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De Geelgors,

ambassadeur van
houtkanten en
trage wegen
Jacky Jacobs, voorzitter gemeentetij ke MINAraad,

Bosstraat 79, B-395o Bocholt.
Joep Fourneau, Regionaal Landschap Lage Kempen,
Grote Baan r76, B-353o Houthalen-Helchteren.

De Geelgors is een eerder schuwe vo'
gel die de menselijke omgeving lijkt
te mijden. Atleen tijdens de winterpe-

riode vertoont hij zich dikwijts in
grote aantallen, samen met andere
zaadetende vogels op maïsopslag-

plaatsen nabij boerenerven. Terwijl
de Geelgors in de Kempen overwegend bodembroeder is (langs gracht'
kanten en sloten), nestelt hij in Has'
pengouw vooral in struiken, boven de
grond.
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Om de aanwezigheid van de Geelgors in Bocho[t te bestendigen, is een goed beheer van
de houtkanten in landbouwgebieden essentiee[. Aanptanti ng of hersteI van houtkanten, op
diverse locaties in de omgevingvan de restpopulaties, is eveneens betangrijk.

metijk in het noordoosten van Bocholt, het
grootste kerngebied van de Geelgors (zie figuur
r).

Hierdoor valt het beheer van de houtkanten
voor een groot deel weg in deze regio. Mogelijk kan er in afwachtingvan een definitieve oplossing, gezocht worden naar alternatieve financieringsmiddeten (vb. gemeentelijke sub-

Verwezentijkingen
Reeds bij de start van de broedvogelinventarisaties in Vlaanderen in de zeventiger jaren van

sidies in het kader van de Samenwerkingsovereenkomst tussen het Vlaams gewest en de ge-

Terrei.nacties

meente, Provinciale Ondersteu ningsovereen-

de vorige eeuw, stond het noordooste[ijke

Voor het beheer van de houtkanten op de eigen

komsten, projecten ingediend op het provinci-

deel van de gemeente Bocholt bekend als een

openbare domeinen, is de gemeente Bocho[t
aangewezen op haar groendienst. In samenwerking met het Provinciaal Vormingscentrum voor de Landbouw werd in de negentiger
jaren een eerste aanzet gegeven tot een gemeentelijk houtkanten beheerplan. Deze plan-

ale reglement voor projecten inzake het behoud

gebied rijk aan kleine landschapselementen.
Houtkanten bieden de Geelgors niet al[een de
noodzakelijke dekking en broedgelegenheid,
maar verhogen ook de diversiteit aan zaadproducerende planten en insecten die tijdens de
broedperiode een groot deeI van het voedseI uit-

nen werden concreter toen de Vlaamse Land-

van de biodiversiteit) om tijdetijk een aantal
maatregelen in dit gebied te kunnen uitvoeren.

In het najaar van 2oo9 selecteerde de'werkgroep Geelgors'een zestal locaties, in eigendom van de gemeente, waar landbouwers via
het Limburgs Steunpunt voor Rurale Ontwikketi ng werken uitvoerden, zoals achterstallig
beheer van houtkanten, bestrijding van exoten
en de aanplant van nieuwe houtkanten.

maken. Dit was dan ook één van de Limburgse bakermatten waar de Geelgors zich had weten te handhaven. Het broedgebied van deze
soort [igt voo rnamelijk in kleinschalig cu ltu u rlandschap met een dicht netwerk van houtkanten. Dit is het geval in Ve[dhoven-Kreyel, een

maatschappij overging tot het opmaken van
specifieke beheerovereen komsten.

overeenkomsten en het toekennen van vergoe-

Communicatie

landbouwgebied ten noordoosten van deZuid'

dingen ter uítvoering van Verordening (Euro-

In de moderne, grootschalige landbouw kun-

Witlemsvaart, waar de soort tijdens de verschi[-

pese Gemeenschap) nr. 1698/zoo5 van de Raad

nen kleine landschapse[ementen (KLE) soms

[ende atlasprojecten talrijk aanwezig was.
Ookelders in degemeente, zoals in hetweide-

van 20 september zoo5 inzake steun voor

een hinderlijk etement zijn. De term 'KLE'

Plattelandsontwi kketi ng) en het Mi nisterieeI

dan ook vaak de invulling'K[eine Lastige Elementen'. Ve[e houtkanten veranderen van ui-

Met het besluit van de Vlaamse Regering van
Sjuni 2oo8 betreffende het sluiten van beheer-

gebied Batkerheide en aan de randen van het

besluit van rr juni zoo8, was het echter niet [an-

bosgebied van de Goo[derheide, bevinden zich
nog kleinere broedpopulaties. De keuze van de

ger mogeIijk beheerovereenkomsten

gemeente Bocho[t om deze vogeI als adoptiesoort te kiezen, was dan ook logisch.

af te sIui-

ten in de voorkoopperimeters van natuurreservaten. Hierdoor zijn heel wat overeenkomsten
voor houtkanten komen te vervallen, voorna-

krijgt

terlijk. EnkeIeen bomenrij blijft over, de houtkanten versma[[en, worden versnipperd of
verdwijnen vottedig.

lzt

fusieafstand van 3oo m - eerder klein (van

hardingvan een zandweg) zu[[en zeker een rol

Dijk, zoo4).

gespee[d hebben.

Tussen beide Limburgse atlasperiodes kromp

In zoo8 te[de Gi[[es Schouteden, in het kader

het areaal van de Geelgors aanzienlijk. Dit van

Kreye[ (Schouteden, zoog). Hij tetde de soort

(Rutten, zoo4). De drie Limburgse inventarisatierondes wijzen in dezelfde richting. ZoweI in
de tweede Limburgse a[s tijdens de inventarisaties voor de Vlaamse Broedvogelatlas werden significant minder territoria getetd als tij-

echter te laat op het seizoen, wat betekent dat

In dezelfde periode tekende Anoeck Noens de
houtkanten, in de zone waar de Geelgors werd
geïnventariseerd, op kaart in en noteerde een

dens de eerste Limburgse atlasperiode (Stevens

aantal kenmerken van deze houtkanten (Noens,

terugval tijdens de tweede hetft van de twintigste
eeuw, wist de populatie Geelgors zich tijdens
de negentiger jaren enigszins te stabiliseren

zoog). Combinatie van beide datasets toonde

(Rutten, zoo4) en weet de Geelgors zich op de
meeste plaatsen in de Vlakte van Bocholt, in

de houtkanten en ruige wegbermen. Bomen-

8l Gabrië[s, zoo5). Na een dramatische

Het Regionaal Landschap Lage Kempen organiseerde daarom samen met de Vlaamse Land-

maatschappij een demodag houtkantenbeheervoor landbouwers in Bocholt. Op deze dag
werden de historiekvan houtkanten, de huidige waarde en het beheer toegeticht. Op het

een eindwerk, de Geelgorzen in het gebied

ging gepaard met een sterke populatieafname

LommeI en in Haspengouw te handhaven.

ter-

niet a[[e waarnemingen broedende koppe[s zijn.

aan dat de samenstellingen vorm van een hout-

kant een rol speelt. De Geelgors heeft een duidetijke voorkeur voor structuurrijke, relatief bre-

rijen blijken veel minder in trekte zijn dan houtkanten. Niet enkel het behoud maar ook het onderhoud van de houtkanten hebben dus een be-

rein werd heel concreet aangetoond hoe het be-

Een dee[ van het onderzochte gebied maakte

langrijke invloed op de populatie Geelgors in een

heer van houtkanten best dient te gebeuren.

in zoor deel uit van een door de Vlaamse

gebied. Aanwezigheidvan gracht- en slootkan-

Monitoring

Landmaatschappij uitgevoerd monitoringsproject in functie van de ruilverkavelingVetd-

ten met ruigten en wat struwelen zijn voor de
nest[ocatÍe betangrijk.

Door zijn voorkeur voor het halfopen, agrarische landschap, zijn kenmerkende zang en
zijn gewoonte om deze van op een hoge uitkijkpost ten gehore te brengen, is de Geelgors

een relatief gemakketijk te inventariseren
soort. Bovendien is zijn territorium - met een

hoven. Binnen dat afgebakende gebied werd
een achteruitgang van achttien naar veertien

broedparen vastgesteld. Het feit dat er in die
regio ingrijpende veranderingen in het grondgebruik hebben plaatsgevonden (verdwijnen

kleinschalige [andschapselementen en ver-

Bovendien lagen heelwat zangposten langs onverharde wegen, vaak op kruispunten. Mogetijk heeft de Geelgors dus een bepaalde oppervlakte zand nodig, eventueeI omdat insecten,
die zijn voedselvormen in de broedtijd, zich op
deze warmere p[ekken concentreren. Deze relatie moet echter nog verder onderzocht worden.
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Tijdens de winter 2oo8-2oog beslisten een
aantal leden van de gemeentetijke Minaraad
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van Bochott om de Geelgors gebiedsdekkend
te inventariseren in de gemeente. Een zestal
personen, leden van Natuurpunt, landbou-
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Figuur r. Dit kaartje geeft de voorkoopperimeters van de natuurreseryaten (versie zooS) en de [ocaties

Figuur z, Demodag houtkantenbeheer voor land-

waar Geelgors waargenomên werd in zoog (bron; 'werkgroep Geelgors') , In deze voorkoopperimeters

bouwers die het Regionaal Landschap Lage Kem-

kunnen geen beheerovereenkomsten van de Vlaamse Landmaatschappij afgesloten worden. In Bocholt

pen en de Vlaamse Landsmaatschappij in Bocholt

[iggen echter heel wat interessante gebieden binnen deze perimeter.

organiseerde (foto: Joep Fourneau).
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cholt. A[[e tellers werden opgeleid en meege-

nen omdat hiervan in de winter de stoppels blij-

Hierbíj kan gezocht worden naar alternatieven

nomen op een excursie. Met behulp van een ver-

ven staan. Daarin vinden de vogels schui[mo-

eenvoudigde inventarisatiemethode, geba-

getijkheid en voedse[.

om toch overeenkomsten met Landbouwers
in de kernzones afte sluiten. Bovendien is een
goede coórdinatie bij het afstuiten van beheerovereenkomsten voor het inzaaien van graangewassen, de aanleg van akkerrandpercelen
en het overwinteren van stoppelvetden nodig.

seerd op de SOVON handteiding (van

Dij( zoo4)

bezochten deze mensen, vanaf half maart tot
eind ju[i, minimum vijf maal (maar sommigen
tot meer dan tien maa[) het hen toebedeelde
onderzoeksgebied. Op basis van de in zoog door
de werkgroep verzamelde gegevens, kunnen we

concluderen dat er in 2oo9 op het grondgebied

Conclustes
Op basis van de verschil[ende studies en onderzoeken werden door de 'werkgroep Gee[gors'een aantal locaties voorgedragen waar
acties voor de Geelgors wenselijk of zelfs

gende mannetjes (dus ook territoria/broed pa-

noodzakelijk zljn. Deze locaties moeten behouden blijven en de houtkanten en wegber-

ren)van de Geelgors aanwezigwaren. Uitfiguur

men in deze gebieden moeten een aangepast

van de gemeente Bocholt, drieënzeventig zin-

3 kunnen we afleiden dat het areaal van de soort

beheer krijgen, vooral binnen het broedare-

er sinds de tweede Limburgse atlasperiode (Rut-

aa[ van de Geelgors. De

ten &Gabrië[s, 1994) nogverderop achteruitging. Tijdens de tweede atlasperiode was nog

gemeentelijk houtkanten- en bermbeheerplan
loopt echter onvoorziene vertraging op, wat de
huidige geschikte gebieden in gevaar brengt.

eenenzeventig procent van de onderzochte hokken bezet. Dit percentage viel terug tot

ci rca

ontwikkeling van een

vijf-

tig procent in zoo9.

Het besluitvan deVlaamse Regeringvan 6 juni
2oo8 en de Verordening (Europese Gemeen-

I(ansen en knetpunten

schap) nr. r698/zoo5 bemoeilijken de ondersteu-

In de toekomst kan er geëxperimenteerd wor-

ning van land bouwers via beheerovereenkom-

den met de aanleg van graanakkers. Hoewe[ er

sten van de Vlaamse Landmaatschappij in
heelwat gebieden in Bocholt. Hiervoor moet

momenteeI geen of nauwelijks nog graanakkers

voorkomen in Bochott, is uit experimenten in
Vlaams-Brabant en Haspengouw gebleken

een oplossing gezocht worden.

dat deze maatrege[en de overlevingskansen van

De gemeente zet dus best een uitgebreide
sensibilisatiecampagne op het getouw om de
Geelgors meer bekendheid te geven en het
onderhoud van zijn leefgebied te promoten.

de Geelgors tijdens de wintermaanden in hoge

mate beïnvloeden. Gorzen en andere zaadetende zangvoge[s profiteren vooraI van zomergra-

Belangrijk in de gemeente Bocholt is dat landbouwers niet a[[een overtuigd worden om de
houtkanten te behouden maar ook om deze te
herstellen als structuurrijke houtkant en op
een aantal plaatsen nieuwe houtkanten aan te
leggen. Voor het hersteI en heraanleggen zijn
subsidies betangrijk.
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Summary
The municipalíty of Bocholt adopted the ye[lowhammer (E mberíza citrinella), a typical bird
of agricu[tural areas, living in shelter belts.
This often means farmers have to be trained as
to how to maintain these shelters. In zoog a
demonstration day was organised for interested farmers. Often compensation for the extra work to maintain these shelters or for crop
losses is needed to stimulate farmers to main-

tain these shelters on their lands. New F[em-
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Figuur 3. Dit kaartje toont de hokken waar tijdens de tweede Limburgse atlasperiode Geelgorzen gevonden werden (bron: vogelwerkgroep LIKONA) en de puntwaarnemingen van de door de'werkgroep Gee[-

gors' uitgevoerde gebiedsdekkende teIing in zoo9.

ish legislation makes it impossib[e to conclude
agreements with farmers in the core zone of
the yellowhammer in Bocholt. The last couple
of years the number of yellowhammers has

declined, not on[y in Flanders but also in Bocho[t.
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