatgemaaide luzerne. WGG stelde
in het verleden ook al vast dat grauwe gorzen in de installatiefase van territoria meerjarige teelten
of permanente structuren (zoals een struik, een paaltje, een haag) als zangpost gebruiken. Hoewel
nestbouw uiteindelijk nog steeds in een veel diverser gamma aan teelten en maatregelen
plaatsvindt, kan het potentiële belang van beheerovereenkomsten en vaste structuren niet
onderschat worden in de totale broedcyclus van de soort en meer bepaald in het scheppen van
ideale fysieke conditie van oudervogels en paarvorming. Dit dient verder onderzocht te worden.
De absolute aantallen territoria in de deelgebieden samen bleven vrijwel stabiel (26 territoria in
2020 naar 24 territoria in 2021), de lichte daling werd gecompenseerd door enkele nieuwe
territoria op plaatsen net buiten het onderzoeksgebied. Data van WGG over beide jaren in het
gehele broedgebied van grauwe gors tonen namelijk een lichte stijging. In een dynamisch
landbouwlandschap is het wenselijk dat akkervogels zich jaar per jaar wat kunnen verplaatsen naar
gelang de omstandigheden en geschikte teelten.

Outgaarden
In 2020 konden we 10 territoria vaststellen van grauwe gors op het plateau van Outgaarden.
Daarvan zat een territorium in het akkerreservaat van Natuurpunt Velpe-Mene ‘Bosdel’, 3 territoria
in laatgemaaide luzerne, en 6 territoria in reguliere teelten (hoofdzakelijk wintertarwe, inclusief
een taalgrensgeval).
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Fig 1.2.1: territoria in 2020 van grauwe gors in Outgaarden
In 2021 werden opnieuw 10 territoria gekarteerd. Opnieuw zat een territorium in het
akkerreservaat ‘Bosdel’. Dit mannetje had met zekerheid een succesvol nest met twee uitgevlogen
jongen (vastgesteld op 5 juli 2021). Een territorium bevond zich grotendeels op of over de
taalgrens, in een graskruidenstrook. Er zat een territoriaal mannetje met twee vrouwtjes in de
grote vogelakker aan de Kessongracht. Ondanks het weliswaar partieel uitgesteld maaibeheer was
dit territorium verlaten half juni. Grauwe gorzen zijn gekend om hun hoge verstoringsgevoeligheid
die dan ook nog eens individueel kan verschillen. Plotse wijzigingen in de onmiddellijke omgeving
van nestlocaties kunnen leiden tot achterdocht en terughoudend gedrag. Binnen de capaciteit van
deze opdracht was het niet mogelijk om individuele gedragsobservaties te plannen bij bijvoorbeeld
werkzaamheden in de buurt van het nest. Naast het gegeven dat daar in landbouwgebied ook niet
altijd controle over kan uitgeoefend worden - zo getuigt ondermeer de meermaalse vaststelling
van ongewenste betreding door recreanten, loslopende honden en zelfs motocrossers.
Aan het perceel langs de Drève waar een vogelakker en een blok laatgemaaide luzerne zijn
gecombineerd, zat ook een territorium. Verder werden vijf territoria vastgesteld in reguliere
teelten.
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Fig 1.2.2: territoria in 2021 van grauwe gors in Outgaarden

Laar
In het deelgebied Laar (ten noorden van Neerwinden) werden in 2020 vier territoria vastgesteld.
Een territorium bevond zich aan een beheerovereenkomst met ligusterhaag er omheen, en drie
territoria in reguliere teelten.
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Fig 1.2.3: territoria in 2020 van grauwe gors in Laar (Neerwinden noord)
Het daaropvolgende jaar 2021 werden in dit gebied 2 territoria vastgesteld. Een territorium aan
dezelfde beheerovereenkomst met ligusterhaag rond, en een in reguliere teelt.

Fig 1.2.4: territoria in 2021 van grauwe gors in Laar (Neerwinden noord)
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Brakouter
Op de Brakouter (ten zuiden van Neerwinden) werden 12 territoria grauwe gors gevonden in 2020.
Daarvan bevond zich een territorium bij een net aangelegde vogelakker, twee territoria bij
laatgemaaide luzerne, twee bij graskruidenstrook, een bij een voedselgewas en zes in reguliere
teelten.

Fig 1.2.5: territoria in 2020 van grauwe gors op de Brakouter
Dat aantal bleef op 12 territoria in 2021. Een succesvol nest werd uitgebroed in een
graskruidenstrook, een in een vogelakker (minstens twee uitgevlogen jongen), een territorium aan
een voedselgewas, twee territoria bevonden zich in laatgemaaide luzerne, en zes in reguliere
teelten (vooral in wintertarwe en in bieten). Door de erg natte zomer, en hevige regens in juli is
veel tarwe plat gevallen en helaas werden de nesten daarin verlaten, waaronder ook één nest
waarvoor een protocol nestbescherming werd opgestart (zie 2. Nestbescherming). We konden het
mislukken van nesten in platgevallen tarwe vaststellen en documenteren voor drie nesten, helaas
was hier niks meer aan te doen.
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Fig 1.2.6: territoria in 2021 van grauwe gors op de Brakouter, met mislukte nesten door de regenval
in het rood

16/46

2. Nestbescherming
2.1 Aanpak
Indien bij de nestkartering werd vastgesteld dat een bepaalde nestlocatie mogelijks niet
broedveilig was, dan werden verdere stappen ondernomen om het nest te beschermen. WGG vzw
heeft sinds 2010 concrete ervaring in het opsporen en beschermen van bedreigde nestplaatsen
van grauwe gors in diverse gewassen en habitats en in het verzekeren van nazorg.
Nestbescherming vraagt – afhankelijk van de teelt waarin het nest wordt gevonden en de
voortgang van het broedsel – een gedifferentieerde aanpak die kan gaan van beheeradvies (later
oogsten van volledig perceel of van afgebakende perimeter) tot het plaatsen van een elektrische
raster. WGG heeft voor elke case de verschillende beschermings-opties opgelijst en besproken met
de VLM-bedrijfsplanner uit het betreffende gebied zodat die desbetreffend contact kan nemen
met de betrokken landbouwer. Parallel werd ook telkens de projectcoördinator van RLZH ingelicht.
De meest tijdrovende inspanning inzake nestbescherming grauwe gors betreft de exacte
positiebepaling van nesten waarvoor meerdere ‘observatielijnen’ dienen worden uitgezet. Enkel op
die manier kan er met precisie een nest benaderd worden zonder daarbij corridors te maken in de
gewassen die door predatoren gebruikt kunnen worden. Dit is specialistenwerk en deze
voorbereidingen van nestbescherming dienen tijdig te worden uitgevoerd na vaststelling van de
territoria. Risico’s van een nakende oogst of maaibeheer (zoals bij bv. vogelakkers) worden daarbij
in beschouwing genomen en zijn sturend in de planning van het veldwerk. Hoe vroeger op het
seizoen, hoe discreter de broedvogels en hoe tijdsintensiever de locatiebepaling van nestplaatsen
kan zijn.
In het bijzonder wanneer nesten werden gedetecteerd in terreinmaatregelen voor de soort (zowel
de experimentele als de reguliere BO’s) werd voldoende aandacht besteed aan het protocol van
nestbescherming. Elk perceel waar grauwe gors territoriaal gedrag vertoont en waar bovenstaande
van toepassing is werd nauwlettend in de gaten gehouden. We maakten een inschatting over het
waar en wanneer de koppels aan het broeden gaan om vervolgens via de VLM-bedrijfsplanner in
ofwel rechtstreeks ofwel met hulp van de VLM-bedrijfsplanner contact en overleg te gaan met de
landbouwer en afspraken te maken om eventueel een stuk uit te sparen. Vervolgens moesten we
exact kunnen bepalen waar het nest zich bevindt, vervolgens afpalen, en rekenen op de
medewerking van de landbouwer.
Ook wanneer er geen imminente bedreiging was – in geval nesten werden gedetecteerd binnen de
BO-perimeter – was het wenselijk een exacte nestplaats te bepalen om een betere inschatting te
kunnen maken van de aantrekkelijkheid om in een bepaalde beheerovereenkomst te nestelen.
Bij elke nestbescherming hoort idealiter een nazorg te worden uitgevoerd. Die bestaat er onder
meer in om na het nemen van de beschermingsmaatregelen de acceptatie en voortgang van het
broedsel te documenteren (tot het uitvliegen van de jongen). In betreffende opdracht was daartoe
niet steeds voldoende capaciteit beschikbaar.In 2021 maakte WGG van deze nazorg gebruik om
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ook een aantal poepstalen van nestjongen te verzamelen die in het kader van een Duits onderzoek
zullen worden geanalyseerd.

2.2 Resultaten
In broedseizoen 2020 werd er in het onderzoeksgebied één territorium van grauwe gors als
verstoringsgevoelig ingeschat, en werden er ad hoc initiatieven genomen om verstoring te
verminderen. In broedseizoen 2021 werden drie nesten opgemerkt in vogelakkers, die beschermd
moesten worden om uitmaaien te voorkomen en één nest in reguliere tarweteelt.
Het territorium dat in 2020 als verstoringsgevoelig was ingeschat, bevond zich op de rand van een
wachtbekken (een onweersbekken aangelegd door Stad Landen) in Brakouter. Bij een eerste
broedvogel-karteerronde werd vastgesteld dat dit wachtbekken af en toe met motors en/of quads
werd gebruikt als crossparcours. In ruggenspraak met RLZH en na contactname met de
milieuambtenaar en technische dienst van Landen kon WGG er voor zorgen dat er snel bordjes en
politielint aangebracht werden, om crossers te ontmoedigen. Er was verhoogde waakzaamheid
onder vogelkijkers en vrijwilligers in de dagen daarna om herhaalde verstoring te melden. Een
oplossing op lange termijn is wenselijk hier, waarbij bv plaatselijk beplanting met doornstruweel
en het kunnen sluiten van de toegang (voor beheerswerken) de site meer broedgeschikt kan
maken. Ondertussen is in augustus 2022 een permanente omheining gemaakt, in overleg met
RLZH en de Stad Landen.
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Fig 2.2.1: tijdelijke afscherming van wachtbekken op de Brakouter om crossers buiten te houden en
het territorium grauwe gors op de rand met het meest linkse perceel te behoeden voor verstoring
(foto gemaakt op 9 juni 2020)
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Fig 2.2.2: Brakouter 17 juni 2020, een zingende veldleeuwerik maakt van een verbodsbord gebruik
als zangpost

Fig 2.2.3: augustus 2022, Brakouter, rond het wachtbekken is in overleg tussen RLHZ en Stad
Landen een permanente omheining geplaatst (foto 29 september 2022)
20/46

In broedseizoen 2021 werden binnen het projectgebied drie territoria opgemerkt in vogelakkers,
die beschermd moesten worden, om uitmaaien te voorkomen. Daarnaast werd in een regulier
tarweperceel op de Brakouter het protocol nestbescherming opgestart (nestbouw begin juli,
vermoedelijk herlegsel, en dus conflicterend met verwacht oogstmoment vanaf half juli) maar
vroegtijdig stopgezet wegens het verlaten van het nest na uitzonderlijke regenval en liggende
tarwe. Een vrij laat nest grauwe gors werd nog ontdekt in tarwe op Brakouter, met waarnemingen
van nestbouw eind juni waardoor WGG het protocol nestbescherming (o.b.v. het subsidiebesluit
ANB) al in gang heeft gezet samen met VLM. Een week later bleek het nest verloren gegaan door
felle regen en werd dit protocol vroegtijdig stopgezet.

Fig 2.2.4: juni 2022, Grote kouter, een verlaten succesvol nest van grauwe gors onderin een pol
raaigras temidden een luzernestrook van een vogelakker met uitgesteld maaibeheer
De conclusie van dit specifieke terreinwerk in 2021 is dat in een voorbereidende fase van installatie
van territoria een ruime helft van de broedpopulatie van grauwe gors in de Leemstreek zich
ophield rond of op soortbescherming maatregelen (zie ook Verdonckt et al. 2022). WGG stelde in
het verleden ook al vast dat grauwe gorzen in de installatiefase van territoria meerjarige teelten of
structuren als zangpost gebruiken. Dat is zowel een hoopvolle als bedreigende vaststelling. Het is
namelijk hoopvol te kunnen vaststellen dat soortgerichte maatregelen in functie van de grauwe
kiekendief een aantrekkingskracht kunnen hebben op één van Vlaanderens meest bedreigde
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akkervogels (en doelsoort in recent goedgekeurd SBP Akkervogels) maar zorgwekkend dat de
beheervoorwaarden niet borg kunnen staan voor nestsucces enerzijds en een aanhoudend
optimaal broedhabitat anderzijds. Vandaar de nood aan aanbevelingen en de nood aan acties op
korte en lange termijn.
Of deze aantrekkingskracht ook de drijver is geweest voor de vastgestelde dispersie van grauwe
gors op perifere en voormalige broedplekken tot in mei 2021, moet opvolgingsonderzoek en
resultaten in komende veldseizoenen duidelijk maken. Naast perifere zangposten/broedgevallen
op vogelakkers in de Leemstreek is 2021 ook gekenmerkt door zingende vogels en broedpogingen
ver buiten het gekende verspreidingsgebied (waaronder Haaltert, Prosperpolder en Westhoek).
Meer specifiek voor de Leemstreek was de aantrekkingskracht van luzerne als broedhabitat voor
grauwe gors door WGG reeds gekend met onder meer opgevolgde broedgevallen in de BO ‘Laat
gemaaide luzerne’ in 2019 en 2020. Puur qua structuur bekeken zijn aaneensluitende blokken
luzerne interessant omdat ze zowel veilig zijn (bij hoog opstaande luzerne redelijk ondoordringbaar
voor predatoren) en omdat ze (eenmaal in bloei) hoge dichtheden stapelvoedsel bevatten dat
bovendien bereikbaar is voor grauwe gorzen (en daadwerkelijk gebruikt wordt, cf.
terreinwaarnemingen tijdens veldwerk. Bijkomend onderzoek naar fourageervoorkeuren is
wenselijk. Dat de in 2021 gevonden nestlocaties binnen vogelakkers zich voornamelijk bevonden in
veelal verruigde grasbraakstroken moet verder worden onderzocht. Mogelijks verkiezen vogels
ruige stukjes in deze stroken luzerne vanwege de structuur en stevigheid van die plekken. Er kan
daarbij evenwel geen abstractie gemaakt worden van de stroken luzerne zelf, die als een ‘veilige
matrix’ rond de grasbraakstroken liggen en die inherent deel uitmaakten van vastgestelde
territoria en het door oudervogels gekozen broedhabitat.
Luzerne werd in de beheerovereenkomst ‘vogelakker’ als semi-productieve teelt geconcipieerd.
Die semi-productieve beheervorm (die ook het succes verklaart van de maatregel) kan
onmiskenbaar conflicteren met de broedecologie van ondermeer grauwe gors. De bedreiging die
hieruit voortvloeit is puur antropogeen en van technisch-contractuele aard, maar heeft potentieel
grote gevolgen voor de bescherming en het behoud van een sterk verzwakte populatie als die van
grauwe gors in de Leemstreek. De luzerne binnen de beheerovereenkomsten ‘vogelakkers’ kan
namelijk - conform hun lastenboek en conform latente vraag vanuit landbouwpraktijk - voor een
eerste snede gemaaid worden vanaf eind april/begin mei, waardoor ofwel nesten (al dan niet met
broedende vogels of in opbouw) vernietigd of verstoord worden of waardoor het voorkeurshabitat
van prospecterende of installerende broedparen drastisch gewijzigd wordt.
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Fig 2.2.5: juni 2022, Brakouter, jongen van grauwe gors in wintertarwe. Nesten worden met de
grootste voorzichtigheid en zo kort mogelijk benaderd, enkel indien het nodig is om specifieke data
te verzamelen.
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3. Meting en appreciatie van ecologische
meerwaarde van maatregelen
3.1 Methodiek
Dit onderdeel beoogt in eerste instantie een appreciatie te geven over de ecologische effectiviteit
van de brede set aan terreinmaatregelen - waaronder ook de experimentele maatregelen
uitgevoerd met een daartoe voorzien terreinfonds binnen het Noodplan Grauwe Gors - ten
behoeve van een leefbare populatie grauwe gors. Bij aanvang van het noodplan zat er vertraging
op de uitrol van experimentele maatregelen met provinciale fondsen, terwijl terrein- en
beschermwerk spoedig moest worden uitgerold in functie van grauwe gors en parallel ook de
metingen zouden worden uitgevoerd. We beslisten daarom op de startvergadering in mei 2020
om de scope van de metingen uit te breiden naar een bredere set aan relevante soortgerichte
maatregelen vanaf broedseizoen 2020 tot 2021 en het veldprotocol vooral als een 'try-out' te
ontwikkelen (gezien de kleine steekproef en een beperkt tijdsvenster) op landschapsschaal met
kwalitatieve boven kwantitatieve analyses.
Gezien de beperkte tijdspanne van dit betreffende luik (16 veldwerkdagen) werd daarin
pragmatisch te werk gegaan om met deze verkennende studie een zo groot mogelijke
zeggingskracht te bereiken. De combinatie van gedragsobservaties van individuen (en de interactie
met maatregelen), samen met het verzamelen van een aantal ondersteunende data-reeksen (in
zowel proefpercelen als controlepercelen) stonden hierbij voorop – en dit via het hanteren van
expert judgement bij de interpretatie ervan.
De rode draad in het ontwikkelen van een studieprotocol vormde het artikel dat WGG in 2018
publiceerde in het themanummer ‘akkervogels’ van Oriolus. Daarbij maakte de werkgroep een
synthese van de jaarrond behoeften van grauwe gors om tot een levensvatbare populatie te
komen. Elk van deze behoeften vraagt specifieke maatregelen of natuurlijke structuren in het
landschap. Met dit veldwerk probeerden we na te gaan of recent uitgerolde specifieke
soortgerichte maatregelen daaraan beter kunnen bijdragen, in het voorjaar, in het broedseizoen en
in het ruiseizoen.
Na toewijzing van de opdracht in 2020 heeft WGG haar studieprotocol verfijnd en voorgelegd aan
opdrachtgever RLZH. We gingen als volgt te werk. Een bemonstering van soortgerichte
maatregelen, controle percelen en bermen werd opgezet m.b.t. voorkomen van stapelvoedsel
(insecten in zomer / zaden in voorjaar). In het gewas of berm werd hiervoor een
volume-appreciatie gedaan van het stapelvoedsel in telkens drie plots van 1m2 met categorisering
tot op soortgroep-niveau. Binnen deze vierkante meter werden telkens alle plantensoorten met
hun bedekking genoteerd, alsook eventuele aanwezige insecten geteld. De plantensoorten werden
gecatalogeerd volgens functioneel nut, vooral in de voorjaarsronde van belang, als zaadleverend
een- of meerjarig gewas. De aanwezige insecten werden ingedeeld in categorieën en op grootte
ingedeeld, om zowel een inschatting van biomassa te maken, als een opdeling van functionele (vb
spinnen, rupsen, sprinkhanen, vlinders) en niet-functionele soorten (mieren, kleine vliegjes) als
stapelvoedsel voor de grauwe gors en hun jongen.
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Steekproefgewijs werden punten gekozen in kernzones in Landen en Outgaarden, verdeeld over
percelen en in vaste structuren zoals reservaat Bosdel, wachtbekken Brakouter, … maar evengoed
enkele wegbermen. In totaal werden 39 plots bemonsterd. Daarvan bevonden 19 plots zich in een
soortgerichte maatregel, waaronder 6 plots in laatgemaaide luzerne, 2 plots in wisselteelt, 1 in
voedselgewas en 10 plots in een vogelakker. Bij vogelakkers werd telkens afzonderlijk een meting
gedaan in de luzerne en in de graskruidenstrook. Als controle werden 20 verschillende bermen
gemeten, die allemaal in kerngebied van grauwe gors liggen en ook deels als foerageergebied
werden benut. Zie kaartjes in bijlage 1 voor de ligging van al deze plots, een digitale kaart kan je
hier bekijken. Deze plots werden onderzocht in drie rondes, respectievelijk in juni 2020, april 2021
en mei-juni 2021.

Fig 3.1.1: illustratie van de ligging van de meetplots voor deelgebied Outgaarden. De rode stippen
met dubbel accent zijn plots in bermen, de groene met een ster zijn plots in vogelakkers, de blauwe
met een hartje zijn gelegen in laatgemaaide luzerne, de gele stip met ruit staat voor een
kolenstrook voedselgewas en een roze cirkel met witte kern zijn plots in wisselteelt.

Bij elke opname werd een gewasmeting uitgevoerd, met een inschatting van de hoogte, de
dichtheid van de vegetatie, en de beheerfase. Op basis hiervan werd een toegankelijkheidsscore
toebedeeld van hoe gemakkelijk bereikbaar voedsel in dit gewas is voor een grauwe gors (expert
judgement). Dit werd een score van 1 tot 5, met als laagste score 1 erg moeilijk doordringbare
vegetatie, en als hoogste score 5 de zeer makkelijk bereikbaar stapelvoedsel. Via een generalized
linear model (GLM) werden zowel de tellingen vergeleken, en konden zowel teelten als andere
factoren (zoals vegetatiehoogte, toegankelijkheid, breedte als ligging) in rekening gebracht om
significante verschillen op te sporen.
De ruiperiode is voor vogels een belangrijke periode waarbij ze minder mobiel zijn, en meer gevaar
lopen. Bij grauwe gors is dit niet anders, waarbij ze elkaar opzoeken in ruigroepen vanaf augustus
tot en met september. Er werd specifiek in deze periode gezocht naar deze groepen, om door
gedragsobservaties uit te maken waar ze dan verblijven.
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Fig 3.1.2: meting insecten in een plot met jong voedselgewas, Brakouter, mei 2021.

Fig 3.1.3: Onderzoekend volgens protocol, meting van oa hoeveelheid en soorten insecten,
Outgaarden, mei 2021.
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3.2 Resultaten
De 39 plots werden elk drie maal gemeten, tijdens drie rondes. Dit leverde een dataset op van
1009 records. Elke plot werd opgedeeld in drie deelplots, waarbinnen de plantenopname en de
insectentelling werd ingevoerd. Planten werden telkens tot op soort gedetermineerd, en kregen
een londo schaal mee volgens de bedekking in dat plot. Voor insecten bleek het binnen de grenzen
van een vlot uitrolbaar protocol niet mogelijk om in het veld zelf de afweging te maken wat
eetbaar/vangbaar zou zijn voor een grauwe gors. Ook dient zulke afweging gebaseerd te zijn op
literatuur en/of bijkomend onderzoek inzake dieetkeuze. Finaal werden alle ongewervelden geteld
bij het veldprotocol. Daarbij werd niet altijd tot op soort gedetermineerd, maar vaak veralgemeend
tot op groepsniveau, met een inschatting van de grootte er bij in categorieën.
Op basis van de metingen werd een inschatting gemaakt van de voedselhoeveelheid per plot op
dat moment. Voor planten werden enkel soorten meegenomen die zaden of clusters van zaden
(bijvoorbeeld in hoofdjes zoals bij composieten) voortbrengen die waarschijnlijk gegeten kunnen
worden door een grauwe gors (expert judgement, zie bijlage 2). Voor planten vergeleken we het
aantal eetbare zaden per plot, op een gegeven moment. Er werd geen rekening gehouden met de
grootte van het zaad, dat is intrinsiek verbonden aan het feit of eetbaar is of niet voor een grauwe
gors. We hebben uit observaties geleerd dat grotere zaden (zoals van granen) en bloemhoofdjes
(zoals van paardenbloem maar ook van bijvoet) gegeerd zijn bij grauwe gors. Mogelijks zijn hele
fijne zaden, die niet makkelijk uit bloemhoofdjes kunnen worden gehaald, zoals vb een klaproos,
moeilijker op te pikken door een grauwe gors. Ook hier kan bijkomend onderzoek over dieetkeuze
meer duidelijkheid brengen.
Een gelijkaardige inschatting werd gemaakt voor de ongewervelden, waarbij een deel van de
soort(groep) waarschijnlijk niet in aanmerking komt voor consumptie door grauwe gors (vb
mieren). Voor de soort(groep) die wel in aanmerking kan komen, hebben we een conversie model
gebruikt (Smock et al. 1980) om per soort(groep) een inschatting te verkrijgen van het volume, en
meer in bijzonder het gewicht, van dat individu. Per plot meting werd dan de som gemaakt van al
deze geschatte gewichten. Zo werd per meting en per plot een gewicht aan ongewervelden
bepaald, uitgedrukt in gram per vierkante meter.
Opvallend bij deze tabel is de relatief hoge waarde bij laatgemaaide luzerne. De data tonen dat de
aantallen insecten hier bij enkele groepen erg hoog lag, waaronder bladluizen (niet functioneel
voor grauwe gors, maar op hun beurt misschien wel voor prooisoorten van grauwe gors) maar ook
lieveheersbeestjes(larven). Hierbij moeten we ook vermelden dat daar waar de hoogste
hoeveelheid insecten werd vastgesteld, ook steevast de laagste score qua toegankelijkheid werd
gegeven. Er is met andere woorden veel voedsel aanwezig, maar die is moeilijk bereikbaar als
prooi voor de vogels. De lage waarden bij wisselteelt zijn waarschijnlijk te verklaren door de
terugkerende reset, waarbij om het jaar opnieuw het stapelvoedsel moet opbouwen in de helft
van het perceel. Ook stelden we vast (zie verder) dat perceelsdekkend gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen in deze beheerovereenkomsten courant voorkwam.
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Gewas

aantal

gewicht (g)

gewicht/m² (g)

Reguliere berm

1875

87,33

1,45

Kolenstrook

294

12,15

4,03

Laatgemaaide luzerne

4146

221,92

12,32

Vogelakker

603

25,28

0,84

Wisselteelt

99

4,03

0,67

Totaal

7017

Tabel 3.2.1: vergelijking van ongewervelden per ‘gewas’, over de drie rondes samen. Links bij aantal
het totaal van individuele insecten, midden het totale gewicht, rechts het gewicht per vierkante
meter.
Ook bij de vogelakker heeft het maairegime van de luzernestroken waarschijnlijk een impact op de
lagere biomassa die er in te vinden is. De kolenstrook scoort vrij hoog qua biomassa, en komt er als
tweede uit, terwijl de toegankelijkheid hoog werd ingeschat. Het doet ons vermoeden dat deze
maatregel effectief kan zijn, al willen we hier nog maar eens wijzen op de specifieke context van de
beperkte steekproef in deze opdracht. Een opschaling van dergelijk onderzoek, waarbij ook
omgevingsparameters in rekening worden gebracht, verdient de aanbeveling.

Voorjaarsronde
De hungry gap zoals beschreven in het themanummer akkervogels (Verdonckt et al., 2018) situeert
zich in het voorjaar, waarbij grauwe gorzen door het wintervoedsel heen zijn, en er nog maar
weinig voedselbronnen beschikbaar zijn. Om na te gaan of soortgerichte maatregelen hierin
voorzien, werden de voorziene plots bemonsterd volgens bovenstaand protocol. In bermen met
een breedte van >1m blijkt een significant hogere diversiteit aan planten voor te komen dan in
bermen die smaller zijn. Het spreekt voor zich dat gorzen die waarschijnlijk ook als voedselbron
verkiezen. Dit wordt ook ondersteund door gedragsobservaties, waarbij grauwe gorzen gebruik
maken van de eerste paardenbloemen-hoofdjes om te foerageren op de ontwikkelende zaden.
Andere eenjarige en zaadleverende plantensoorten kunnen ook dienen als voedselbron, zoals
bijvoorbeeld varkensgras. In de voorjaarsronde werd geen significant verschil gevonden in
insectenabundanties, er waren in elk van de plots weinig insecten te vinden.
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Fig 3.1: opname foto’s van respectievelijk laatgemaaide luzerne (links), bloemrijke berm (midden)
en grasrijke berm (rechts); op de Brakouter ten zuiden van Neerwinden

Ronde tijdens het broedseizoen
Tijdens het broedseizoen zijn de grauwe gorzen afhankelijk van insecten als stapelvoedsel voor hun
jongen. Een rijke en makkelijke beschikbaarheid van prooi is aangewezen om een succesvol nest
groot te brengen. We vonden geen significante verschillen in insectendiversiteit, noch in
insectenbiomassa, in wisselteelt, laatgemaaide luzene, vogelakker, of bermen. Tussen de bermen
zat er echter veel variatie in diversiteit en biomassa. In vogelakkers kon ook geen significant
verschil vastgesteld worden tussen de luzernestroken en de graskruidenstroken.
Gedragsobservaties toonden wel dat broedende grauwe gorzen geregeld zowel vogelakkers,
wisselteelt als laatgemaaide luzerne opzochten. Maar evengoed ook af en toe een reguliere teelt.
Zo werd er met zekerheid vastgesteld dat de oudervogels gerst en (later op het broedseizoen)
wintertarwe aten in percelen die dicht bij hun territorium lagen. Dat is gedrag dat al langer gekend
is van grauwe gorzen in de regio.
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Fig 3.5: luzerne trekt veel insecten aan. De opschietende luzerne wordt bezocht door
klaverspanners, die het als waardplant gebruiken voor ei-afzet (links); laatgemaaide luzerne is teelt
die eenmaal in bloei zowel honingbij als tal van andere pollinatoren aantrekt (midden), op alle
niveaus (zowel op de bodem, halverwege als bovenin) de vegetatie kan je insecten vinden zoals
deze Bietensnuitkever - Tanymecus palliatus (rechts) die zich in de top verstopt.
Op diverse percelen wisselteelt bij verschillende landbouwers was eind mei – begin juni een
sproeibeurt uitgevoerd. We stelden hierbij een hiaat in de beheervoorwaarden vast, waarbij het
toelaten van het gebruik van herbiciden in broedseizoen er voor een ecologische val kan zorgen.
Dit had rechtstreeks een effect door het verstoren van het perceel, door het sproeien zelf en de
sproeisporen veroorzaakt door de tractor. Indirect had het ook gevolgen door het bestrijden van
waardplanten (onkruiden) van insecten die als voedsel kunnen dienen voor akkervogels, en grauwe
gors in het bijzonder. Een treffend voorbeeld was het aantreffen van een kleine parelmoervlinder
(Issoria lathonia), die achterbleef op een perceel waar het grootste deel van de akkerviooltjes (de
belangrijkste waardplant voor de vlinder) bestreden was. Vanuit ecologisch standpunt is het niet
wenselijk om dit toe te laten op een soortbeschermingsmaatregel.
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Fig 3.6: linksboven: kleine parelmoer op
een gesproeide wisselteelt
rechtsboven: de behandeling met
herbiciden (tegen dicotylen) was snel
zichtbaar bij de hogere planten.
linksonder: verstoord nest van
veldleeuwerik in een sproeispoor door een
grasstrook richting een wisselteelt
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Ruiperiode
In een deelgebied, de Brakouter, konden we in 2020 een grote ruigroep (van 67 exemplaren)
opsporen, en hun bewegingen in kaart brengen. De groep begon op een vochtige ochtend medio
september, met een uitgebreide sessie zonnen, wassen en veren poetsen, grotendeels in een rij
vlieren. Ze maakten gebruik van de dauw op het lange gras, waarmee de holle weg aan
weerskanten begroeid was, om zich te wassen. Enkele onkruiden naast of op het pad vormden het
ontbijt. Hiermee wordt het belang van KLEs onderstreept in deze periode. Daarna verplaatste de
groep zich meermaals, naar een nabijgelegen vogelakker, naar een wisselteelt om te foerageren en
naar een perceel bieten. Dat laatste waarschijnlijk om te rusten of een veilig verblijf te vinden. Het
beschikken over verschillende voedselpercelen, structuren en dekking kort bij elkaar lijkt de noden
voor de soort in deze periode te vervullen op deze plaats.

Fig 3.7: september 2020, Brakouter, een ruigroep grauwe gors poetsend boven in een struweel
langs een holle weg.
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4. Observaties experimentele maatregelen
Voor de aanleg van bijkomende experimentele maatregelen op landbouwpercelen werden via
mailcommunicatie en terreinafspraken met de projectcoördinator van RLZH verschillende adviezen
gegeven door WGG. De prospectie en het onder contract brengen van maatregelen, de aanleg zelf,
de opvolging en documentering van het beheer gebeurde door RLZH.
Aanvullend op het veldprotocol uit hoofdstuk 3 hebben experten van WGG geregeld
terreinbezoeken gebracht aan de projectgebieden en specifiek observaties in de nabijheid van de
experimentele maatregelen uitgevoerd. Er zijn geen structurele data verzameld over zowel de
experimentele maatregelen als hun omgevingsparameters (vaak werd er binnen bestaande
beheerovereenkomsten gewerkt). Het is in deze context en de in tijd beperkte opzet enkel mogelijk
om adhoc terrein-inzichten op te lijsten en waar mogelijk te illustreren met fotomateriaal.
De rode draad in de experimentele opzetten, uitgevoerd in het kader van het project ‘Noodplan
Grauwe Gors’, was de inzaai van kolenstroken in beheerovereenkomsten of het bijmengen van
kolen in mengsels met graan. Bedoeling was om met kolen ‘rupsenboosters’ aan te leggen vlakbij
of in territoria van grauwe gors.
Volgende observaties konden worden gemaakt.
De kieming van de kolenstroken langs beheerovereenkomst Piétrainstraat (Outgaarden) verliep
niet optimaal in voorjaar 2020, weinig koolplanten maar relatief veel ‘onkruid’ kwam tot kieming.
De strook werd in najaar 2020 grotendeels heringezaaid, slechts klein deel kolen vooraan in de
strook bleef gespaard en daar werd het voornaamste kruid (melde) manueel tussenuit getrokken.
Opvallend was de zaadbankverschijning (gekend van die omgeving) van vrij veel Akkerandoorn in
deze kolenstrook, die er samen met enkele andere akkerkruiden kansen kregen. In het
broedseizoen 2021 werd er door een lokaal koppel grauwe gors zowel gefoerageerd in de
kolenstrook als nestmateriaal gehaald, in combinatie met bezoeken aan naastgelegen
beheerovereenkomst faunavoedsel.
Losse controles op aanwezigheid van rupsen op de kolen (in stroken en mengsels) doorheen het
jaar leverde in toenemende mate (naargelang project vorderde) rupsen op die zich tegoed deden
aan de koolbladeren. Ook andere dieren zoals slakken werden erop waargenomen, soms plaatselijk
veel. Doorheen de broedseizoenen vlogen er steevast tientallen tot honderden koolwitjes boven
de kolenstroken en aanliggende beheerovereenkomsten in zowel Outgaarden als Brakouter. Dit
was vooral opvallend in Brakouter, waar kolen reeds langere tijd gebruikt worden in de mengsels
van jachtgerichte maatregelen.
Het verdient ook vermeld dat in 2020 (het startjaar van Noodplan Grauwe Gors) de kolen(stroken)
als experimentele maatregelen pas aangelegd werden en dus nog tot maturiteit moesten komen
om zowel door insecten als door gorzen te kunnen worden 'ontdekt'. Mislukkingen qua kieming of
opkomst en gedwongen herinzaai vertraagden dit proces.
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Vanaf de zomer van 2020 werden de koolplanten die wel een geslaagde groei kenden vrij snel
gevonden door met name koolwitjes die de planten ook effectief opzochten als waardplant voor
eileg. De 'kweek' van rupsen kon met andere woorden beginnen, wat een goed uitgangspunt
beloofde voor het volgende broedseizoen. De vele mislukte nesten van 2021 (vanwege nat
broedseizoen) gooiden echter roet in het eten. Mogelijke voedselvluchten met rupsen die specifiek
in kolenstroken werden verzameld konden in dat natte seizoen niet worden vastgesteld.
De meerjarige kolenstroken brachten tijdens de experimentele periode extra structuur in de
maatregelen en akkers, de massale bloei en zaadzetting in 2021 bezorgde op meerdere manieren
voedsel voor insecten en vogels (met name kneu, groenling). In 2022 werd in de Brakouter een
koppel grauwe gorzen met jongen gezien in de restanten van een kolenstrook en in de innovatieve
beheerovereenkomst van de VLM. In beide gewassen werd gefourageerd en vermoedelijk ook
gebroed.
De restanten van de kolenstrook in Outgaarden gaven in de winter 2020-21 dekking aan
foeragerende (akker)vogels als geelgors en patrijs die vooral ernaast op het wintervoedselgewas
verbleven maar onder of tussen de kolen konden schuilen. Op deze locatie werd door WGG later
ook een bijvoederplaats aangelegd, waar opnieuw kolen werden gebruikt als dekking. Aan de
situatie kwam abrupt een einde in het voorjaar van 2022 toen alle stroken gelijktijdig diep
geploegd werden. Qua spreiding en planning van het milderen van beheer-impact kan dat beter.
In de Brakkouter, meer bepaald op het perceel wisselteelt waar kolen mee ingezaaid werden met
tarwe, lag het overblijvende deel vanaf najaar 2020 er heel structuurrijk en gevarieerd bij met een
goede verhouding van kool en tarwe. Waarnemingen daar betreffen grauwe gorzen die er tijdens
het winterhalfjaar minstens gebruikt maakten van de kolen om er op te zitten of landen tijdens het
foerageren op het overstaande graan.
Voor de beheerovereenkomst vogelakker te Neerwinden Noord sloeg het experimenteel mengsel
(kolen en graan) in de braakstroken behoorlijk aan. Deze kwam uitbundig tot bloei in het 2e
seizoen (mei 2021). De stroken vormden in het eerste jaar (2020, nog geen bloei van de mergkool
en nog geen hoger gewas) een heel fraaie structuur samen met het ingezaaide graan ertussen. In
combinatie met de luzerne vlogen er veel insecten boven de vogelakker met dus deels kolen-rijke
stroken. Vooral witjes hadden een voorkeur voor de kolenrijke stroken. Het perceel trok onder
meer de aandacht van een koppel grauwe gors dat meermaals in het perceel werd aangetroffen
(ook zingend) maar er was vrijwel zeker geen nestactiviteit.
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Fig 4.1: mei 2021, Outgaarden, centraal stukje gespaarde en gewiede kolenstrook uit 2020 in bloei
(geel), rest van de strook heringezaaid (najaar 2020) met tarwe en voederwikke en hier
opgroeiend, links beheerovereenkomst faunavoedsel kiemend en helemaal rechts innovatieve
beheerovereenkomst (VLM) erwt kiemend.

Fig 4.2: juni 2021, Outgaarden, zelfde beeld als in fig. 4.1. met centraal de experimentele stroken.
In diezelfde periode had een koppel grauwe gors er zijn territorium en werd er ook enkele keren
waargenomen dat er gericht in de stroken gefoerageerd werd of nestmateriaal verzameld. in 2021
mislukten echter veel nesten omwille van het natte weer en gelegerde tarwe, waaronder zeer
waarschijnlijk ook dit betreffend koppel.
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Fig 4.3: mei 2021, Outgaarden, detail van
bloeiende mergkool.

Fig 4.4: februari 2021, Outgaarden, kolenstrook in winterse omstandigheden met BO faunavoedsel
links en IBO overstaande tarwe rechts
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Fig 4.5: eind maart 2021, Outgaarden, overwinterde kolenstrook (nu 2e jaars) met strook jong
wintergraan en voederwikke ernaast ( behorend tot experiment binnen Noodplan Grauwe Gors).

Fig 4.6: september 2021, Outgaarden, kolenstrook in zaadvorming, vooral kneu kwam hier op
foerageren
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Fig 4.7: december 2021, gecamoufleerde rups op koolblad

Fig 4.8: mei 2021, Lummenstraat Outgaarden (vogelzang), hier werden enkele stroken van 2
kleinere vogelakkers (deels) heringezaaid omdat ze niet goed gestart waren en via het experiment
een meerwaarde zouden kunnen krijgen met bijmenging van kolen, voederwikke en mogelijks ook
haver. Of deze stroken zich goed ontwikkelden en divers voedsel of dekking leverden is onzeker, we
konden hier tijdens veldbezoeken geen geslaagde kolenstroken terugvinden, wel dominant melde in
de graskruidenstroken.
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Fig 4.9: augustus 2021, Brakouter,
opvallend veel vliegende insecten in de
kolenstrook, ook in gebruik als dekking om
in of op te schuilen bij regenweer of als
overnachtingsplek. Op de foto
verschillende (zweef)vliegen rustend.

Fig 4.10: februari 2021, Brakouter, kolenstroken werden ook bezocht in winterperiode
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Fig 4.11: mei 2021, Brakouter, mergkool in bloei

Fig 4.12: september 2021, Brakouter, tweedejaars kolenstrook, met zowel zaaddragende als
doorlevende planten aanwezig
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Fig 4.13: september 2021, Brakouter, rupsen op onderzijde van een blad mergkool, de vraatgaten in
het blad verraden dikwijls hun aanwezigheid

Fig 4.14: mei 2021, Neerwinden noord, tweede jaar verschijning van mengsel van graan met kool
links en klassiek deel graskruidenstrook rechts in een matrix van luzerne op beheerovereenkomst
vogelakker. De tweedejaarse kolenstrook bevat nu vooral koolplanten, het overwinterende graan
tussen de kolen werd voorbije winter geconsumeerd en spontane herkieming was zeer miniem.
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Aanbevelingen
Op basis van de resultaten deze opdracht, de ervaringen en terreininzichten die we hebben
opgedaan tijdens de looptijd en als voortvloeisel van een jarenlange opvolging van de soort
kunnen we enkele suggesties en aanbevelingen formuleren:
● Voor een soort die weliswaar stabiliseert maar met amper 50 broedparen blijft flirten met
uitsterving in Vlaanderen, is naast doorgedreven professionele broedkartering ook
intensieve nestopvolging nodig met, waar nodig, beschermingsacties. Niet enkel het in
kaart brengen van zangposten, maar ook het garanderen van nestsucces en reproductie is
primordiaal voor deze soort, als we het tij willen keren.
● De subsidieregeling rond nestbescherming (vergoeding landbouwers voor gespaarde
nesten) blijft dode letter als er niet parallel investeringen zijn in professionele tijdige
detectie en nazorg van nesten die beschermd worden (zowel in beheerovereenkomsten als
in reguliere teelten). Dit vergt een flexibele én intensieve inzet van experten met concrete
praktijkervaring rond studie en bescherming van de soort alsook met het landbouwhabitat
waar ze vertoeft.
● Nog duurzamer (en kosteneffectiever) dan intensieve in situ opvolging is het om via
aangepaste beheervoorwaarden ecologische vallen proactief te vermijden in
beheerovereenkomsten, daar waar ze aannemelijk kunnen leiden tot broedgevallen van
grauwe gors en/of waar dergelijke maatregelen als preferentieel broedhabitat worden
gekozen. Inspanningen als in deze opdracht kunnen dergelijke bijsturing faciliteren, echter
blijft ook dan een natraject met nauwgezette opvolging van bijgestuurde
beheervoorwaarden (en hoe die interageren met soorten) noodzakelijk.
● Naast het proactief verduurzamen van beheervoorwaarden (zoals ondertussen toegepast in
de nieuwe ‘vogelakkers’ en de doorstart van laatgemaaide luzerne onder ‘luzernehooiland’
in het nieuwe GLB-programma vanaf 2023), blijft de mogelijkheid tot adhoc-flexibiliteit
aangewezen om in het belang van de soort te kunnen ingrijpen wanneer zich onverwachte
zaken voordoen (zoals bv. een laat of tweede legsel). We begrijpen dat dit niet altijd
evident is naar de landbouwer met wie beheercontracten zijn afgesloten, maar vinden dit
anderzijds een impliciete premisse van deelname aan soortgerichte landbouwmaatregelen.
● Inzake acties rond ‘nestbescherming’ binnen het areaal aan daartoe aangeboden
natuurmaatregelen, spreekt WGG dan ook liever van ‘habitatbescherming’, dat met name
gelijk staat aan het creëren en maximaal behouden van optimaal (broed)habitat.
● In de lijn met voorgaande aanbeveling, spreekt een algemeen gebruiksverbod van
herbiciden en pesticiden op maatregelen waar doelsoorten (als grauwe gors) broeden of
moeten foerageren, voor zich omwille van directe en indirecte impact op soorten en hun
prooisoorten en habitatkwaliteit.
● Inzake het opstarten van toekomstige initiatieven rond experimentele maatregelen ten
behoeve van soorten: deze dienen te kaderen binnen een voldoende groot en langdurig
onderzoeks- en monitoringsopzet om effectiveitsrelaties te kunnen leggen met
soortspecifieke noden en trends. Het is daarbij ook belangrijk om aanleg en beheer van
maatregelen nauwgezet te registreren en te documenteren, om alle omgevingsvariabelen
voldoende in kaart en rekening te brengen, controlegebieden aan te duiden en bij
experimenten vooraf te bepalen welke meetbare doel-indicatoren worden vooropgesteld.
42/46

Bronnen
Lewylle Iwan, Erens Remar & Raymaekers Stijn 2011. Verspreiding en ecologie van de Grauwe gors
in Limburg. Rapport Natuurpunt Studie 2011/8
Smock Leonard 1980. Relationships between body size and biomass of insects. Freshwater biology
volume 10 issue 4.
Verdonckt Freek, Erens Remar & Guelinckx Robin 2018. De zwanenzang van de Grauwe Gors in
Vlaanderen (Werkgroep Grauwe Gors) in themanummer akkervogels Natuur.oriolus 2018-3
Verdonckt Freek, Van Overmeeren Nicolas & Erens Remar 2022. Activiteitenrapport Werkgroep
Grauwe Gors veldseizoen 2021 in kader van Plan Kiekendief.
Verdonckt Freek 2017. Experts geven Grauwe gors nog 2 jaar: dit kunnen we nog doen.
Nieuwsbericht Natuurpunt, 03 november 2017
https://www.natuurpunt.be/nieuws/experts-geven-grauwe-gors-nog-2-jaar-dit-kunnen-we-nog-do
en-20171103

43/46

Bijlage 1: ligging meetplots
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Bijlage 2: datasheet opname plots
https://www.dropbox.com/s/nm6ksqlm0wh364j/opname-plots-noodplan-GG.xlsx?dl=0
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