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Werkgroep Grauwe Gors 

Onderzoek en bescherming van akkernatuur, de grauwe gors in het bijzonder. 

Werkingsgebied: Haspengouwse leemstreek tussen Brussel en Maastricht, 

België. 
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| Lead-foto: Grauwe gors met erg opvallende kleurafwijking, t.g.v. leucisme grotendeels wit 

verenkleed. Najaar 2015, Crisnée. (foto: Carine Richerzhagen) | 

Alsnog gecentrifugeerd  

In ons Jaaroverzicht 2014 (zie www.grauwegors.be) was al uitgebreid te lezen over de 

aantrekkelijkheid van het erwtengewas voor grauwe gorzen om in te broeden. Er werd ook al 

beschreven hoe de vroege oogstdatum van deze groente een nefaste impact heeft op broedsels van 

onder meer grauwe gorzen. Nestbescherming bleek een noodzaak en kende overwegend positieve 

ervaringen. Hierop verdergaand, werd voorgenomen om in het broedseizoen van 2015 zoveel 

mogelijk erwt-broedende grauwe gorzen op te sporen en –indien nodig- hun nesten te beschermen. 

In diverse gebieden in de Belgische Leemstreek (Haspengouw, Hesbaye en Zuidoost Brabant) werden 

erwtenvelden gecontroleerd op aanwezigheid van territoria grauwe gors. De observaties vonden 

plaats in juni. In totaal werden ongeveer twintig gunstig gelegen percelen gecontroleerd. In vijf van 

de twintig percelen bleken effectief grauwe gorzen te nestelen. Het vergde heel wat tijd, energie en 

kilometers om de situatie op al deze percelen in te schatten, eventuele territoria van grauwe gorzen 

te lokaliseren en uiteindelijk (slechts in sommige gevallen) de nestplaatsen uit te lijnen. 

Van de vijf nesten kon echter geen enkel nest succesvol uitvliegen. Vier van de vijf nesten (met 

jongen) werden alsnog door oogstwerkzaamheden vernield (verdwenen in centrifuge 

erwtendorsmachine). Ondanks de bereidwilligheid tot en - het maken van afspraken met drie grote 

erwten-telers bleek het niet zo eenvoudig om dit beschermingswerk op grotere schaal tot een 

succesvol einde te brengen. Redenen hiervoor waren; 

- het uitzonderlijk droge weer eind juni – begin juli betekende een heuse verschuiving 

(vervroeging) in de oogstkalender 

- dat dit vaak last minute beschermingswerk een quasi permanente beschikbaarheid vereist 

van de beschermer, hetgeen vanuit de vrijwillige inzet niet steeds geboden kon worden 

- te beperkte ‘harde’ afspraken tussen de coördinatoren/telers van de erwten(oogst) en 

directe terugkoppeling met de nestbeschermers 

 

Perceel erwten dat gedorst wordt. Grauwe gorzen blijken graag te broeden in deze vlinderbloemige, maar omdat het 
gewas een kort groeiseizoen heeft (amper 70-90 dagen) geraken nesten niet tijdig groot. Juni 2015, Riemst. (WGG) 
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Concluderend kunnen we stellen dat het desondanks toch een leerzaam proces was, maar dat 

verdere uitwerking en opvolging vereist. Om tot een succesvolle nestbescherming te komen is er 

nood aan; 

- concrete afspraken met de erwtentelers waarin bv. elementen als oppervlakte van het niet 

te oogsten vlak en wijze van afbakening in worden meegenomen 

- nauw contact tussen coördinator oogstwerken en nestbeschermer(s)/werkgroep 

- een goede planning en voorbereiding op het terrein (observaties) en in juni-juli quasi 

permanent ten velde kunnen zijn want de effectieve broedtijd en zeker de jongenfase is 

behoorlijk kort en valt middenin piek erwtenoogst 

Tegelijk weten we ook dat er in 2015 helaas geen enkele nest van een grauwe gors in erwt met 

succes beschermd kon worden. Wetende dat er enkele duizenden hectare erwten geteeld worden in 

de leemstreek, zal het aantal mee-geoogste (en dus mislukte) nesten van grauwe gorzen (om over 

andere soorten nog te zwijgen) zeer waarschijnlijk hoger liggen dan de hier besproken vijf nesten. 

 

10 juveniele grauwe gorzen geringd 

In samenwerking met erkende ringers van het Belgisch Ringwerk (Ringdienst KBIN) werd in het 

broedseizoen van 2015 gestart met het ringen van nestjongen van grauwe gorzen. In voorgaande 

jaren werd hier feitelijk al mee gestart, maar op zeer kleine schaal en betrof het slechts twee nesten. 

In 2015 konden in totaal 10 nestjongen geringd worden, verspreid over 5 nesten. Door jaarlijks op 

een zeer voorzichtige en juiste manier een aantal nesten te ringen, hopen wij meer te weten te 

komen over de ecologie en verspreiding van grauwe gorzen. Het gaat dan over extra gegevens over 

de nestlocatie (gewaskeuze), aantal eieren/jongen per nest, nestsucces (aantal uitgevlogen jongen), 

conditie van de jongen, reden van mislukken, overleving en verspreiding van jonge vogels. Het dient 

als aanvullend onderzoek bovenop de opvolging van ecologie en gedrag van broedende koppeltjes 

dat tot nu toe al plaats vond. Een uitbreiding hierop met kleurringen en/of zenderonderzoek zit in de 

startfase. Dat moet ons er toe leiden dat we straks beter advies kunnen geven over bepaalde noden. 

Dit is van belang om effectieve maatregelen te kunnen treffen of voorschrijven. 
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Grauwe en blauwe kiekendieven tijdens broedseizoen 2015 

Vlaanderen 

Net zoals in 2014 konden in het Vlaamse deel van de droge leemstreek geen broedende Grauwe 

kiekendieven worden aangetroffen. Wel waren er verschillende waarnemingen van pleisterende of 

rondzwervende exemplaren tijdens het broedseizoen (Rutten-Otrange, Borlo, Outgaarden en 

Kooigem-Kortrijk) 1. Herhaalde observaties in deze gebieden (excl. Kooigem) leverde verder niets op. 

De Blauwe kiekendief werd in Vlaamse regio’s ook meermaals waargenomen binnen de 

datumgrenzen voor het broeden. Helaas bleef het bij enkele waarnemingen en kon er geen 

broedgeval opgespoord of gevonden worden. 

Wallonië 

In de Waalse agrarische gebieden van de leemstreek (die veel uitgestrekter zijn en doorgaans meer 

potentie hebben), werden eveneens enkele Grauwe kiekendieven waargenomen. Op het 

piekmoment van de tarweoogst werd zelfs een adulte vogel rondvliegend met prooi waargenomen. 

Ondanks uren observeren door lokale vogelkijkers en vrijwilligers van PACO/Groupe de Travaille 

Busards kon er geen broedend paar of territorium vastgesteld worden. 

De Blauwe kiekendief lijkt eenzelfde les beschoren: meerdere waarnemingen van adulte vogels 

tijdens het broedseizoen, doch zonder (op één na, zie verder) aanwijzingen van effectief broedende 

vogels. De Henegouwse situatie zou gelijkaardig zijn als deze in Haspengouw – Brabantse leemstreek. 

Het is anderzijds belangrijk te vermelden dat op de meeste plaatsen (potentiële Belgische 

broedgebieden) niet systematisch naar kiekendieven is gezocht. Wel zijn bepaalde gebieden extra 

bezocht op basis van een aantal losse waarnemingen van kiekendieven tijdens het broedseizoen. 

Omdat kiekendieven een groot territorium kunnen hebben en erg onopvallend kunnen zijn, is het 

nochtans een must om herhaaldelijk en systematisch gebieden uit te kammen als je broedende 

koppels wilt traceren. De kans is bijgevolg reëel dat er wederom enkele territoria van blauwe of 

grauwe kiekendieven gemist werden. Hetzelfde geldt trouwens voor de bruine kiekendief. 

Mislukte broedpoging Blauwe kiekendief te Waremme: 

Naar aanleiding van meerdere waarnemingen van een adulte man blauwe kiek half juni in de 

omgeving van Waremme, werd er extra aandacht aan besteed. Op 20/6/2015 kon een rondvliegend 

vrouwtje en even later een volop baltsend mannetje blauwe kiek worden waargenomen. Er werd 

zeker twee dagen lang gebaltst en gepaard rondom een nestlocatie. Na enkele dagen leek het koppel 

te zijn verdwenen, zonder dat daar zekerheid over bestond. Na lang wachten, werd op 26 juli vlak 

voor de oogst van het perceel wintertarwe de vermoedelijke nestlocatie bezocht. Deze werd 

vakkundig opgespoord en een rouwnest aangetroffen. De eerdere vermoedens bleken juist: een 

rouwnest om het verlies van een eerder broedsel in de ruimere omgeving te verwerken. Een typisch 

gedrag bij het verloren gaan van een eerste broedsel, waarna de vogels nog enkele dagen in de buurt 

blijven om daarna te vertrekken. Een helaas mislukte broedpoging van een koppel blauwe 

kiekendieven werd hiermee bevestigd. 

                                                             
1 Zie waarnemingen.be 
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Rouwnest Blauwe kiekendief in wintertarwe. Juli 2015, Waremme. (foto: Rémar Erens) 

 

Zenderproject Grauwe Gors NL-Limburg 

Door een constructieve samenwerking tussen enkele Nederlandse onderzoekers en de Werkgroep 

Grauwe Gors, kon het zender-onderzoek op grauwe gorzen reeds van start gaan in Nederlands 

Limburg. Tijdens de winter van 2015-2016 werden een aantal grauwe gorzen gevangen en enkele 

daarvan met een klein zendertje uitgerust. Meer info hierover in een latere verslaggeving. 

 

Broedgeval(len) Grauwe Gors Nederland 2015  

Net over de grens aan de rand van Maastricht werd een broedend koppeltje grauwe gorzen 

gevonden. Er vlogen succesvol jongen uit. Met uitzondering van een waarschijnlijk broedgeval in 

Oost-Groningen, betreft dit het enige zekere broedgeval voor Nederland. Meer hierover is te lezen in 

het tijdschrift Limburgse Vogels (Jaargang 25, editie 2015, Vogelstudiegroep NGHL). 

 

Leucisme bij Grauwe Gors: nieuwe gevallen 

Tijdens de wintermaanden 2015-2016 werden opnieuw enkele grauwe gorzen met een 

kleurafwijking (in dit geval leucisme) waargenomen. Op de grens van Limburg-Luik zorgde een 

grotendeels witte grauwe gors eerst nog voor verwarring met een mogelijke sneeuwgors (zie lead-
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foto van dit jaaroverzicht). Wie vindt deze vogel terug tijdens broedseizoen? In Nederlands Limburg 

(zie onderstaande foto) werden er dan weer enkele individuen met witte veren aangetroffen tijdens 

ring- en zenderonderzoek. 

 

Grauwe gors met leucisme in handpennen, handdekveren en staartpennen. Januari 2016, Windraak (NL).  
(foto: René Janssen) 

 

Resultaat wintertellingen 2015-2016 

Onderstaande tabel bevat de resultaten van de simultane wintertellingen van grauwe gorzen tussen 

Brussel en Maastricht, op Vlaams grondgebied. Het zou interessant zijn om per telling eveneens de 

tel-inspanning en/of bezochte gebieden hiermee te staven. Ter vergelijking worden alvast de 

resultaten van vorige winter weergegeven. 

 Nov Dec  Jan  Feb  Maa  Apr  

2015-2016 85 165 320 269 203 (33) 

2014-2015 156 446 509 407 186 (198) 187 

 

Vooruitblik (agenda) broedseizoen 2016:  

 Akkervogelzoekweekend: KIEK ’n GORS!  

De Werkgroep Grauwe Gors, Natuurpunt en Natagora steken een tandje bij voor onze 

akkervogels en organiseren voor de eerste keer een zoekweekend. Op zaterdag 4 en zondag 5 

juni 2016 zullen vrijwilligers in teams de Haspengouwse akkers intrekken met twee missies: 

broedverdachte kiekendieven (Grauwe, Blauwe en Bruine) spotten en onze laatste zangposten 

Grauwe gors in kaart brengen. 

Wanneer? 3-5 juni 2016: meer info én inschrijven op www.grauwegors.be 

http://www.grauwegors.be/
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 Broedvogelkartering Grauwe Gors 

Aanvullend aan bovenstaande inventarisatie willen we dit jaar proberen om zoveel mogelijk 

resterende territoria van grauwe gorzen in Vlaanderen opnieuw in kaart brengen. We weten dat 

de populatie sinds de inventarisatie van 2008-2010 (zie rapport Lewylle et al., 2011) helaas 

verder achteruit gegaan is, maar we willen graag met cijfers weten hoeveel die achteruitgang 

betreft en waar er nu wél nog broedvogels voorkomen. Dus we zoeken geïnteresseerden die 

tussen 15 mei en eind juli met minstens drie terreinbezoeken een gebied willen onderzoeken. 

Voorts, voer waarnemingen van grauwe gorzen sowieso steeds in (via waarnemingen.be), liefst 

met extra info over (broed)gedrag. 

Wie zelf graag een gebied wil inventariseren, geef ons een seintje (via de mailgroup of via 

info@grauwegors.be). 

Wanneer? Mei-augustus 2016 

 

 Opvolging erwt-broedende grauwe gorzen 

Nestbescherming bleek cruciaal voor grauwe gorzen die in de erwtenteelt tot broeden komen. 

Samen met het diepvriesgroenten-bedrijf Hesbaye Frost dat een aanzienlijk deel van de 

erwtenteelt en -oogst coördineert, werden (i.s.m. Natuurpunt en Natagora) afgelopen maanden 

concrete afspraken gemaakt om ervoor te zorgen dat gevonden nesten gevrijwaard zullen 

worden. Het is alvast een uitdaging om dit broedseizoen wél effectief nesten van grauwe gorzen 

in erwt te kunnen beschermen, zodra ze gevonden zijn. 

  

Eindnoot: 

We willen graag nog iedereen die meegeholpen heeft met wintertellingen, zomerse zoekacties, 

specifieke observaties of soortgericht onderzoek, expliciet bedanken voor hun inzet! 

De soortbeschermingsplannen voor Grauwe kiekendief en Hamster zijn eindelijk af en worden vanaf 

dit jaar in uitvoering gebracht. We zijn alvast erg benieuwd. Later wellicht meer hierover. 

mailto:info@grauwegors.be

