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SAMENVATTING 

De Geelgors is de geknipte mascotte voor het gevarieerde kleinschalige landschap. Tot in de jaren 

1970-80 kwam de soort over de hele provincie voor. Tegenwoordig houdt ze enkel nog stand in een 

smalle grensregio met Frankrijk. Het voorzien van wintervoedsel via overstaand graan blijkt een 

succesvolle maatregel. 

Dit soortactieplan borduurt voort op de ervaring van eerdere projecten. Het somt een reeks 

maatregelen op die blijvend in dit wintervoedsel moeten voorzien en die ook het broedhabitat moeten 

verbeteren. Daarnaast is er ruime aandacht om het publiek te sensibiliseren om meer aandacht voor 

kleine landschapselementen te hebben. Niet alles kan met vergoedingen geregeld worden. Kleine 

maatregelen die men uit vrije wil neemt zijn zeker zo belangrijk. 

Naast het voorzien van overwinterend graan gaan de maatregelen over de aanplant en het 

onderhoud van hagen en solitaire struiken, oude knotbomen, het vlechten van hagen, het behoud en 

het creëren van bloemrijke graslanden, bijvoederen in nood, en het uitvoeren van experimenten om 

geschikte gewassen voor wintervoedsel te telen. Ook zal extra onderzoek worden gestimuleerd om 

het effect van de maatregelen beter in te schatten. Dit zal vaak in samenwerking met onderlegde 

vrijwilligers gebeuren. 

De Regionale Landschappen West-Vlaamse Heuvels en IJzer & Polder, en Inagro, zijn bevoorrechte 

overheidspartners voor het uitrollen van dit soortactieplan. Veel van de acties zullen door hen worden 

geleid. 

 

 

 

GEBRUIKTE AFKORTINGEN 

 RL: Regionaal Landschap 

 RLWH: Regionaal Landschap West-Vlaamse 

Heuvels (www.rlwh.be)  

 RLIJP: Regionaal Landschap IJzer en Polder 

(www.rlijp.be)  

 VLM: Vlaamse Landmaatschappij 

(www.vlm.be)  

 KLE: klein landschapselement: natuurlijk of 

halfnatuurlijk onderdeel van een landschap 

met een beperkte oppervlakte maar een 

belangrijke natuurwaarde. Voorbeelden zijn: 

poel, haag, heg, dreef, struweel, rietgracht, 

enz. 

 ANB: Agentschap voor Natuur en Bos 

(www.natuurenbos.be)  

 VWG: Vogelwerkgroep 

 NWG: Natuurwerkgroep 

 Inagro: provinciaal agentschap voor onderzoek 

en advies in land- en tuinbouw 

(www.inagro.be)  

 WBE: wildbeheereenheid 

 MINAWA: dienst Milieu-, Natuur- en 

Waterbeleid van de provincie West-

Vlaanderen 

 NALA: sectie Natuur en Landschapsecologie 

van MINAWA 

 NME: natuur en milieu-educatie 

 BO: beheerovereenkomst 

 INBO: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 

(www.inbo.be)  

 

http://www.rlwh.be/
http://www.rlijp.be/
http://www.vlm.be/
http://www.natuurenbos.be/
http://www.inagro.be/
http://www.inbo.be/
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1. INLEIDING: BELANG VAN DE SOORT 

De Geelgors is een symboolsoort voor West-Vlaanderen volgens Dochy et al. (2007) die beantwoordt 

aan de volgende criteria: 

- de soort is teruggedrongen naar één ecoregio (het Heuvelland) en de direct aangrenzende 

zandleemstreek 

- de soort is ‘bedreigd’ volgens de Rode Lijst van de Vlaamse broedvogels (Devos et al., 2004) 

- komt zeldzaam en maar zeer lokaal voor in West-Vlaanderen 

- heeft een hoge aaibaarheidsfactor 

- is herkenbaar voor een breed publiek 

- is achteruitgaand in West-Vlaanderen en er bestaat een reële bedreiging voor de 

meerderheid van de vindplaatsen indien geen actie ondernomen wordt 

 

De soort is beschermd volgens ‘het Soortenbesluit1’ (zie verder).  

Geelgorzen zijn vrij makkelijk te vinden publiekslievelingen. Het is de ideale ‘mascotte van het 

kleinschalig landschap’. Dit maakt het een interessante soort als ‘streekproduct’ voor de Frans-

Belgische grensstreek. En dus ook voor provinciale acties. 

 

Dit actieplan voor de Geelgors kadert in het provinciale biodiversiteitsbeleid rond soortbescherming. 

In dit actieplan worden de instrumenten toegelicht die door de provincie kunnen worden ingezet in 

nauwe samenwerking met de Regionale Landschappen en Inagro. Er worden geen extra budgetten 

ingezet, alle acties worden ingeschreven binnen de reguliere activiteiten en begroting. 

Dit plan werd goedgekeurd als beleidsdocument door de deputatie op 04.06.2015. 

 

 
Figuur 1: Mannetje Geelgors op de uitkijk. Paaltjes en struiken worden vaak gebruikt als zangpost (foto: Shutterstock). 

                                                             
1
 Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met betrekking tot soortbescherming en soortenbeheer. 

Kortweg wordt dit het ‘Soortenbesluit’ genoemd. 
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2. ACHTERGRONDINFORMATIE 

2.1. Ecologie van de Geelgors 

2.1.1. Hoe herkennen 

De Geelgors is ongeveer even groot als een mus, maar wat langgerekter en met een naar verhouding 

langere staart. De mannetjes zijn opvallend geel op kop en borst, de vrouwtjes hebben dit veel 

minder en zijn zwaarder gestreept. Er is veel individuele variatie in de hoeveelheid geel, bij beide 

geslachten. De gele kop wordt doorsneden door donkerder vlekken en duidelijke snor- en 

oogstrepen, deze laatste start pas achter het oog. Vóór het oog is de kop het felste geel waardoor 

het oog zelf goed opvalt. Op de overgang tussen het geel van de kop en het bruinere van de rug en 

flanken is vaak een bruingroene zweem te zien. Bij sommige vogels is dit bijna als effen borstband 

zichtbaar. De rug en flanken zijn voor de rest vooral rossig bruin en donkerbruin gestreept. De 

hoeveelheid streping op de buik en flanken is variabel. De stuit is duidelijk rossig en is een opvallend 

en soortspecifiek kenmerk bij wegvliegende vogels. Dan zijn ook de witte buitenste staartpennen 

vaak zichtbaar, wat een mus niet heeft maar andere gorzen, piepers en de Vink wel. Juvenielen 

missen de opvallende gele kleur, maar een gele zweem is wel aanwezig. De typische langgerekte 

gorzenvorm in combinatie met de rossige stuit is dan doorslaggevend in de herkenning. Alle 

leeftijden en geslachten hebben een vrij stevige loodgrijze snavel, geschikt om zaden mee te pellen 

of te pletten. 

 
Figuur 2: Geelgors in diverse kleden. Bron: www.planetofbirds.com/yellowhammer-emberiza-citrinella 

Het geluid is uiteraard ook een goed determinatiekenmerk. Het best gekend is de zang van het 

mannetje, die te horen is vanaf de eerste lentedagen in februari-maart tot diep in augustus. Het 

klinkt als het aanzwellende deuntje uit de vijfde symphonie van Beethoven, met 5-12  korte en 

gelijke strofen, gevolgd door één lange. Vrij vertaald: “Geef mij een pintje biiiiieeeeeerrr”. Er bestaan 

veel lokale en individuele variaties. Het achterwege blijven van de lange eindstrofe gebeurt 

regelmatig. De vogels zingen het meest bij zacht tot warm weer. Sommige individuen zingen van ’s 

morgens vroeg tot ’s avonds laat, andere zijn heel stil. Mogelijk zet de aanwezigheid van buren aan 

tot meer zang dan bij solitaire koppels. 

http://www.planetofbirds.com/yellowhammer-emberiza-citrinella
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Verder laat de Geelgors zich ook buiten het broedseizoen het vaakst opmerken door een 

kenmerkende “dzjing”- of “dzjeng”-roep met duidelijke ‘metaalklank’. De functie van deze roep is 

onduidelijk, maar heeft waarschijnlijk een territoriale en/of alarmfunctie. 

In de vlucht of bij alarm worden allerlei andere roepjes gehoord. Het vaakst is dit een metaalachtig 

“tsrrrp”, met rollende rrr. Op wintervoedselplaatsen is dit vaak het eerste teken van hun 

aanwezigheid. Geluiden kunnen gemakkelijk ingeoefend worden op www.xeno-canto.org.  

 

2.1.2. Leefwijze en biotoop 

De Geelgors is oorspronkelijk een soort van halfopen landschap zoals ijle (steppe)bossen en niet 

volledig beboste berghellingen. Het is een typische bewoner van zomen: overgangen tussen korte 

kruidenrijke vegetatie en struiken of bosranden.  

Het dieet van de Geelgors bestaat in het broedseizoen vooral uit rupsen van vlinders, spinnen, 

langpootmuggen, larven van zweefvliegen, sprinkhanen en kevers (Cramp & Perrins, 1994; Stoate et 

al., 1998). Volwassen vogels eten in het broedseizoen voor 3/4 ongewervelden en 1/4 plantenzaden. 

Nestjongen krijgen 2/3 ongewervelden en 1/3 zaden. Zetmeelhoudende zaden van grassen en 

granen hebben de absolute voorkeur, oliehoudende zaden worden gemeden. Naast grassen en 

granen komen andere plantenzaden vooral uit de genera duizendknoop (Polygonum), knoopkruid 

(Centaurea), klaver (Trifolium), muur (Stellaria), zuring (Rumex), ganzenvoet (Chenopodium), 

melkdistel (Sonchus), weegbree (Plantago) e.a. (Cramp & Perrins, 1994). Dit zijn dus vooral planten 

van kale bodems, onverharde wegen, bloemrijke graslanden en ruigtes. 

De soort heeft zich in grote delen van Europa prima kunnen aanpassen aan kleinschalig agrarisch 

landschap, vol kleine landschapselementen zoals struiken, bomen, hagen, houtkanten, bosjes, 

hoogstamboomgaarden en kruidenrijke bermen of percelen. In Engeland werd gevonden dat eerder 

lage (1,40 m) en brede (1,20 m) hagen optimaal zijn. In bosrijke streken wordt ook in kapvlaktes 

gebroed. 

Om te zingen zit het mannetje graag op of iets onder de top van een opvallende struik of boom. 

Een geschikt leefgebied voor de Geelgors biedt het hele jaar door voedsel en schuilgelegenheid. De 

vogel is bij ons grotendeels standvogel. In het broedseizoen zijn koppels sterk territoriaal, daarbuiten 

zwerven ze rond in groepjes. Op zeer voedselrijke plaatsen kunnen dan tientallen tot enkele 

honderden vogels bijeen troepen. 

Bomen of struiken die duidelijk boven de andere begroeiing uitsteken, worden gewaardeerd als 

zang- of uitkijkpost. Ook elektriciteitsdraden en weidepaaltjes vervullen die functie.  

De Geelgors foerageert het liefst op kale grond. Daar kunnen ze efficiënter naar zaden zoeken en ze 

zien predatoren ook beter naderen, zoals de Sperwer. Een nodige voorwaarde is daarom een niet 

volledig gesloten kruidlaag, met veel grassen en kruiden, of de aanwezigheid van kale plekken, 

molshopen, akkers of stoppelvelden. In West-Vlaanderen vervullen beekbeddingen waarschijnlijk 

ook de rol van kale bodem. Ook komen hier doorgaans meer kruidachtige planten voor dan op akkers 

die met onkruidbestrijdingsmiddelen zijn behandeld. Bovendien komen langs beken vaak bomen en 

struiken voor. 

http://www.xeno-canto.org/
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Figuur 3: Typisch biotoop van Geelgors in West-Vlaanderen, met een variatie aan houtige kleine landschapselementen en 
bloemrijke bermen of grasland (links Westouter, rechts Eeuwenhout Dranouter). 

   
Figuur 4: Typische biotopen Geelgors. Links meest oostelijke locatie in de Westhoek langs de Wijtschaatsebeek in 
Voormezele met veel solitaire struiken. Rechts het meest ideale biotoop met diverse graangewassen, een onkruidenrijke 
strook, gevarieerd struweel met kruidenzoom en een onverharde weg (Argonne, Frankrijk). 

In de herfst zwerven Geelgorzen wat rond op zoek naar geschikte voedselgebieden voor de winter. In 

West-Vlaanderen komen ze daarbij nauwelijks buiten de perimeter van de broedterritoria. De vogels 

roepen regelmatig en dat trekt soortgenoten aan, die zo uiteindelijk de wintergroepjes vormen. ’s 

Winters exploiteren die groepjes zadenrijke plaatsen zoals (graan)stoppelvelden, braakliggende 

terreinen en andere ijl begroeide ruigtes, mesthopen of open liggende voedersilo’s met graan. 

Akkertjes met overwinterend graan zijn zeer geliefd. Er moet een braam- of doornstruweel vlakbij 

zijn om in te rusten of te schuilen. Ze blijven daar dagelijks terugkeren tot het voedsel op is. Bij 

sneeuwval groeperen ze zich nog meer, namelijk daar waar nog zaden boven de sneeuw uitsteken. 

De zangactiviteit hervat mondjesmaat op de eerste mooie lenteachtige dagen op het eind van de 

winter, soms al in januari. De territoria het dichtst bij de beste wintervoedselplaatsen schijnen het 

snelst bezet te worden (Clarysse, 2003). Als het weer terug slechter wordt, sluiten deze vogels zich 

weer aan bij de groep, tot die helemaal uiteenvalt vanaf begin maart ongeveer. 

Op sommige warme dagen in maart-april en eind juni tot begin augustus, soms ook tussendoor, 

zingen de mannetjes quasi non-stop, soms uren aan een stuk. Dit kan op elk moment van de dag zijn, 

maar niet ‘s nachts. We hebben de indruk dat mannetjes zonder directe buren zich veel minder laten 

horen. De zang lijkt op het gekende thriller-deuntje uit de 5e symfonie van Beethoven (“Geef me een 

pintje biiiiiieeeeeer !”). In feite baseerde Beethoven zich op de Geelgors en is het dus andersom… Er 
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is ook een roep die klinkt als een metalig “djzimm”, “djzit” of ook wel “djzii”, en die ook als een 

territoriumbevestiging kan gelden. Die roep wordt ook als alarmroep gebruikt om soortgenoten te 

verwittigen als een predator opgemerkt werd. In vlucht wordt deze of nog een ander roepje ten 

gehore gebracht: een kort snel en spits “trrp”. 

Het nest wordt laag tegen de grond gebouwd in hoog gras, vaak langs struiken, hagen, ruigtes langs 

waterlopen of in droge grachten. Het kaal houden van de bodem of kort houden van gras onder 

hagen is dus negatief voor deze soort. Het aanpalend grondgebruik is meestal akkerland. Plaatsen 

langs intensief productiegrasland worden gemeden want dit biedt te weinig geschikt voedsel en 

heeft een te dichte graszode. Bloemrijk grasland naast de haag is daarentegen juist wel geliefd.  

Vanaf half april worden 3-5 eieren gelegd. De broedduur is 12-14 dagen. De jongen blijven dan nog 

11-13 dagen in het nest. Ze worden nog 8 dagen gevoederd buiten het nest en zijn dan zelfstandig. 

Eén broedcyclus vanaf de nestbouw tot het zelfstandig worden van de jongen duurt 40-44 dagen. 

Vaak volgt nog een tweede broedsel in de loop van de zomer, soms nog ver in juli of zelfs augustus. 

In die periode zingt het mannetje als één van de laatste zangvogels nog altijd regelmatig om het 

territorium af te bakenen. Derde broedsels zijn uitzonderlijk. In augustus gebeurt de rui naar een 

vernieuwd verenkleed en houden de vogels zich gedeisd.  

 

2.2. Verspreiding 

De soort komt voor in heel gematigd en noordelijk Europa, van de Atlantische Oceaan oostwaarts in 

dezelfde klimaatgordel tot oostelijk Siberië (fig. 5). Het zijn overwegend standvogels. In het 

Middellandse Zeegebied is het enkel een overwinteraar, terwijl ze in het uiterste noorden trekvogels 

zijn. Plaatselijk zijn er gaten in het verspreidingsgebied waar er hoge bergen zijn of zeer intensieve 

landbouw. Dit laatste is onder meer het geval in grote delen van Vlaanderen en Nederland. 

 

Figuur 5: Verspreiding 
van de Geelgors in 
Europa. 

Bron: 
www.birdguides.com. 
Oranje = standvogel, 
Rood = enkel ’s zomers 
aanwezig (trekvogel), 
groen = enkel over–
winterend en niet 
broedend.  

  

http://www.birdguides.com/
http://www.google.be/url?sa=i&rct=j&q=yellowhammer+map+europe&source=images&cd=&cad=rja&docid=BnjHlEXQEV2UYM&tbnid=-4B7lQqX0ixZrM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.birdguides.com/species/species.asp?sp%3D155004&ei=MGrmUfahKYjgOrD_gZgB&bvm=bv.49405654,d.ZWU&psig=AFQjCNGKgvTfdIWJaDqrKxGaid61lFjdVg&ust=1374141353157063
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In regio’s met een gevarieerd landschap waar de landbouw minder intensief is dan in West-

Vlaanderen, met lagere bemestingsdruk en pesticidengebruik, is de Geelgors één van de meest 

karakteristieke en opvallende vogels van het platteland. 

Figuur 6: Verspreiding van de Geelgors in België sinds 01.01.2010 (5x5 km-hokken). Enkel zomerwaarnemingen tussen 21 

mei en 20 augustus. Bron: www.waarnemingen.be dd. 27.08.2014. 

Figuur 5 en 6 tonen de verspreiding van de soort in Europa en in België sinds 01.01.2010. Tot in de 

jaren 1970 kwam de soort overal voor, tot en met de kustduinen. In de jaren 1980 is een grote 

achteruitgang opgetreden waardoor een groot deel van Vlaanderen leeggelopen is. Dit verliep 

analoog met de fikse intensivering van de landbouw in die periode. Het verdwijnen van 

(zomer)graanstoppels, hagen, bloemrijke bermen, bloemrijke graslanden en stalmesthopen leidde 

tot de snelle ineenstorting van de populaties. Aan de kust verdwenen de laatste koppels rond 1980, 

in het Kortrijkse op het einde van de jaren 1980 (Scheldevallei) en in de Brugse zandstreek broedde 

de laatste in 2007 (Rutten, 2004; Dochy 2010).  

Er bleef in West-Vlaanderen toen enkel nog een populatie over langs de Franse grens, van De Panne 

tot Mesen. De populatie in de noordelijke Westhoek zakte rond 2005 ook volledig in elkaar. Nu 

resten nog een 100-tal koppels tussen Beveren-aan-de-IJzer en Nieuwkerke (Dochy, 2014). Hiervan 

zitten er een 30-tal rond de bovenloop van de IJzer, de rest vooral tussen Watou en Dranouter in een 

smalle band langs de Franse grens, met een uitschieter via Reningelst richting Dikkebus (zie fig. 7-8). 

Het lijkt er sterk op dat ze zich enkel nog handhaven in de omgeving van gebieden waar aanvullend 

wintervoedsel wordt verstrekt. Wel goed nieuws is dat er sinds 2012 terug 2 paartjes in het 

duingebied van de Westhoek broeden. Af en toe worden in het broedseizoen ook buiten deze 

gebieden eenzame Geelgorzen opgemerkt (bv. Ardooie in 2011, Knokke in 2013, bron 

www.waarnemingen.be).  
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Het broedareaal in West-Vlaanderen in de vijf broedseizoenen 2010-2014 samen bedraagt 80 km² 

(zie fig. 36 in § 4.2). Dit wil zeggen: er zijn 80 UTM-hokken van 1x1 km die in die periode minstens 

één territorium telden. Enkele tijdelijke zangposten ver buiten de gekende gebieden zijn daarin niet 

meegeteld. Dit komt neer op een gemiddelde dichtheid in dit kerngebied van 1,25 territoria/km². In 

Vlaams-Brabant bedroeg dit in 2010 gemiddeld 0,8/km² in het Pajottenland waar een sterke 

achteruitgang plaats vond t.o.v. 2000. In het oosten van Vlaams-Brabant hield de Geelgors beter 

stand of breidde zelfs uit. Hier noteerde men tot 4,4 territoria/km², bekeken over blokken van 25 

km². Lokaal echter noteerde men veel hogere dichtheden (tot 18 territoria/km²), en dit het vaakst in 

de nabijheid van wintervoedselveldjes (Lewylle & Veraghtert, 2010). 

Jarenlange wintertellingen van Geelgorzen op graanveldjes in het Heuvelland en in de omgeving van 

Beveren-aan-de-IJzer leiden tot een schatting van in totaal zo’n 400 overwinterende vogels (niet 

gepubliceerde gegevens). In de winter van 2014-2015 herbergden deze gebieden zelfs 600 vogels. 

Het aanbod wintervoedsel lag een stuk hoger dan voorheen omdat hier en daar een veld met de 

groenbedekker Japanse haver in zaad stond. Dit gewas is blijkbaar zeer geliefd bij de Geelgors, maar 

ook bij andere soorten als Ringmus, Rietgors, Vink en Groenling. De hoogste aantallen Geelgorzen 

worden meestal geteld in januari, maar anders vooral bij vrieskou en zeker bij sneeuw. Dan zijn deze 

veldjes duidelijk van groot belang voor de soort. De vogels worden geteld via gerichte tellingen bij de 

wintervoedselveldjes. 

Elders in België is de soort algemener, soms zelfs talrijk. Dit is vooral zo in de oostelijke leemstreek en  

ten zuiden van Samber en Maas. Van de Vlaamse Ardennen tot aan Samber en Maas staan de 

restpopulaties ook onder druk, maar is de soort nog wijdverspreid aanwezig. In noordelijk Limburg 

wordt zelfs van een vooruitgang gesproken (Rutten, 2004). 

Beschermingsmaatregelen dienen zich te concentreren op het behoud en verbeteren van de huidige 

leefgebieden. Enkel als de huidige lokale populatie toeneemt, is uitbreiding naar het verloren gegane 

areaal terug mogelijk. 
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Figuur 7: Detailverspreiding van de Geelgors in de Frans-Vlaamse grensstreek tussen 2010-2014 (enkel 
zomerwaarnemingen van 21 mei tot 20 augustus, per 1x1 km). De verspreiding in Frankrijk is waarschijnlijk grotendeels 
aaneengesloten buiten de polders. Bron: www.bips.waarnemingen.be dd. 27.08.2014.  

 

 

Figuur 8: Inkrimping van het areaal van de Geelgors 
in de Frans-Vlaamse grensstreek. Oranje = toestand 
2013. Rood = nog bezet in 2003 maar niet meer in 
2013. De verspreiding in Frankrijk loopt door ten 
westen van de A25 in Frankrijk, ook ten zuiden van 
Armentières. 
De recente verspreiding net ten noorden van 
Poperinge is slecht gekend maar waarschijnlijk 
marginaal.  
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2.3. Beschermingsstatus 

De soort is wettelijk beschermd volgens ‘het Soortenbesluit2’. Ze staat in bijlage 1 van dit besluit 

ingedeeld bij categorie 2. Dat betekent dat de volgende handelingen verboden zijn: 

- opzettelijk doden 

- opzettelijk vangen 

- opzettelijk en betekenisvol verstoren tijdens de periodes van voortplanting, terwijl de jongen 

nog van hun ouders afhankelijk zijn, tijdens de overwintering of de trek 

- opzettelijk eieren vernielen, beschadigen of verzamelen 

De aanwezigheid van de Geelgors kan echter geen afbreuk doen aan de realisatie van een 

planologische bestemming. Bijvoorbeeld: dit kan niet ingeroepen worden om in landbouwgebied een 

stedenbouwkundige vergunning te weigeren voor een stal. Ook kan in een aantal gevallen een 

uitzondering gevraagd worden op voorgaande verbodsbepalingen (art. 20). 

Om de soort ergens te (her)introduceren dient op Vlaams niveau een soortbeschermingsprogramma 

te worden opgemaakt. Dat kan enkel voor soorten die op de Rode Lijst een ongunstige status 

gekregen hebben (‘kwetsbaar’, ‘bedreigd’ of ‘ernstig bedreigd’). De Geelgors heeft de status 

‘bedreigd’ (Devos et al., 2004). Er is geen dergelijk Vlaams soortbeschermingsprogramma in de maak. 

Herintroductie is dus niet aan de orde in dit West-Vlaams actieplan.  

Met andere woorden: de soort kan enkel geholpen worden door het leefgebied te verbeteren. 

 

2.4. Knelpunten 

Er zijn een aantal factoren die een gunstige ontwikkeling van het project kunnen belemmeren. 

Hiermee dient rekening te worden gehouden bij de terreinacties: 

- Alleenstaande struiken die spontaan opschieten in randen van percelen of langs waterlopen 

worden vaak gerooid; dit zijn nochtans zeer waardevolle onderdelen van een geelgorshabitat 

- Hagen worden vaak te “dun” geschoren;  de ideale afmetingen zijn 1,20 m breed en 1,40 m hoog 

- Op tal van plaatsen wordt onderaan de haag gemaaid of met herbiciden de vegetatie weg 

gehouden; hier kunnen de vogels dan niet broeden 

- Bloemrijke graslanden zijn echt zeldzaam geworden, zelfs die met gewone Paardenbloemen die 

belangrijk zijn voor de eerste beschikbare nieuwe zaden in het voorjaar. Her en der worden nog 

graslanden gescheurd tot akker, andere worden omgezet tot monotone raaigraslanden die 

Geelgorzen niets te bieden hebben. 

- Het ontwikkelen van ijle bloemrijke graslanden vereist vele jaren verschralend maaibeheer en is 

niet realistisch bij actieve landbouwers 

- De meeste wegbermen binnen het broedgebied worden geklepeld in volle broed- en bloeiseizoen; 

dit is nefast voor de botanische ontwikkeling en het insectenaanbod 

- Graanstoppels - een waardevol winterbiotoop - blijven zelden door de winter heen beschikbaar; 

ze worden na de graanoogst meestal snel bemest, ondergeploegd en ingezaaid met een 

groenbedekker 

                                                             
2
 Besluit van de Vlaamse Regering van 15 mei 2009 met betrekking tot soortbescherming en soortenbeheer. 

Kortweg wordt dit het ‘Soortenbesluit’ genoemd. 
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- De aanleg van graanakkertjes die kunnen overwinteren is afhankelijk van financiering door derden 

(VLM, Provincie, Regionaal Landschap); momenteel loopt dit goed, maar op de lange termijn is dit 

nooit zeker. Vermits de soort het beste standhoudt of zelfs terugkeert waar zulke akkertjes 

worden voorzien,  nemen we aan dat een kunstmatige aanvulling op het in het huidige landschap 

beschikbare wintervoedselaanbod cruciaal is voor de overleving 

- Er dient over gewaakt te worden dat subsidie voor overwinterende graanakkertjes enkel op 

gunstige plaatsen gegeven wordt: in de zon, op droge bodem, naast of vlakbij (< 50 m) een 

doornhaag. Anders komen deze veldjes meestal terecht op natte plaatsen langs beken of in de 

schaduw langs bos of dreven, namelijk daar waar de landbouwer het minste productieverlies zou 

lijden. Op zulke plaatsen verslechtert de graankwaliteit na de zomer zeer snel en komen dan geen 

vogels. 

- De werkelijke detail-biotoopeisen zijn maar matig gekend: het is bijvoorbeeld een raadsel waarom 

de soort niet meer broedt op en rond de Kemmelberg, terwijl daar ogenschijnlijk heel wat 

geschikt biotoop voorhanden is. ’s Winters komen ze er wel nog naar de graanakkers. Anderzijds 

bevinden zich sommige territoria langs waterlopen in sterk gedegradeerd landschap. Is de 

verbondenheid van een vogel met zijn traditioneel plekje groter dan de huidige geschiktheid? Een 

Geelgors wordt zelden ouder dan een jaar of zeven, dus mogelijk vervallen die plekken nadat de 

traditionele territoriumhouder overlijdt.  

- Mogelijk nestelen ze graag op hoorbare afstand van een buur (Clarysse, 2003). Als de populatie 

globaal achteruitgaat (‘verdunt’), zakt dit netwerk aan de rand van het verspreidingsgebied na een 

tijd ook in elkaar, wat het geval geweest kan zijn rond de Kemmelberg. In pakweg Reningelst 

komen wel nog veel verspreide territoria voor en blijven de vogels zelfs op ogenschijnlijk 

ongeschikte locaties aanwezig. Of spelen andere effecten waar we nog geen zicht op hebben? 

- Het is niet gekend of het voedselaanbod aan insecten in de zomer voldoende is om genoeg jongen 

groot te brengen om de sterfte in de populatie te compenseren; dit vergt zeer gedetailleerd en 

professioneel onderzoek dat buiten het bestek van dit actieplan valt. Daarom vallen we terug op 

algemene maatregelen om het insectenaanbod te verhogen 

- De oostelijke populaties doen het beter dan de westelijke in zowel Vlaanderen als Nederland; het 

is onduidelijk waar dit verschil aan te wijten is: is het een verschil in de aard van de 

landbouwintensivering of ligt het aan klimatologische verschillen en speelt klimaatverandering 

hierin een rol? 

- Veel landbouwers en andere plattelandsbewoners kennen de soort niet (meer). 

Een aantal knelpunten heeft te maken met structurele aspecten van de landbouw, samen te vatten 

onder de noemer “intensivering” (Dochy & Hens, 2005). Die knelpunten zijn moeilijk op te lossen, en 

al zeker niet met de instrumenten van dit actieplan. Andere knelpunten kunnen door sensibilisatie en 

kleinschalige maatregelen wel verholpen worden. 
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Figuur 9: Knelpunten: solitaire struiken op perceelsranden of langs waterlopen worden vaak gerooid en zelden geplant 
(links, Dikkebus). Rechts: hagen zijn vaak te dun en vooral: de onderzijde is te open want daar maken Geelgorzen hun 
nest (Nieuwkerke). 

   
Figuur 10: Overmatig gebruik van herbiciden ook buiten de gewassen dunt het aantal kruidachtige planten sterk uit en 
daarmee de voedselbronnen voor Geelgorzen (zaden en insecten). Rechts: veruit de meeste gangbare graslanden worden 
rijkelijk bemest en met dicotylenbestrijdingsmiddelen behandeld. Daardoor worden het dichte groene grastapijten die 
door Geelgorzen effectief gemeden worden. 

   
Figuur 11: Links: klepelmaaien is geen goede manier om hagen te onderhouden. De grote wonden maken de planten veel 
gevoeliger voor ziektes. Rechts: her en der houden Geelgorzen stand op wat ogenschijnlijk relictlocaties zijn, zoals in de 
randen van dit perceel historisch permanent grasland in het midden van de foto (Poperinge). Kunnen ze hier effectief 
standhouden ? 
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Figuur 12: Scheuren en ophogen van oude bloemrijke graslanden gebeurt regelmatig (links Nieuwkerke, rechts Dranouter 
maar oude foto). Vaak wordt het een akker of anders een veel productiever grasland dat ongunstig is voor Geelgors. 

 

   
Figuur 13: Graanstoppels zijn een prima biotoop. Maar onder de huidige normale bedrijfsvoering blijft hiervan nauwelijks 
een perceel overwinteren. Links in oktober (veel onkruidjes, Wijtschate), rechts in januari na oppervlakkige 
grondbewerking (Sint-Denijs). Bijna alle graanstoppels worden snel na de oogst bemest, geploegd en ingezaaid met een 
groenbedekker. Japanse haver is geschikt als voedsel voor de Geelgors als het de gelegenheid krijgt om in zaad te komen, 
maar de andere soorten groenbedekkers leveren geen voordeel voor de soort. 

   
Figuur 14: Graanveldjes voor wintervoedsel moeten op een goede plaats liggen of er komt geen vogel op af. Dus niet 
langs een waterloop (rijtkraan rijdt er over) en niet in de schaduw (koud, graan beschimmeld) (Sint-Denijs, 2005).  
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2.5. Pluspunten 

Andere factoren zijn dan weer een bonus voor het project: 

- Het is een 'aaibare' soort qua uiterlijk maar ook qua zang (“5e symfonie van Beethoven”; al 

gebruikt voor publiciteit door Klara en Festival Dranouter, zie figuur 15-16) 

- De soort is makkelijk te vinden 

- De verspreiding in de regio is goed gekend 

- De verspreiding is niet versnipperd en sluit naadloos aan bij de grotere Franse populatie 

- We hebben al veel ervaring met het aanleggen van wintervoedselveldjes  

- We hebben al veel ervaring met de aanleg en het onderhoud van  hagen en houtkanten, bv. via de 

landschaps(bedrijfs)plannen in de Regionale Landschappen 

- De nood aan kleine landschapselementen (“KLE’s”) komt ten goede aan veel andere dier- en 

plantensoorten (vlinders, bijen, hommels, vleermuizen, Eikelmuis, Grasmus, Braamsluiper, 

Zomertortel, Bramensprinkhaan,  …) 

- De extra wintervoedselmaatregelen zijn ook voor andere soorten gunstig (Grauwe gors, allerlei 

vinkachtigen, muizen, uilen, Torenvalk, …) 

- KLE’s leveren veel andere ecosysteemdiensten naast biodiversiteit: landschapsverfraaiing, 

erosiebestrijding, nectar en stuifmeel, allerhande bessen, cultuurhistorie, enz. 

- Ook voor kleinwild (Haas, Patrijs) zijn de maatregelen gunstig, zodat jagers en 

wildbeheereenheden mee betrokken kunnen worden 

- Er zijn al voorbeelden van succesvolle projecten in Hoegaarden en Groningen die de lokale 

populaties daar hebben versterkt 

- De maatregelen zijn niet echt duur 

 

 

 

  

Figuur 15: Gebruik van de zang van de Geelgors door radiozender Klara. 
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Figuur 16: Publiciteit voor allerlei evenementen met de Geelgors als mascotte: Festival Dranouter, Natuureducatie. 
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2.6. Welke terreinmaatregelen zijn in het algemeen gunstig voor de 

Geelgors ? 

Er bestaat een volgorde voor het resultaatgericht uitvoeren van een soortbeschermingsprogramma, 

zie kader.  

 

Wat uiteindelijk op het terrein zal worden uitgevoerd in het kader van dit actieplan, is enkel wat valt 

binnen de provinciale bevoegdheden en beleidsinstrumenten. Dat houdt o.m. in dat geen 

maatregelen in erkende en Vlaamse natuurreservaten kunnen worden gesubsidieerd, omdat daar al 

een door het Vlaamse gewest ondersteunde betoelaging voor bestaat. De concrete 

terreinmaatregelen worden opgesomd in hoofdstuk 4.  

 

Algemeen moeten de maatregelen voor Geelgors zich toespitsen op het voorzien van voedsel en 

veiligheid (Dochy & Hens, 2005). Kort samengevat zijn dit de “Grote Drie” : 

o Z: zomervoedsel = insecten 

o W: wintervoedsel = grote zetmeelhoudende zaden (graan, gras) 

o D: dekking = veilig broeden, veilig schuilen 

Mogelijke maatregelen voor biotoopverbetering zijn dan: 

 behoud en herstel van bloemrijke graslanden (Z, W) 

 behoud en beheer van hagen en houtkanten, o.a. niet te hoog en vooral niet te smal (Z, D) 

 solitaire struiken of struwelen behouden of ontwikkelen langs waterlopen of onder 

hoogspanningsmasten (Z, W, D) 

 het vlechten van hagen: zorgt voor dichte onderlaag (Z, D) 

 behoud wat er nog is: oude landschapselementen zijn prioritair (Z,D) 

 sensibilisatie haageigenaars om onderzijde haag ruig te laten in broedseizoen (Z, D) 

 graanakkertjes of niet geoogste graanranden laten overwinteren (W) 

 graanstoppels na de oogst ongestoord laten overwinteren zonder bemesting, 

grondbewerking of herbicidenbehandeling (W) 

 onverharde wegen behouden (Z, W) 

 stimuleren van landbouwers om beheerovereenkomsten af te sluiten voor : 

De hiërarchie van soortbeschermingsacties 

Soortbescherming heeft het meeste kans op succes als men start bij de bestaande 

populaties en van hieruit verder bouwt, in deze volgorde: 

 Actie Doel 

1. Verbeteren van de biotoopkwaliteit Vergroten van de lokale populatie 
= beter bestand tegen natuurlijke 
populatieschommelingen 

2. Vergroten van het leefgebied Idem + populatieoverschot krijgt 
nieuwe ruimte 

3. Verbinden van gescheiden populaties Er kan uitwisseling van individuen 
en dus van genen gebeuren; dit is 
noodzakelijk om op langere 
termijn inteelt te vermijden 
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o trioranden, met inheems gras-kruidenmengsel en gefaseerd strokenbeheer, en dit 

vooral langs waterlopen en/of hagen of solitaire struiken (Z, W) 

o botanisch beheer (zie 1e maatregel) (Z, W) 

 mantelzoombeheer van bosranden: creëren van meer structuurvariatie (Z, W, D) 

 natuurvriendelijk beheer van brede wegbermen : bermbeheerplan opstellen én uitvoeren (Z, 

W), vochtige ruigte in gracht af en toe niet mee maaien 

 onderhoud van knotwilgen stimuleren; oude knoestige bomen zijn het meest waardevol en 

hier eventueel achterstallig beheer inhalen (D) 

 verbeteren milieukwaliteit: 

o onbemeste en onbespoten bufferstroken langs waterlopen, poelen en bosranden 

voorzien (Z, W, D) 

o waterzuivering landelijke horeca en verspreide bebouwing (Z) 

Het vergroten van het leefgebied kan door terreinen die grenzen aan de bestaande populatiekernen 

meer geschikt te maken met bovenstaande maatregelen. We stellen vast dat de Geelgorzen zich ’s 

winters nauwelijks buiten de perimeter van de broedterritoria begeven. Voor deze soort is het 

daarom vooral belangrijk om de resterende kernen eerst te laten toenemen om die dan te laten 

“overlopen” in buurgebieden. 

Het is dus nuttig om de maatregelen zeer gericht in te zetten in het huidige verspreidingsgebied. 

Naarmate de verspreiding opschuift, kunnen ook de maatregelen opschuiven. 

Het in verbinding stellen met andere populaties is hier minder aan de orde. Westwaarts is er een 

ononderbroken link met de grote (nog) aaneengesloten populatie in Frankrijk. Maar omdat de 

vroegere verspreiding gebiedsdekkend was over heel West-Vlaanderen, is het wel de bedoeling om 

de link tussen de IJzervallei (Beveren) en de kustduinen (De Panne) opnieuw te herstellen. Op het 

Plateau van Izenberge is de soort nog maar zeer recent uitgestorven. In de buurt van Beveren-aan-

de-IJzer nam de uitgedunde populatie snel terug toe na het voorzien van graan als wintervoedsel. 

Waarschijnlijk is het gebrek aan wintervoedsel hier het belangrijkste knelpunt geweest en werd het 

tij net op tijd gekeerd. Dit zal dan ook het eerste doel zijn op het plateau van Izenberge. Terug 

Geelgorzen in de Brugse zandstreek krijgen is niet realistisch binnen de looptijd van dit actieplan. 

Naast biotoopverbetering en ontsnippering is ook sensibilisatie van de doelgroepen nodig om het 

draagvlak te verhogen om de maatregelen daadwerkelijk uit te voeren.  

Zoals hoger reeds uitgelegd, is (her)introductie niet aan de orde. 
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2.7. Welke andere soorten profiteren mee ? 

Het kleinschalige landschap dat de Geelgors verkiest, is ook een goed leefgebied voor tal van andere 

soorten. Deze soorten profiteren mee van de acties die voor de ‘mascottesoort’ worden 

georganiseerd. In tabel 1 zijn enkele van die soorten opgesomd. De categorieën ‘prioritaire’ en 

‘symboolsoorten’ refereren naar het rapport van Dochy et al. (2007). Soorten zonder vermelding 

onder ‘categorie’ zijn niet echt zeldzaam of bedreigd, maar wel typisch voor het biotoop. 

 

Tabel 1: Soorten die mee profiteren van de maatregelen voor de Geelgors 

Soorten Categorie Biotoop 

Planten   

Echte koekoeksbloem Symboolsoort Vochtige bloemrijke graslanden 

Groot streepzaad Symboolsoort Bloemrijke bermen en hooilanden 

Grote ratelaar Symboolsoort Bloemrijke hooilanden op vochtige bodem 

Gulden sleutelbloem Symboolsoort Wegbermen in de Westhoekpolders, bosranden in 
Heuvelland 

Kleine ratelaar Symboolsoort Bloemrijke hooilanden op droge bodem 

Korenbloem Symboolsoort Onbespoten graanakkers 

Steeneppe Prioritaire soort Wegbermen in Poperinge-Ieper 

Wilde bertram Symboolsoort Bloemrijke hooilanden op vochtige bodem, natte 
greppels langs wegbermen 

Zwarte populier Prioritaire soort Van nature in IJzervallei, in de praktijk als knotboom 
in hele Westhoek 

Vogels   

Boerenzwaluw Symboolsoort Veestallen met open deuren en gemengd landschap 
rondom 

Braamsluiper  Brede hagen en houtkanten 

Gele kwikstaart Symboolsoort Open akkers, akkerranden, trage wegen 
Grasmus Symboolsoort Hagen, houtkanten 

Grauwe gors Symboolsoort Open akkers met ‘zitplaatsen’ (paaltjes, 
mestvaalten, elektriciteitsdraden, struikjes), 
akkerranden, trage wegen, bloemrijk grasland, ’s 
winters op graan; in open gebied 

Huiszwaluw Symboolsoort Gebouwen met grote dakoversteek in insectenrijke 
omgeving (hoeve, dorp) 

Kerkuil Symboolsoort Gemengd agrarisch landschap met muizenrijke 
ruigtes en gebouwen of nestkasten om te broeden 

Paapje Prioritaire soort (op trek) Bermen en graslanden met veel insecten 
en paaltjes of andere uitkijkposten 

Patrijs Prioritaire soort Gemengd agrarisch landschap met relatief kleine 
percelen 

Putter Symboolsoort Allerlei ruigtes en braakliggend terrein met veel 
distels, klit of kaardenbol 

Rietgors Prioritaire soort Rietgrachten, moerassen; ’s winters vaak op 
graanstoppels en vogelvoedselgewassen 

Ringmus Symboolsoort Kleinschalig landbouwgebied met veel oude 
(knot)bomen en houtkanten 

Roodborsttapuit Symboolsoort Insectenrijke bermen, graslanden of ruigtes met 
paaltjes, braamstruwelen of andere uitkijkposten 

Steenuil Symboolsoort Weiden met oude knotbomen, oude gebouwtjes 

Zomertortel Symboolsoort Brede hagen en houtkanten, brede mantelzomen 
van bossen, onkruidzadenrijke randen en stoppels 
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Soorten Categorie Biotoop 

Zoogdieren   

Eikelmuis Symboolsoort Gevarieerd terrein met bosjes, boomgaard, oude 
tuinen met gebouwtjes, klimplanten, knotbomen, 
steen- of takkenhopen,  … 

Steenmarter Symboolsoort Gevarieerd landschap 

Amfibieën & reptielen   

Kamsalamander Prioritaire soort Kleinschalig mozaïeklandschap met poelen, 
bloemrijk grasland, ruigtes en hagen 

Kleine watersalamander Symboolsoort Poelen in gevarieerde omgeving 

Bruine kikker Symboolsoort Poelen in bos of grasland 
Gewone pad Symboolsoort Poelen 

Hazelworm Symboolsoort Zonnige bosranden, schrale bermen 

Dagvlinders   

Sleedoornpage Symboolsoort Hagen, houtkanten, bosranden met Sleedoorn 

graslandvlinders als groep Symboolsoort Bloemrijke bermen en graslanden 

(Bruin en Oranje zandoogje, Bruin en Icarusblauwtje, Oranjetipje, Kleine vuurvlinder, Hooibeestje, 
Argusvlinder, Koninginnepage, Groot en Zwartsprietdikkopje) 

Sprinkhanen   

Grote groene sabelsprinkhaan  Ruigtes 

Bramensprinkhaan  Hagen, houtkanten, bosranden, braamstruweel 

 

 

 

 

 

 

Hierna bekijken we in hoofdstuk 3 eerst wat de  provincie concreet kan doen: wat zijn haar 

instrumenten ? 

Daarna volgen in hoofdstuk 4 de doelstellingen van het actieplan, die bereikt moeten worden via de 

acties van de provincie en haar bevoorrechte partners Inagro en de Regionale Landschappen.  
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3. IN TE ZETTEN INSTRUMENTEN VAN DE PROVINCIE 

3.1. Beheer van de eigen provinciedomeinen en Groene Assen 

De provincie zal uiteraard in haar eigen gebieden het goede voorbeeld geven.  

In het verspreidingsgebied van de Geelgors ligt één provinciedomein, de Kemmelberg. Er zijn geen 

Groene Assen. 

Tabel 2: Provinciedomeinen en Groene Assen met Geelgors. 

Provinciedomeinen en 
Groene Assen in 
verspreidingsgebied soort 

Kemmelberg (Heuvelland) 

Is Geelgors aanwezig ? Voormalig broedvogel, het langst aan de westkant (Dranouter), tot 2011. 
Talrijke wintergast op de graanveldjes, tot 100 of meer exemplaren, maar 
sterk wisselend van jaar tot jaar. 

Beoordeling Het domein lijkt in theorie uiterst geschikt voor meerdere broedkoppels. 
Afwezigheid als broedvogel is een mysterie.  
De winterse graanveldjes zijn goed gelegen en worden druk bezocht door 
Geelgors. 

Acties Verderzetten van akkerbeheer.  
Bijvoederen van graan in feb-maa op kansrijk perceel in de hoop dat zich 
territoria hervestigen. 
Aanleggen van bloemrijke stroken op jagerspercelen (i.s.m. lokale jachtrecht-
houders). 
Experimenteel akkerbeheer. 

Uitvoering Groendienst i.s.m. NALA en sectie Planning Domeinen. 

 

 

3.2. Terreininrichting bij particulieren 

3.2.1. Perimeters 

Voor een maximale kans op slagen situeren we de maatregelen daar waar er een redelijke kans is dat 

er Geelgorzen komen. Voor het broedseizoen is dat in de directe omgeving van de territoria, in de 

winter is het een ruimer gebied. Daarom worden twee perimeters afgebakend: 

- Zomerperimeter = 300 m rondom bestaande broedgevallen (2010-2013)  

Tijdens het broedseizoen verblijven de vogels de hele tijd binnen hun territorium. De vogels 

gaan daarbij zelden verder dan 300 m van het nest (van Dijk, 1996; Stoate et al., 1998). Door 

in deze zone het insectenaanbod te verhogen en betere nestgelegenheid aan te bieden heeft 

dit een directe invloed op het broedsucces. De kaart met de zomerperimeter wordt ter 

beschikking gesteld aan wie bij de acties is betrokken. 

- Winterperimeter = 2 km rondom bestaande broedgevallen (2010-2013) 

In de wintermaanden zijn de vogels mobieler en bestrijken ze een ruimer gebied. Echt ver 

gaan ze ook niet, ze blijven binnen 2 km van broedlocaties. Dit is de perimeter voor 

wintervoedsel en veilige dekking. Zie fig. 25. 

Daarnaast geldt ook: 
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- het aanbod geldt enkel in het buitengebied, niet in de bebouwde kom. 

- niet voor cultuurtuinen; wel voor al ecologisch beheerde tuinen van meer dan 2.000 m² die 

naadloos grenzen aan landbouwgebied en waarbij de maatregelen aan de buitengrens 

uitgevoerd worden. 

- aanplantingen ter compensatie van het rooien van nog levensvatbare oude 

landschapselementen worden niet vergoed 

- het aanbod geldt niet voor verplichte groenschermen 

De uitvoering van deze concrete maatregelen op het private terrein wordt gedelegeerd naar de 

regionale landschappen RLWH en RLIJP. Beide krijgen op jaarbasis een projectsubsidie van de 

provincie, gelinkt aan een projectplanning. Dit actieprogramma Geelgors wordt in hun 

projectplanning ingeschoven. 

Het verdere beheer van de aangelegde landschapselementen is ten laste van de grondgebruiker. 

 

3.2.2. Maatregelen voor het broedhabitat in de zomerperimeter 

De gratis maatregelen in de ‘zomerperimeter’ zijn:  

- behoud of aanleg bloemrijk grasland of ruigte, met inbegrepen: 

o zaaiadvies [zie bijlage 1] 

o inheems zaaizaad 

o het zaaien 

o beheeradvies 

- vlechten van hagen 

o hoeft maar eens om de 30 jaar te gebeuren en is dus ‘inrichting’ eerder dan ‘beheer’ 

o ter beschikking stellen van mankracht om haag te vlechten 

o beheeradvies 

- uitvoeren van achterstallig beheer van waardevolle oude landschapselementen 

(haag/heg/knotboom), mits garantie op opvolgingsbeheer 

Een haag vlechten kost momenteel zo’n 17 €/lm. Ze moet eerst 2 tot 3 jaar vrij in de hoogte 

uitgegroeid zijn tot 3 à 5 meter hoog zodat de stammetjes lang genoeg zijn om schuin te leggen. 

  
Figuur 17: Ingezaaid maar inheems bloemrijk grasland en KLE’s van een grote privétuin kunnen een belangrijke bijdrage 
leveren aan een beter geschikt landschap voor de Geelgors (Slijpskapelle). 
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Figuur 18: Links typisch bloemrijk grasland voor de zandleemstreek met Margriet, Knoopkruid, Veldzuring, veel Scherpe 
boterbloem en een variatie aan vlinderbloemigen en grassen (Vrijbosroute, Langemark). In het projectgebied zijn 
dergelijke vegetaties bijna alleen nog in bermen en natuurreservaten te vinden. Rechts: Nog voedselarmer grasland op 
zandige bodem met veel Gewoon biggenkruid en Veldzuring in juli (Scherpenberg). Dergelijke graslanden zijn in stand te 
houden door twee keer per jaar te maaien, het maaisel af te voeren en zeker niet te bemesten noch te bespuiten. 

 

   
Figuur 19: Links: hetzelfde grasland zoals op de foto hierboven rechts (Scherpenberg) maar vroeger op het seizoen (mei). 
Reukgras en Gewoon struisgras zijn de dominante grassen, de zode is vrij open. Rechts: inzaai van akkerranden kan het 
bloemrijke aspect nabootsen. Op voedselrijke bodems groeit alles snel maar Groot streepzaad raakt er nog bovenuit 
(Schipvaarthoeve, Poperinge). 

 

   
Figuur 20: Links: een gevlochten haag biedt een veel dichtere onderzijde en dus veiliger broedgelegenheid. Het is wel 
arbeidsintensief, dus enkel in te zetten op kansrijke locaties (Westouter, <1 jaar na het vlechten). Rechts: grote tuinen 
kunnen via een landschapsplan worden ingericht tot geelgorsvriendelijk terrein, zoals in dit voorbeeld (Wulvergem). 
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3.2.3. Maatregelen voor voedsel en algemene dekking in de winterperimeter 

De gratis maatregelen in de ‘winterperimeter’ zijn: 

- aanleg van overwinterende graanveldjes, in jaren dat het aanbod via andere kanalen 

ontoereikend is. De juiste plek is belangrijk: zie voorwaarden bij actiedoel 2 in § 4.4. 

- aanplanten van solitaire struiken/bomen en vogelbosjes (25 m²)  

o ter beschikking stellen van pakketten autochtoon plantgoed 

o ploeg vrijwilligers/sociale tewerkstelling helpt bij de aanplant 

o plaatsen van palen bij jonge aanplant om maai- of rijtmachines te waarschuwen 

Het gewone beleid rond kleine landschapselementen met het instrument van het 

landschaps(bedrijfs)plan blijft zoals het was. Dit is enkel mogelijk binnen de provinciale 

aandachtsgebieden, maar deze overlappen volledig met de ‘winterperimeter’. Voor particulieren 

blijft een cofinanciering van 30% gehandhaafd. 

Er wordt door het RLWH afgesproken met de provinciale Dienst Waterlopen om bij voorrang langs de 

beken in Reningelst en de Wijtschaatsebeek en Kemmelbeek in Voormezele solitaire struiken aan te  

planten. De beken van Reningelst herbergen nog heel wat territoria. Die andere beken kunnen de 

verbinding maken naar het provinciedomein De Palingbeek. 

   
Figuur 21: Links: vogelbosje in het kader van een landschapsbedrijfsplan (Jabbeke), ideaal als potentiële zangpost en 
broedlocatie. Rechts: overwinterend graan op perfecte plek: rustig, in de zon en langs een doornstruweel (Westouter). 

   
Figuur 22: Solitaire struiken of hakhoutstronken worden vaak als zangpost gebruikt. Langs waterlopen zijn stronken 
elzenhakhout ook zeer goed om de oevers vast te houden (links Nieuwkerke, rechts Robaertbeek Poperinge). 
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Figuur 23: Veel solitaire struiken maken een haag. Hoe meer structuur in de haag, hoe beter voor Geelgorzen en andere 
soorten. Het is zelfs beter geen uniforme 'muur' (nabij Couthofbos, Poperinge). 

 

   
Figuur 24: Graanveldjes kunnen er ’s zomers prachtig uitzien als er wat Korenbloemen, Klaprozen en eventueel Gele 
ganzenbloem worden mee gezaaid. Dit verhoogt de toeristische aantrekkingskracht, maar ook die voor insecten. ’s Winters 
komen Geelgorzen in groepen op dergelijke percelen af, op voorwaarde dat er veilig struweel naast staat om in te rusten en 
te schuilen (links: Lettenberg Kemmel, rechts Alveringem (foto Dieter Coelembier)). 
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Figuur 25: Winterperimeter van 2 km rond de huidige territoria van Geelgors (2010-2013). Bepaalde maatregelen uit dit 
soortactieplan moeten binnen deze perimeter genomen worden, en in West-Vlaanderen. Beheerovereenkomsten in het 
kader van akkervogelbescherming kunnen door landbouwers afgesloten worden met de VLM binnen het rode gebied.   
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3.3. Tijdelijke beheerovereenkomsten met landbouwers 

De provincie kan tijdelijke beheerovereenkomsten (“BO’s”) afsluiten met landbouwers, die niet 

worden aangeboden door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM). Het gaat om experimenten, 

demonstratieterreinen of uitzonderlijke overgangsmaatregelen tot wanneer de BO wel via de VLM 

wordt aangeboden. Inagro doet de begeleiding van de landbouwer(s), de opvolging en de 

rapportering. 

In dit actieplan worden verschillende experimentele BO’s voorgesteld.  

Experimentele beheerovereenkomst “Zadenrijke erosierand” 

Het huidige beheerpakket “grasstrook” betoelaagt stroken van 6-30 meter breed die ingezaaid zijn 

met een snel groeiend gras, meestal Engels raaigras (Lolium perenne). Ze hebben als doel om van 

hellingen afstromend regenwater af te remmen en het meegekomen erosiemateriaal tegen te 

houden. Voor de natuur hebben deze randen nauwelijks directe meerwaarde. Bemesting, 

gewasbeschermingsmiddelen en eender hoeveel maaibeurten zijn toegelaten. In die zin verschillen 

ze niet wezenlijk van ‘gewone’ intensieve graslanden.  

Het zaad van raaigrassoorten (Lolium spec.) is wel interessant als wintervoedsel voor de Geelgors 

(Buckingham et al., 2011). Het is dus kwestie van het gras in zaad te laten komen. Dit kan door tijdig 

te stoppen met maaien. Een lentemaaibeurt kan dus wel nog. Dit beheer kan in principe ook op een 

apart perceel uitgevoerd worden dat geen erosiestrook is.  

De voorwaarden voor de experimentele BO zijn dan: 

- Voor Engels raaigras: niet meer maaien tussen 1 juni en 15 maart  

- Voor Italiaans of hybride raaigras: niet meer maaien tussen 1 juli en 15 maart 

- Maaisel moet telkens verwijderd worden, bv. als silovoeder 

- Voor erosiestrook van 6-30 meter breed ofwel voor percelen van maximaal 5.000 m² 

Inagro zal verder opzoekwerk doen om de voorwaarden voor deze experimentele BO verder te 

verfijnen: 

- Welke van de talloze rassen van raaigrassen kunnen voedzaam zaad vormen ?   

- Hoeveel bedraagt het opbrengstverlies ?  

- Hoeveel dient de vergoeding te bedragen ? 

 

Figuur 26: Het zaad van Engels of Italiaans 
raaigras is goed voedsel voor Geelgorzen. Beide 
grassoorten worden massaal gebruikt in de 
landbouw. Op strategische plaatsen zoals 
erosiestroken zullen we uittesten of het in zaad 
laten komen van dit gras een goede 
wintervoedselmaatregel kan zijn. 
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Experimentele beheerovereenkomst “Onderzaaien van klaver in graan” 

Dit systeem komt uit het drieslagstelstel. Na oogst van het graan stond dan onmiddellijk een 

stikstofleverend gewas klaar dat het jaar braaklegging verving en bovendien als veevoeder bruikbaar 

was (en is). Dergelijke graanvelden zijn insectenrijker en weerstaan beter aan erosie. Deze methode 

wordt op heden vrijwel niet meer (of ook: ‘nog niet’) toegepast. 

Dit systeem kan een interessante zomermaatregel zijn. Inagro zal dit proberen op proefvelden in de 

nabijheid van broedterritoria. 

 

  

Figuur 27: (links:) Rogge ondergezaaid met Rode klaver. Meer insecten, beter tegen erosie, natuurlijke stikstofaanvoer en 
vervolgteelt staat klaar na oogst graan. (rechts:) Veld met Straatgras: laag blijvend, veel kleinschalige structuurvariatie 
en veel zaadzetting. Is in theorie zeer geschikt voor heel wat soorten akkervogels. 

 

Experimentele beheerovereenkomst “Tijdelijk grasland met Straatgras” 

Straatgras (Poa annua) is een alomtegenwoordig ‘onkruid’. Het produceert bijna jaarrond veel zaden 

en is waarschijnlijk een interessante voedingsbron voor Geelgorzen. Het groeit in kleine graspollen 

op allerlei niet te droge of te natte bodems. Het is een waardplant voor heel wat graslandvlinders en 

kan dus eventueel ook veel rupsen herbergen. Omdat het in lage polletjes groeit, is de zode erg 

structuurrijk en ‘doorwandelbaar’ voor kleine vogels. Een perceel met ingezaaid Straatgras zou een 

geschikt terrein voor Geelgorzen kunnen zijn in zowel de zomer (rupsen en zaden) als de winter 

(zaden). Opslag uit de zaadvoorraad zou wel een probleem kunnen zijn voor vervolgteelten, dus dit 

valt in eerste instantie enkel te proberen op percelen die nadien een andere bestemming krijgen dan 

akker (blijvend grasland, bos, bebouwing, …). 

Ook andere bedreigde akkervogels zouden hier voordeel van kunnen hebben, zoals Veldleeuwerik, 

Patrijs en Kievit. 
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Experimentele beheerovereenkomst “Vroeg ingezaaide Japanse haver” 

Japanse haver (Avena strigosa) is een uitstekende groenbedekker die meer en meer wordt 

toegepast. Het is een grasachtige plant die de bodem sterk afdekt en door vorst volledig afsterft. De 

soort kan hier geen kiemkrachtig zaad produceren, een groot voordeel t.o.v. de groenbedekkers Gele 

mosterd of Bladrammenas. 

Wanneer Japanse haver vóór 1 september wordt gezaaid, kan het nog bloeien en in zaad komen. 

Deze zaden zijn erg in trek bij zangvogels. Ook de Geelgors komt er graag op af, naast Ringmus, 

Rietgors, Vink en Groenling. 

De RL’s en de VLM-bedrijfsplanners zullen actief landbouwers in de winterperimeter contacteren met 

de vraag om ‘op tijd’ Japanse haver in te zaaien. Dit moet voor begin april van elk jaar gebeuren 

voordat de landbouwers hun gewassenaangifte hebben gedaan. Inagro zal de landbouwkundige 

eigenschappen opvolgen, in het bijzonder of er toch geen opslag plaatsvindt na een zachte winter 

bijvoorbeeld. Deze akkers zullen door de vrijwilligers meegenomen worden in de wintertellingen. 

Bij succes is dit een goede kanshebber als zeer goedkope en landbouwvriendelijke maatregel voor 

het verhogen van het aanbod aan wintervoedsel. 

  

Figuur 28: Japanse haver in november (links). Komt vaak nog in bloei, maar zaadzetting lukt maar als ingezaaid wordt 
voor 1 september. Rechts: in zaad in januari, met Geelgorzen in aanpalend haagje (Westouter). 
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3.4. Logistiek ondersteunen van derden 

Het faciliteren van beheerwerk door particulieren kan even goed een stimulans zijn als subsidies. 

Taken groeperen leidt tot schaalvoordelen en dus kostenbesparing. 

Voor het project Geelgors worden vraag en aanbod samengebracht voor : 

- het knotten van knotbomen (“Knotploeg”) 

- de afzet van maaisel van laat gemaaide of minder productieve graslandpercelen of 

gemengde grasstroken 

- hulp bij het maaien van natte graslanden door het organiseren van beheer via een 

moerastractor 

Het bijvoederen van Geelgorzen op het eind van de winter als de graanveldjes leeg zijn gebeurt zo 

veel mogelijk door vrijwilligers. De provincie staat in voor de aankoop van granen (tarwe, gerst of 

haver) om uit te strooien op geschikte locaties. De Regionale Landschappen organiseren een depot 

en de verdeling via vrijwilligers.  

Het graan moet uitgestrooid worden : 

- op plaatsen waar die winter Geelgorzen voorkomen 

- op grotendeels kale bodem 

- aan de zonzijde van een doornstruweel 

- elke voederbeurt op een iets andere plaats, om te veel verlies door zich in dit aanbod 

specialiserende individuele knaagdieren te voorkomen.  

Het organiseren van cursussen voor ecotuinteam-gidsen is een hefboom om meer mensen hun tuin 

natuurvriendelijk te laten inrichten. In de opleiding van gidsen zal een luik over de Geelgors (en 

andere provinciale doelsoorten zoals Eikelmuis en Kamsalamander) worden opgenomen. De 

provincie richt deze opleidingen in i.s.m. VELT en de RL’s.  

   
Figuur 29: Links: Bijvoederen gebeurt met tarwe of ander graan, maar geen mais. Het goedkoopste is gewoon 
kippenvoeder. Uit te strooien op een zonnige open plek naast een doornhaag (Westouter). Rechts: bloemrijke graslanden 
zijn rijk aan insecten en makkelijker toegankelijk voor gorzen omdat ze een ijlere graszode hebben. Dergelijke percelen 
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zijn tegenwoordig erg zeldzaam en meestal op terreinen met natuurlijke handicaps gelegen. Het maaisel is niet geschikt 
voor productieve melkkoeien maar wel voor paarden, schapen en sommige leeftijden van runderen. Als er meer vraag 
naar dergelijk maaisel komt, worden zo’n graslanden weer interessanter voor een landbouwer (Givry-en-Argonne, 
Frankrijk). 

 

3.5. Kennisopbouw voor het project: monitoring en onderzoek 

3.5.1. Kennislacunes  

De belangrijkste vragen zijn: 

- De huidige verspreiding van de Geelgors in de periferie van Poperinge en Wijtschate-

Voormezele is onvoldoende gekend.  

- Hoe vaak en hoe ver verplaatsen de Geelgorzen zich tussen de winterse graanveldjes ?  

- Waar liggen nog bestaande bloemrijke graslanden buiten de natuurreservaten ?  

- Bezoeken Geelgorzen nieuw ingezaaide bloemrijke graslanden ? 

- Benutten Geelgorzen het zaad van Engels of Italiaans raaigras ? (zie § 3.3) 

- Hoe komt het dat de soort niet meer broedt op de Kemmelberg, een ogenschijnlijk zeer 

geschikt gebied? Spelen bepaalde habitateisen een rol die we nog niet kennen, of ligt het aan 

het afwezig zijn van ‘buren’ op hoorafstand ? 

- Kunnen we vestiging stimuleren door langer bij te voederen in het voorjaar (tot begin april) ? 

Door extra onderzoek hopen we deze vragen op te lossen. 

3.5.2. Monitoring 

Monitoring is het regelmatig opvolgen van een parameter om de evolutie in de tijd te kunnen 

beoordelen. Het is dus geen onderzoek naar oorzaak en gevolg. 

In dit actieplan gaat het over het opvolgen van: 

- Het aantal broedterritoria in West-Vlaanderen (100 in 2013, zie 2.2 op p. 6 e.v.) 

- Het aantal overwinterende vogels in West-Vlaanderen (400 in 2010-2013, zie 2.2) 

- De broedverspreiding in West-Vlaanderen in km² (80 km² in 2010-2014, zie 2.2 en fig. 36) 

De monitoring zal worden uitbesteed aan vrijwilligersverenigingen. Een deel van het werk zal worden 

uitgevoerd door medewerkers van de Regionale Landschappen, de VLM en de provincie. 

Tabel 3: Monitoringacties voor soortactieplan Geelgors 

Monitoring: wat Door wie Wanneer 

Karteren van territoria d.m.v. 
losse waarnemingen 

Vrijwilligers Doorlopend 
Extra aandacht in minder gekende 
gebieden. 

Wintertellingen op 
wintervoedselveldjes 

Vrijwilligers en medewerkers 
RL’s, VLM en provincie 

2x per winter in dec-feb; extra telronde 
bij sneeuw of strenge vorst 

Karteren areaal d.m.v. 
gestandaardiseerde punttellingen 

Vrijwilligers en medewerkers 
RL’s, VLM en provincie 

2016 en 2019 (al eens uitgevoerd in 
2013) 
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3.5.3. Onderzoek 

Extra onderzoek zal gecoördineerd worden door de provinciale medewerker biodiversiteit. Het 

betreft: 

Tabel 4: Onderzoek voor soortactieplan Geelgors 

Wat Door wie Wanneer 

Telemetrie-onderzoek naar winterse 
verplaatsingen van Geelgorzen 

Student biologie UGent i.s.m. INBO 
(provincie steunt logistiek) 

Winter 2015-2016  

Experimentele beheerovereenkomsten INAGRO 2015-2019 

Inventariseren van bloemrijke graslanden. Op 
kaart aangeven om eigenaars gericht te 
kunnen contacteren. 

Vrijwilligers en medewerkers RL’s, 
VLM en provincie. 

Doorlopend 

Opvolgen nieuw ingezaaide bloemrijke 
graslanden: 

- Opvolging vegetatie 
- Geelgorsbezoek zomer/winter 

Provinciemedewerker biodiversiteit 
i.s.m. RL’s. 

2016-2019 

 

 

 
Figuur 30: Akkervogels tellen op een winterse zondagmorgen, gevolgd door een Picon bij de stoof. Dit is geknipt werk 
voor vrijwilligers (Kemmelberg). 
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3.6. Kennisopbouw bij doelgroepen: vorming en sensibilisatie  

3.6.1. Vorming 

De provinciale medewerker biodiversiteit zal samen met de Regionale Landschappen en de dienst 

NME van de provincie vorming organiseren voor de verschillende doelgroepen : 

- opleiding vogelkijkers/vrijwilligers : 

o hoe uitvoeren monitoring Geelgorsterritoria (via Vogelwerkgroepen) 

 herkenning geluiden en gelijkende soorten 

 methode inventarisatie 

 hoe werkt het Google Maps systeem 

o hoe in kaart brengen van bloemrijke graslanden en geschikte locaties voor 

graanranden of andere maatregelen: 1 avond theorie en 1 voormiddag praktijk per 

jaar 

 theorie: wat is een goede plek 

 theorie: hoe werken Google Maps en Google Drive  

 oefenexcursie 

- opleiding vrijwilligers voor het vlechten van hagen 

- minicursus ‘akkervogels’ voor landbouwers 

o ontwikkelen van kleine weerbestendige veldgids, met de ondertitel “Nooit meer 

eenzaam op de tractor” 

o minicursus herkennen van akkervogels, met excursie 

o mogelijkheden nagaan voor de realisatie van korte film(pjes) over de soorten 

akkervogels en de mogelijke maatregelen; uitvoering afhankelijk van nodig budget 

3.6.2. Sensibilisatie 

De Regionale Landschappen verzorgen de sensibilisatie van het brede publiek en specifieke 

doelgroepen rond akkervogels en bloemrijke graslanden. Het doel is om van de Geelgors een ‘geliefd 

streekproduct’ te maken waar de regio trots op kan zijn dat ze die nog herbergt. Op die manier 

hopen we dat bewoners vanzelf meer gemotiveerd zullen raken om kleine maatregelen in het beheer 

van hagen en graslanden te nemen ten gunste van de soort.  

Dit alles zal als één pakket worden uitbesteed aan een ontwerp- en communicatiebureau. De 

mogelijkheden zijn alvast deze: 

- fotowedstrijd 

- filmpjeswedstrijd op sociale media over “Zingende struiken” met zangvogel zoals Geelgors, 

maar ook andere soorten zijn mogelijk zoals Grasmus, Koekoek, Zomertortel, enz.  

- bloemrijke fiets- of wandeltocht 

- akkervogelwandelingen 

- combineren met actie rond “Zingende struiken”, want de combinatie van bloemrijk grasland 

en struiken is nog beter voor Geelgors en andere soorten 

- verenigingen:  

o wedstrijd voor de “Gouden Geelgors” (wisselbeker ?) 

o slogan bedenken op het ritme van de zang 

- bierkaartjes of onderleggers “Gif mie een pintje biiiieeeeer” voor de streekcafés [eventueel 

te combineren met andere soorten] 
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- bordje voor wie maatregelen nam en voor beschermpalen van solitaire struiken: “Opgelet, 

hier zing ik !” 

- postkaartjes maken om te posten in de directe omgeving van territoria, met uitleg om tuin 

insectenvriendelijk in te richten (“U woont vlakbij een Geelgors (…) enz.”). 

- opnemen van info in toeristische folders van gemeente Alveringem 

- tentoonstelling voor bezoekerscentra 

- gefaseerd beheer van graslanden promoten (“vlinder- en sprinkhanenstrook”) 

- enz… 

 

 

 

Figuur 31: Met aansprekende acties kan de soort populairder gemaakt 
worden bij het brede publiek. 

 

 

Daarnaast voert de provincie verder campagne voor : 

- pesticidenvrij beheer van bermen en tuinen (vorming, sensibilisatie) 

- ecologisch bermbeheer (vorming, sensibilisatie) 

 

3.7. Samenwerkingsovereenkomsten met verenigingen 

Om de vrijwilligersinzet te regelen zal een samenwerkingsovereenkomst worden gemaakt met de 

Vogelwerkgroep Westland van Natuurpunt De Bron vzw en met Natuurwerkgroep De Kerkuil vzw. 

Deze samenwerkingsovereenkomst zal het volgende regelen: 

- de inzet van vrijwilligers voor inventarisatie, monitoring en/of ander veldwerk 

- een onkostenvergoeding voor monitoringtaken, vergaderingen en bijvoederacties 

- het ter beschikking stellen van inventarisatiemateriaal (kaarten, schrijfplank, formulieren, …) 

- het bieden van opleiding aan nieuwe vrijwilligers 

- het ter beschikking stellen van oude en recente data uit hun databank; voor de data uit 

www.waarnemingen.be bestaat al een samenwerkingsovereenkomst met Natuurpunt Studie 

vzw. 

De vergoedingen zullen aan de verenigingen worden uitgekeerd, niet aan individuele vrijwilligers. 

  

http://www.waarnemingen.be/
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3.8. Communicatie 

3.8.1. Inleiding 

De eigenlijke communicatie zal voornamelijk vanuit de Regionale Landschappen verlopen. Voor 

communicatie met de doelgroep landbouwers zal samengewerkt worden met de VLM en Inagro. 

Het logo van de campagne “Buiten-gewone soorten” wordt altijd vermeld (fig. 32). 

 

  

 

 

Figuur 32: Logo van de provinciale campagne "Buitengewone soorten" 

 

 

3.8.2. Communicatie naar doelgroepen 

Er zullen heel wat verschillende doelgroepen worden aangesproken. 

Tabel 5: Doelgroepen van het project, en hoe ze te bereiken. 

Doelgroep Waarvoor ? Door wie te 
contacteren ? 

Contactpersoon 

Particulieren met 
‘landbouwgrond’ 

Terreininrichting: 
graanakker, 
bloemenweide, 
vlechten van hagen, enz 

RLWH, RLIJP Persoonlijk 

Natuurverenigingen 
(Natuurpunt, De 
Kerkuil) 

Inventarisatie, 
terreininrichting 

Provincie (O.Dochy) Dirk Becuwe (VWG 
Natuurpunt De Bron) 
Kris Degraeve (NWG De 
Kerkuil) 

Provincie Terreininrichting, NME Groendienst, Minawa 
sectie Planning 
domeinen, sectie NME 

Joachim Calcoen 
(Groendienst) 
Wim Marichal (Planning 
domeinen) 
Wim Mestdagh (NME) 

Gemeentes Terreininrichting, 
bermbeheer, 
informatiedoorstroming 

RLWH, RLIJP Schepen, milieuambtenaar, 
eventueel Groendienst 

Landbouwers Beheerovereenkomst VLM bedrijfsplanner, 
RLWH, RLIJP 

Landelijke gilden, 
Landbouwraad 

Landbouwers Experimentele 
beheerovereenkomst 

Inagro i.s.m. VLM Dieter Depraetere (Inagro) 

ANB Terreininrichting Provincie (O.Dochy) ANB: cel Beheer (Wim 
Pauwels), Pierre Hubau  

Het brede publiek Informatie, nieuws RLWH, RLIJP Via Landschapskrant, internet, 
publieksacties, persmomenten 
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3.8.3. Hoe worden de doelgroepen ingelicht voor, tijdens en na het project 

Tabel 6: Doelgroepen van het project, en de wijze van communiceren 

Doelgroep Voor project Tijdens project Na project 

Particulieren met 
‘landbouwgrond’ 

Persoonlijk contact 
Oproep in 
Landschapskrant 
Youtube-filmpje over 
Geelgorsvriendelijke 
tuinen 

idem Artikel Landschapskrant 
Feedback voor deelnemers 

Natuurverenigingen 
(Natuurpunt, De 
Kerkuil) 

Persoonlijk contact 
Mailing vogelkijkers 

Persoonlijk contact met 
werkgroepsverant-
woordelijke; 
Jaarlijks artikel in De 
Bron en De Kerkuil 

Artikel De Bron 
Artikel Natuur.Oriolus 
Eindverslag met 
samenvatting op websites 
provincie en RL’s 

Provincie Persoonlijk contact 
interne diensten 

idem 
Tussentijds verslag op 
NALA-team. 

Artikel Natuur- en Milieu-
info 
Eindverslag met 
samenvatting op websites 
provincie en RL’s 
Verslag op NALA-team 

Gemeentes Persoonlijk contact 
Milieuraad informeren 

Persoonlijk contact 
Milieuraad informeren 

Verslagje voor gemeentelijk 
infoblad 

Landbouwers met VLM- 
beheerovereenkomst 

Informeel via VLM 
bedrijfsplanner, RLWH, 
RLIJP 

Persoonlijk contact 
Landbouwraad 
informeren 

Artikel in Ferm 
Samenvatting eindverslag 
voor deelnemers 

Landbouwers met 
experimentele BO 

 Idem Eindverslag op websites 
provincie en RL 

ANB Persoonlijk contact 
terreinbeheerders 

Idem Geen apart gerichte 
communicatie 

Het brede publiek Artikel Landschapskrant Publieksevenementen, 
artikel Landschapskrant 

Artikel Landschapskrant 

 

3.8.4. Hoe en waar worden de resultaten gepubliceerd ? 

De provinciale medewerker biodiversiteit zorgt voor een tussentijds verslag tegen begin 2017 en een 

eindverslag tegen begin 2020. Dit is telkens na de grootscheepse territoriumkarteringen van 2016 en 

2019. 

Telkens worden de doelstellingen geëvalueerd: worden ze gehaald of niet ? Deze evaluatie zal als 

persbericht verspreid worden. 

Daarnaast zal een reeks van kortere artikels worden gemaakt voor de specifieke doelgroepen, om te 

publiceren in hun tijdschriften en/of websites.  

 

3.8.5. Hoe worden de resultaten van de monitoring teruggekoppeld naar het beleid ? 

Tijdens de loop van het project zullen persmomenten worden ingericht waarbij lokale betrokkenen 

en politici uitgenodigd worden. Bv.: inzaaien van eerste bloemrijk grasland, het planten van 

“zingende struikjes”, het vlechten van een haag, prijsuitreikingen bij publieksevenementen, enz. Zo 

raken ze tussendoor op de hoogte van de realisaties van het project. 
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De eindresultaten worden intern bij het provinciebestuur en aanverwante diensten gecommuniceerd 

via: 

- bespreking in het NALA-team 

- bespreking bij een overleg met INAGRO 

- een kennisgeving aan de deputatie; indien nodig worden suggesties voor een aangepast 

beleid toegevoegd 

 

3.9. Externe partners: Regionale Landschappen, Bosgroepen, Inagro 

De uitvoering van de concrete maatregelen op het terrein wordt gedelegeerd vanuit de provincie 

naar de twee Regionale Landschappen, resp. West-Vlaamse Heuvels en IJzer & Polder. Zij schrijven 

het actieprogramma voor de Geelgors in in hun projectplanning. De financiering van de maatregelen 

is onderdeel van hun normale projectsubsidie. 

De Bosgroep IJzer & Leie is niet rechtstreeks betrokken bij dit soortactieplan. 

Inagro staat in voor de realisatie en opvolging van de experimentele beheerovereenkomst rond het 

in zaad laten komen van erosieranden met raaigras. Zij helpen ook met de communicatie naar de 

landbouwers en vice versa. Zij nemen dit op binnen hun projectplanning en realiseren dit binnen hun 

normale projectfinancieringsenveloppe. 

 

3.10. Instrumenten van derden die ook nuttig zijn voor de soort 

De beheerovereenkomsten van de Vlaamse Landmaatschappij zijn vrijwel allemaal gunstig voor de 

Geelgors: het onderhoud van poelen, knotbomen, hagen, houtkanten e.d., bufferende (gemengde) 

grasstroken, botanisch beheer van bloemrijke graslanden of het telen van vogelvoedselgewassen. 

Enkel de BO’s voor een “grasstrook” (zonder meer) dragen niet noodzakelijk iets bij voor de soort. 

Het overgrote deel van de perimeters van dit actieplan ligt binnen de perimeters van de VLM voor 

specifieke akkervogelmaatregelen (fig. 25). Daar zijn de BO’s “faunavoedselgewas” en “gemengde 

grasstrook plus” mogelijk. 

Voor up-to-date informatie over de beheerovereenkomsten wordt verwezen naar www.vlm.be.  

De VLM zet bedrijfsplanners in voor persoonlijk advies aan landbouwers. In het geelgorzengebied zal 

extra aandacht gaan naar het gericht inzetten van maatregelen op geschikte locaties. 

 

Een door Engels onderzoek aangetoond gunstige maatregel, maar waarvoor geen ondersteuning 

meer bestaat, is de “onbespoten graanstoppel”. Geelgorzen en veel andere akkervogels vinden er 

gemakkelijk voedsel en ze zijn er goed gecamoufleerd. Graanstoppels worden na de oogst meestal 

snel bemest, ondergeploegd en ingezaaid met een groenbedekker. De huidige reglementering rond 

bemesting, groenbedekkers en erosiebestrijding bemoeilijkt nog verder het occasioneel laten liggen 

van een graanstoppel. 

http://www.vlm.be/
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Figuur 33: Een triorand is een grasbufferstrook die werd ingezaaid met een inheems gras/kruidenmengsel en die 
afwisselend in drie stroken wordt gemaaid. Eén strook daarvan wordt niet gemaaid en blijft ruig. Werkt zeer goed voor 
insecten en een rijke bloei, mogelijk dus ook voor de Geelgors. ’s Winters levert dit zaden en dekking. Dit recept wordt 
aangeboden als de beheerovereenkomst “gemengde grasstroken plus” door de VLM (links Stalhille, rechts De Haan). 

 

 

   
Figuur 34: Onbespoten graanstoppels bieden 's winters de kans aan kleine onkruiden om nog zaad te vormen. De open 
structuur van de zode biedt goede foerageermogelijkheden én camouflage voor Geelgorzen en tal van andere 
akkervogels. Dergelijke stoppels lijken echter niet goed meer te passen in de huidige landbouwvoering (Wijtschate). 
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4. DOELEN VAN HET ACTIEPROGRAMMA GEELGORS 

4.1. Inleiding 

Er worden concrete doelen voorgesteld om naartoe te werken. Dit is ook goed bruikbaar in de 

communicatie rond het project, zowel voor als na de uitvoering.  

Er is één algemeen ‘hoofddoel’, namelijk het behoud van de populatie. We willen immers even veel 

of meer Geelgorzen in 2020. Om dit doel te halen zijn acties nodig. Die acties worden als toetsbare 

‘actiedoelen’ geformuleerd. 

Het opvolgen van die doelen gebeurt door ‘monitoring’, onder het motto “meten is weten”. 

Bijsturing kan gebeuren indien nodig. De uitvoering van de monitoring kwam al aan bod in hoofdstuk 

3.5.  

 

 

 

Figuur 35: Rustende Geelgorzen in winterse meidoornhaag (foto: Graham Catley). 
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4.2. Hoofddoelstelling: De achteruitgang stoppen 

 
 

Deze doelstelling past in het Biodiversiteitscharter uit 2010, dat door de provincie werd 

onderschreven, waarin wordt gesteld dat de achteruitgang van de biodiversiteit moet gestopt 

worden. 

 
Figuur 36: West-Vlaams areaal van de territoria 
van Geelgors in 2010-2014. In totaal kwamen in 
die vijf broedseizoenen territoria voor in 80 
‘hokken’ van 1x1 km volgens het UTM-raster. 
Bron: www.waarnemingen.be. Enkele tijdelijke 
zangposten ver buiten de gekende gebieden zijn 
weggelaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het areaal in 2010-2014 bedroeg 80 km², zie figuur 36. De berekening gebeurt als volgt:  

- Herkomst gegevens: www.waarnemingen.be 

- Enkel waarnemingen tussen 1 april en 1 augustus 

- Louter overvliegende vogels zijn niet meegeteld.  

- Tijdelijke zangposten ver buiten de gekende gebieden worden niet meegeteld  

- De oppervlakte van alle UTM-kilometerhokken van 1x1 km met dergelijke meldingen is het aantal 

km² van het areaal. 

 

De verspreiding van de Geelgors in West-Vlaanderen mag tegen 2020 niet verder 

achteruitgaan.  

In cijfers: 

- het areaal in het broedseizoen blijft gelijk of neemt toe t.o.v. 2010-2014, nl. minimum 

80 km² 

- het aantal territoria blijft gelijk of neemt toe, nl. minimum 100 territoria (raming 

2013) 

- de winterpopulatie bedraagt op haar piek minstens 500 exemplaren (raming in 

winters 2010-2015) 

http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
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Het aantal territoria werd in 2013 geraamd op een 100-tal in de hele provincie. Die zijn verspreid 

over een 30-tal rond de IJzer en een 70-tal tussen Watou en Nieuwkerke (Dochy, 2014). Deze 

informatie wordt bekomen uit puntwaarnemingen in www.waarnemingen.be en de driejaarlijkse 

kartering in 2016 en 2019 (zie 3.5.2.).  

 

Jarenlange wintertellingen van Geelgorzen op graanveldjes in het Heuvelland en in de omgeving van 

Beveren-aan-de-IJzer leiden tot een schatting van in totaal zo’n 400 overwinterende vogels (niet 

gepubliceerde gegevens). De hoogste aantallen worden meestal geteld in januari, maar anders vooral 

bij vrieskou en zeker bij sneeuw. Dan zijn deze veldjes duidelijk van groot belang voor de soort. De 

vogels worden geteld via gerichte tellingen bij de wintervoedselveldjes (zie 3.5.2.). 

 

Het stoppen van de achteruitgang is het doel op de korte termijn, namelijk de duur van dit actieplan 

(tot 2020). Wanneer blijkt dat de voorgestelde acties doeltreffend zijn, kan verder naar een 

populatieherstel en dus een toename gewerkt worden. 

 

 

 

4.3. Actiedoel 1: Het broedhabitat verbeteren 

 

 

Het succes van de maatregelen om het broedhabitat te verbeteren hangt af van het aantal mensen 

dat bereid is om mee te doen. De eerste stap is om via een opvallende en gerichte communicatie het 

maatregelenmenu bekend te maken.  

De volgende stap is een actieve begeleiding van wie zich aanbiedt als geïnteresseerde. 

Vrijwilligers en projectmedewerkers zullen geschikte terreinen op kaart aanduiden (Google Maps-

toepassing). Medewerkers van de VLM en/of de Regionale Landschappen zullen daarna de eigenaars 

rechtstreeks contacteren. 

De bekendmaking kan op allerlei manieren, via huis-aan-huis bladen zoals de Landschapskrant of 

gemeentenieuws, via publieksevenementen, informeren van streekgidsen, enzovoort. 

 

 

  

Alle inwoners binnen het broedareaal van de Geelgors worden op de hoogte gebracht 

van het (eventueel gratis) aanbod aan maatregelen uit § 3.2. om het habitat te 

verbeteren. 

De eigenaars van terreinen die als extra gunstig beschouwd worden, worden actief 

gecontacteerd of ze interesse hebben in de maatregelen.  

De provincie legt een demonstratieterreinen aan met ingezaaid bloemrijk grasland en 

gevlochten hagen in het provinciedomein de Kemmelberg. 

http://www.waarnemingen.be/
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4.4. Actiedoel 2: Wintervoedsel voorzien 
 

 
 

Dit kunnen zowel graanvelden als graanstroken zijn, apart ingezaaid voor dit doel of stroken 

ongeoogst graan van commerciële percelen.  

Percelen waar Japanse haver vóór 1 september wordt ingezaaid als groenbedekker, komen ook in 

aanmerking omdat het gewas dan nog in zaad komt. De RL’s motiveren landbouwers voor zulke 

vroege inzaai, met de hulp van de VLM-bedrijfsplanners. 

Wanneer niet voldoende locaties door landbouwers zijn ingezaaid via een reguliere 

beheerovereenkomst, of door ANB en de provincie zelf konden worden ingericht, dan kan de 

provincie op haar kosten extra percelen laten aanleggen bij particulieren of op gronden van 

natuurverenigingen. De contacten hiertoe worden al gelegd in december van het voorafgaande jaar. 

Op elke locatie worden jaarlijks minstens tweemaal de Geelgorzen geteld in de wintermaanden (dec-

feb). Percelen die twee jaar na elkaar geen geelgorzenbezoek kregen, of waarbij het graan twee keer 

is mislukt, worden niet meer ondersteund. 

Deze veldjes of stroken werken het best op droge zonnige plaatsen met dekking in de directe 

nabijheid. Daarom moeten ze voldoen aan de volgende voorwaarden: 

- Gelegen binnen de winterperimeter, zie figuur 25 

- In voor Geelgorzen geschikte omgeving, namelijk landbouw- of natuurgebied 

- Grenzend aan de zonzijde van een doornhaag (voorkeur)  

- Op minder dan 50 m afstand van een doornhaag 

- Op minstens 50 m van een drukke weg of gebouw 

- Op minstens 100 m van een veestal 

- Niet langs een bosrand 

- Niet op een perceel dat omsloten is door bos 

- Niet in de schaduw van een dreef of bos 

- Niet direct langs een waterloop 

- Niet op een overstroombare plaats 

 

De voorwaarden worden opgevolgd door de medewerker biodiversiteit van de provincie of een 

Regionaal Landschap. De tellingen en de eventuele bijvoedering gebeuren i.s.m. lokale vrijwilligers. 

 

  

Binnen de winterperimeter worden jaarlijks minstens 15 locaties met wintervoedsel 

aangelegd, van elk minstens 1.000 m², verspreid tussen Leisele en Dranouter.  

Wanneer de graanveldjes mislukt zijn of leeg, of bij late winterprik in februari-maart 

wordt extra wintervoedsel (tarwe, gerst of haver) bijgevoederd. 
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4.5. Actiedoel 3: Insectenrijke zones maken of stimuleren 
 

 
 

Bloemrijke graslanden zijn erg nuttige biotoopelementen voor de Geelgors. Ze herbergen veel 

insecten én veel zaden. Ze zijn daarom jaarrond van belang (Stoate et al., 1998).  

Het is belangrijk om de weinige nog bestaande bloemrijke graslanden te behoeden voor te gulle 

bemesting en bestrijdingsmiddelen. Anders zullen de grassen snel gaan domineren. De 

soortenrijkdom verdwijnt dan en er resteert alleen een grastapijt. Het is moeilijk en duur om een 

bloemrijk grasland te ontwikkelen. Het is daarom zeer zinvol om de bestaande percelen goed te 

verzorgen. 

De provincie kan niet instaan voor het jaarlijks uitvoeren of betalen van het beheer van particuliere 

terreinen. Daarom ligt de focus hier vooral op het stimuleren van het behoud van deze graslanden.  

Natuurkenners uit de streek zullen worden gemobiliseerd om bestaande bloemrijke percelen op te 

sporen en te melden aan de Regionale Landschappen via een Google Maps-toepassing of 

gelijkwaardig. De provinciale medewerker biodiversiteit maakt deze toepassing aan. De Biologische 

Waarderingskaart levert een eerste aanzet: zie figuur 37. De veldbezoeken voor deze kaart dateren 

De provincie stimuleert het natuurvriendelijk beheer van bestaand bloemrijk grasland 

en de aanleg van nieuwe percelen of stroken bloemrijk grasland: 

- Voor bestaand droog bloemrijk grasland:  

o de Regionale Landschappen organiseren jaarlijks een publieksactie om deze 

graslanden positief in beeld te brengen (fotowedstrijd, videowedstrijd, 

bloemrijke fietstocht, akkervogelwandelingen, …). 

o de VLM engageert zich om eigenaars van dergelijke graslanden te informeren 

over de mogelijkheden van de beheerovereenkomst ‘botanisch beheer’ 

o de Regionale Landschappen informeren de eigenaars over de mogelijke afzet 

van het hooi bij bv. paardenliefhebbers uit de streek en vice versa 

- Voor bestaand nat bloemrijk grasland: de Regionale Landschappen informeren 

eigenaars van dergelijke percelen over de mogelijkheden om een moerastractor in te 

zetten voor het maaibeheer, en helpen bij het organiseren van een groepsbestelling.  

- Jaarlijks (vanaf 2016) worden minstens 5 nieuwe locaties ingezaaid met een 

inheems gras/kruidenmengsel van elk minstens 1.000 m², op maximaal 300 m 

afstand van bestaande Geelgorsterritoria, dus binnen de ‘zomerperimeter’. De 

provincie stelt het zaaizaad ter beschikking. Het zaaiwerk wordt via de Regionale 

Landschappen georganiseerd. Het kan gaan over : 

o Hooiland: wordt jaarlijks tweemaal gemaaid (vlakken of brede stroken) 

o Ruigte: wordt maar om de paar jaar gemaaid (kleine vlakken of stroken) 

- Sensibilisatie voor vrijwillig gefaseerd beheer = het niet mee maaien van een 

“vlinder- en sprinkhanenstrook”, bij voorkeur minstens 3 m breed en langs een 

doornhaag of braamstruweel 

- Sensibilisatie voor pesticidenvrij bermen-, akkerranden- en tuinenbeheer 
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echter uit 1997-98 of 2002 (ref BWK en ESV). Een actualisatie zou nuttig zijn, maar dat is door de 

omvang van zo’n werk niet mogelijk in het bestek van dit soortactieplan. 

Bloemrijke percelen bieden veel ‘ecosysteemdiensten’. Het zijn precies deze nuttige eigenschappen 

die in de communicatie in de verf zullen worden gezet :  

- variatie aan nectar en stuifmeel voor bestuivers (bijen, hommels, zweefvliegen, …) 

- er leven veel natuurlijke vijanden van plagen (loopkevers, spinnen, lieveheersbeestjes, …) 

- waardplanten voor vlinders 

- erg aantrekkelijk voor de recreant  

- dus ook aantrekkelijk voor de regionale horeca en hoevetoerisme 

- geen erosie 

- bieden een gevarieerd hooi voor nichemarkten 

Om kleine organismen met een lange levenscyclus van een jaar of meer, zoals vlinders, sprinkhanen 

en kevers, betere kansen te geven, is het zinvol om niet alles ineens af te maaien. Wanneer bij elke 

maaibeurt een strook van minstens 3 meter breed wordt overgelaten, kan een deel van de eitjes, 

rupsen of volwassen dieren de maaibeurt overleven. Anders moet telkens herkolonisatie van elders 

plaatsvinden. Het effect op vlinders en sprinkhanen is zeer snel zichtbaar resp. hoorbaar, waardoor 

dit in de communicatie een “vlinder- en sprinkhanenstrook” kan genoemd worden. 

Gefaseerd beheer zal geen effect hebben wanneer nog vollevelds insecticiden en herbiciden worden 

gebruikt. Daarom worden de sensibilisatiecampagnes voor pesticidenvrij beheer van randen, 

bermen, tuinen en openbaar groen voortgezet. 
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Figuur 37: Situering bloemrijke graslanden in het huidige verspreidingsgebied van de Geelgors, op basis van de 
Biologische Waarderingskaart (info 1997-1998, dus gedeeltelijk verouderd). In geel: de winterperimeter (zie 3.2.1).  
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4.6. Actiedoel 4: Verfijnen van de kennis 

 

 

De broedvogelkartering en de wintertellingen moeten toelaten om de hoofddoelstelling te 

evalueren.  De broedvogelkartering gebeurt via de punttellingenmethode zoals in 2013 uitgevoerd 

(zie Dochy, 2014). De wintertellingen gebeuren met simultaantellingen om 10u ’s morgens op alle 

graanakkers van het project. 

Het extra onderzoek zal meer gedetailleerde informatie opleveren dan wat tot nu toe gekend is over 

de habitatvereisten van de Geelgors. Dit moet toelaten om de maatregelen efficiënter in te zetten. 

De experimenten met andere zaadleverende gewassen dan graan worden uitgevoerd via een 

tijdelijke beheerovereenkomst met landbouwers. In Engeland zijn deze gewassen gunstig gebleken, 

maar bij ons is dat nog niet uitgeprobeerd. Diversificatie van wintervoedselmaatregelen is nuttig om 

makkelijker een teeltrotatie op vaste percelen te kunnen doen. 

Er is een samenwerkingsovereenkomst met Natuurpunt Studie vzw inzake het gebruik van de 

gegevens van de online natuurdatabank www.waarnemingen.be. De provincie levert jaarlijks een 

bijdrage voor het onderhoud van de databank en het gebruik van de data. 

  

Zowel de verspreiding als het terreingebruik worden (verder) onderzocht : 

- Gebiedsdekkende broedvogelkartering om de 3 jaar (2013-2016-2019) 

- Jaarlijks 2 wintertellingen op graanveldjes (dec-jan), met extra telronde bij 

sneeuwval of strenge vorst 

- Structurele ondersteuning van www.waarnemingen.be als databank voor tellingen 

en inventarisaties 

- Gedetailleerder onderzoek:  

o Gedetailleerde habitat- en gewassenkartering in een straal van 300 m rond 

gekende zangposten (april + juni 2015-2016) 

o Ondersteuning van master thesis rond terreingebruik in winter d.m.v. 

gezenderde geelgorzen (i.s.m. UGent en INBO) 

o Maaidata van akkerranden optimaal afstemmen op broedseizoen vogels en op 

levenscyclus van graslandvlinders  (literatuuronderzoek, eventueel 

praktijkonderzoek i.s.m. universiteit of instituut) 

o In kaart brengen van afgewerkte landschaps(bedrijfs)plannen en nagaan of er 

een link is met de territoria van Geelgors 

o Experimenteel nagaan of Geelgorzen gebruik maken van overwinterende 

Japanse haver, Italiaans of Engels raaigras met zaadzetting (bv. op 

erosierand), quinoa en onbespoten graanstoppels langs de zonzijde van een 

doornhaag (2015-2019), i.s.m. Inagro 

- De Regionale Landschappen en Inagro gaan de mogelijkheden na voor de afzet van 

hooi van bloemrijke graslanden 

http://www.waarnemingen.be/
http://www.waarnemingen.be/
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4.7. Actiedoel 5: Sensibilisatie en vorming van doelgroepen 
 

 

 

Niet alleen de stedelijke bevolking, maar ook de plattelandsbewoners kennen steeds minder van de 

natuur om hen heen. Om dit om te buigen worden laagdrempelige initiatieven opgezet om de meest 

opvallende akkervogels in het algemeen - en de Geelgors in het bijzonder - bekender te maken bij het 

grote publiek, maar ook bij de landbouwers.  

  

De Regionale Landschappen organiseren: 

- publieksevenementen om de soort een ‘geliefd streekproduct’ te laten worden bij 

het brede publiek (aaibaarheid verhogen) 

- informatiemomenten voor de doelgroepen over de beschikbare acties/maatregelen 

- opleiding voor projectmedewerkers, zoals beroeps als vrijwilligers, inzake 

monitoring 

- een minicursus akkervogels herkennen voor landbouwers 

 

De Geelgors wordt vermeld bij andere activiteiten waar de soort niet het hoofdonderwerp 

is, maar waar ze wel van profiteert, zoals cursussen over bomen knotten, hagen vlechten, …  

 

Er wordt een kleine maar robuuste veldgids (tractorgids) gemaakt voor de herkenning van 

de meest typische vogels van landbouwgebied, voor de doelgroep landbouwers.  

Er worden filmpjes gemaakt of gepromoot over de aanleg van bloemrijk grasland, het 

vlechten van hagen en het herkennen van akkervogels. 
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5. WIE DOET WAT ? 

Het Soortactieplan Geelgors wordt door een team van organisaties uitgevoerd. Tabel 7 vat samen 

wie welke taken op zich neemt. Hetzelfde geldt voor de kosten. Er wordt geen apart budget voorzien, 

alle acties worden ingeschreven in de jaarlijkse planning van elke organisatie. 

 

Tabel 7: Verdeling van de acties over verschillende organisaties. 

Taak Provincie RLWH RLIJP INAGRO 

Algemene regie SAP Medewerker 
biodiversiteit 

   

Beheer Kemmelberg Minawa + 
Groendienst 

   

Terreininrichting bij particulieren: 
contacteren, plan en regie uitvoering 

 X X  

Terreininrichting bij openbare 
besturen: solitaire struiken, 
bermbeheer, enz. 

Minawa X X  

Tijdelijke beheerovereenkomst met 
landbouwers: contacteren + opvolging 

Monitoring   Contacten 
landbouwers 

Knotploeg organiseren  X X  

Afzet van maaisel faciliteren  X X X (advies) 

Bijvoederen organiseren  X X  

Monitoring organiseren Methode, 
verwerking 

Logistiek Logistiek  

Onderzoek telemetrie Contacten met 
UGent, INBO 

   

Onderzoek bloemrijke graslanden Methode, 
verwerking 

Logistiek Logistiek  

Opvolging nieuw ingezaaide bloemrijke 
graslanden 

X X X  

Vorming vrijwilligers monitoring Inhoudelijk Logistiek Logistiek  

Opleiding vlechten van hagen  X X  

Minicursus ‘akkervogels’ voor 
landbouwers ontwikkelen 

Inhoudelijke 
opmaak 

Advies + 
promotie 

Advies + 
promotie 

Inhoudelijk + 

Uitgever 

Organiseren publieksacties NME-dienst 
i.s.m. RL’s 

X X  

Samenwerkingsovereenkomst met 
verenigingen sluiten 

X    

Artikels e.d. schrijven X X X X 

Filmpjes realiseren X X X X 

Andere diensten informeren (ANB, 
VLM, gemeenten) 

ANB, VLM ANB, VLM, 
gemeenten 

ANB, VLM, 
gemeenten 

Landbouw-
organisaties 

Globale verslaggeving project Medewerker 
biodiversiteit 
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6. MEERJARENPLANNING 

De planning wordt schematisch weergegeven in tabel 8. Elk jaar maakt de medewerker biodiversiteit 

een kort verslag op van het afgelopen jaar en een planning voor het volgende jaar. 

Tabel 8: Meerjarenplanning Soortactieplan Geelgors. 

Nr. Doelstelling Wie leidt? 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

0 Areaal behouden 
Aantal territoria behouden 
Winteraantal behouden 

Provincie  
 

X 

X 
X 
X 

 
 

X 

 
 

X 

X 
X 
X 

 

1 Tellingen 
Thesis gezenderde vogels 
Experimenten 

Provincie 
INBO 
Inagro 

X 
X 

X 
X 
X 

X 
 

X 

X 
 

X 

X 
 

X 

X 

2 Verbeteren broedhabitat RLWH, RLIJP X X X X X X 

3 Wintervoedsel voorzien RLWH, RLIJP X X X X X X 

4 Insectenrijke zones voorzien RLWH, RLIJP, 
Provincie 

X X X X X X 

5 Communicatie RLWH, RLIJP, 
Provincie 

X X X X X X 

 

_____________________ 
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BIJLAGE 1:  

Inzaaien van bloemrijk grasland of ruigte 
 
Enkel voor Geelgorzen geschikte terreinen komen in aanmerking voor inzaai. Dit wordt geval per 

geval beoordeeld. Dus geen ‘klassieke’ tuinen, tenzij een grote ecologisch beheerde tuin die naadloos 

aansluit aan landbouwgebied.  

 

Gras/kruidenmengsels voor bloemrijk grasland (hooiland)  

De voorgestelde plantensamenstelling is geschikt voor alle bodems in het geelgorzengebied, inclusief 

de polders, maar niet voor kletsnatte percelen. Zulke percelen worden geval per geval bekeken door 

de provinciale medewerker biodiversiteit. In die gevallen kan een aangepast zaadmengsel van 

inheemse soorten worden voorgesteld. Enkele eenjarige soorten worden mee gezaaid om al in het 

eerste jaar een bloemrijke aanblik te bieden (Grote klaproos, Korenbloem). 

De provincie koopt het zaaizaad in bulk aan. De Regionale Landschappen organiseren het zoeken 

naar kandidaten en de verdeling van het zaad. 

 

Het zaadmengsel bestaat uit de volgende soorten, allemaal van lokale herkomst (< 100 km): 

- Grassen (10 kg/ha of 1 kg/are): 

o Rood zwenkgras (50 %) 

o Reukgras (25 %) 

o Kropaar (10 %) 

o Rietzwenkgras (15 %) 

- Kruiden (5 kg/ha of 0,5 kg/are): 

o Margriet 

o Knoopkruid 

o Duizendblad 

o Gewone rolklaver 

o Klein kaasjeskruid 

o Grote ratelaar 

o Groot streepzaad 

o Wilde peen 

o Grote klaproos 

o Korenbloem 

Het mengsel wordt gezaaid in september of in april. In de eerste lente na inzaai kan bij grote 

onkruiddruk een onkruidsnede plaatsvinden voor 1 juni. Daarna wordt de vegetatie als volgt 

gemaaid: 

- 1-20 mei: 2/3 maaien, 1/3 niet maaien [maar dus nog niet in jaar 1] 

- 10 sept-10 okt: 2/3 maaien, 1/3 niet maaien 

- belangrijk: een strook van 1 meter breed langs de voet van een haag mag bij de eerste ronde 

in mei niet gemaaid worden, want het is net daar dat de nesten zich bevinden. 
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De in mei niet-gemaaide strook mag ook in september overgeslagen worden, maar bij een te sterke 

verruiging kan ook een ander 1/3 gekozen worden. De niet gemaaide stroken dienen als 

overwinteringsplaats voor insecten en als strook waar planten zaad kunnen zetten.  

De vroege maaibeurt t.o.v. de ‘klassieke’ 15 juni als maaidatum is om de grasgroei niet te veel 

voorsprong te geven, omdat de inzaai in de meeste gevallen op (zeer) voedselrijke grond zal 

gebeuren. De kruidachtigen komen later op gang dan de grassen, of kunnen nog opnieuw bloeien. 

 

Gras/kruidenmengsels voor bloemrijke ruigte 

Droge ruigte ‘maakt zichzelf’ door enkele jaren geen beheer toe te passen. Het is op voorhand zelden 

duidelijk welke soorten de ruigte gaan vormen: distels, andere grote kruiden, bramen of opslag van 

jonge struiken en bomen ?  

Door ruigtekruiden in te zaaien kan de ontwikkeling van een ruigte gestuurd worden, en eventuele 

disteloverlast vermeden. Op de Kemmelberg werd in de lente van 2004 een strook met ruigtekruiden 

ingezaaid, zonder grassen. Ruim 10 jaar later is dit nog altijd een bloemrijke ruigte, hoewel er 

tussendoor nauwelijks een paar keer werd gemaaid. Daarom raden we dit mengsel aan (1 kg/are): 

- Eénjarigen: 

o Gele ganzenbloem 

o Grote klaproos 

o Korenbloem 

- Tweejarigen: 

o Grote kaardenbol 

o Citroengele honingklaver 

o Wilde peen 

- Overblijvende (vaste) planten:  

o Knoopkruid 

o Duizendblad 

o Gewone rolklaver 

o Margriet 

 

Een 3-jarig maairegime is ideaal om een dergelijke ruigte bloemrijk te houden. Idealerwijze wordt elk 

jaar 1/3 van de ruigte gemaaid in het najaar (september). Elk jaar wordt dan een ander derde 

gemaaid zodat alles in 3 jaar aan de beurt geweest is. 

Wanneer dit niet haalbaar is, is één volledige maaibeurt om de 3 jaar ook goed. Het verdient dan wel 

aanbeveling om een strook of een hoek niet mee te maaien opdat er in de winter erna nog dekking 

aanwezig is voor zowel vogels als andere kleine dieren. 

 

 


