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Deze nieuwsbrief gaat vooral over bruine kiekendieven en grauwe gorzen. Er gebeurt echter
van alles doorheen de seizoenen. Zo werken we als werkgroep vrijwillig mee aan de uitvoer
van Plan Kiekendief, de MAS-tellingen, zorgen we voor input in de stuurgroep voor het SBP
akkervogels en staat het jaarrond opvolgen en beschermen van akkervogels in Haspengouw
en omgeving steeds op de agenda. Veel leesplezier!

© Werkgroep Grauwe Gors vzw
www.grauwegors.be (weldra een vernieuwde website!)
Foto’s: bloeiende luzerne in een Vlaamse vogelakker | veldwerk Werkgroep Grauwe gors
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Resultaten Kiek’n Gors 2018 (14-17 juni)
Met een 30-tal enthousiaste vogelkijkers, 2.5 dagen intens zoekwerk met dagelijks
gemiddeld 8 teams die de uitgestrekte akkers van Haspengouw doorkruisten, was Kiek’n
Gors 2018 zeer geslaagd! Een korte bundeling van de voornaamste resultaten van de
zoekinspanningen en diens uitvloeisels, worden hieronder nog even opgesomd.






2 broedgevallen Bruine kiek (zie verder)
1 mogelijk broedgeval blauwe kiekendief te Honsem-Bevekom
een grote bijdrage aan de verspreidingskaart van de 40 resterende koppels grauwe
gors in Vlaanderen (enkel nog in oostelijke leemstreek)
ruim meer dan 1000 unieke waarnemingen van vogels in landbouwgebied geteld
volgens protocol (excl. de vele losse waarnemingen + niet vogels)
observatie van voedselvluchten van grauwe gors lieten een imago gamma-uil, een
rups en jonge sprinkhanen zien als prooi.

Grauwe gors in Nederlands tijdschrift National Geografic

Pagina over grauwe gors in België in
tijdschrift NG Nederland, 2018.

Boombroedende bruine kiekendief - Heers
Het was een van de zoekteams die tijdens Kiek'n Gors 2018 (medio juni) heel alert een
mannetje Bruine kiekendief met prooi opmerkte. Vervolgens werd ook een vrouw én een
prooiovergave tussen beide waargenomen. Daar was duidelijk iets gaande! Een mooi
voorbeeld van een succesvolle 'puntobservatie' volgens protocol.
Eerder onverwacht en opvallend speelde de interactie tussen beide vogels zich af boven een
bosje in open akkerbouwgebied in het zuiden van Heers (Limburg). Daar waar we vooral
gefocust waren op het akkerland en eerder zouden verwachten dat een bruine kiek ergens in
wintergerst op de grond zou nestelen, liet dit broedpaar toch iets heel anders zien.
Na de prooiovergave keerde het vrouwtje terug naar waar ze vandaan was gekomen, een
bos van bijna 9ha op een helling van het golvende Haspengouwse landschap. Onverwacht en
opvallend. Bestaande uit relatief jonge aanplant (15 jaar oud) van allerlei loofhout, met
daartussen nog een aantal open zones met bramen en ruigtekruiden, gaf het bosje een vrij
dicht en ontoegankelijk karakter. Enkele 'brandgangen' doorheen het bos ontsluiten het
enigszins en geven toegang aan jagers om bv tot bij hun voederplaatsen te komen.

Broedbos bruine kiekendief te Heers, 16-8-2018 © R. Erens

Observaties in de weken na het Kiek'n Gors weekend, gemiddeld 2x/week, maakte duidelijk
waar het nest zich ongeveer moest bevinden. Echter, het duurde tot de tweede week van
augustus voordat er een jonge kiekendief uitvloog. Precieze info over het nest ontbrak nog
steeds. Pas na het uitvliegen werd de effectieve nestlocatie opgezocht zodoende geen
verstoring te veroorzaken. De eigenaar/ landbouwer verleende een vlotte medewerking
voor de toegang.
In de toppen van een dicht sleedoornstruweel (Prunus spinosa) temidden van een jonge
loofhoutaanplant met lichtrijke plekken en bramen, werd het ‘boomnest’* aangetroffen.

Helaas onder dat nest op de grond ook een half wassen (+/-22d) jonge bruine kiekendief,
dood. Door de gewichtstoename van de 2 jonge kiekendieven, was het nest waarschijnlijk
beginnen verzakken en viel het ene jong uit het nest op de grond. Tussen het dichte struweel
vervolgens onbereikbaar voor de ouders. Het wél succesvol uitgevlogen jong en zeker het
vrouwtje bleven nog tot begin september aanwezig.
*Boomnest
Diameter: 0.9 m
Hoogte nest: 0.5 m
Hoogte positie nest: 3 m
Nestmateriaal:
maïsstoppels,
oude
stengels
melganzevoet, andere ‘onkruid’-stengels, tarwestro,
vlasstro, takken van vlier en populier.
Het maken van een boom- of struiknest door
kiekendieven wordt zelden aangetroffen. Mogelijk is
dit het eerste geregistreerde geval voor België. Uit het
buitenland zijn ook nog maar 2 vergelijkbare gevallen
bekend (Koks, De Takkeling, 1994).
Er werden weinig prooiresten gevonden bij het nest.
De weinige observaties die mogelijk waren van het
jaaggedrag van het mannetje, lieten zien dat hij vooral
op muizenjacht ging in relatief nabij gelegen
graanvelden en bermen.

Nest bruine kiekendief in kruinen van
sleedoornstruweel, 16-8-2018 © R. Erens

Nest bruine kiekendief beschermd - Oreye
Een ander succes van het Kiek’n Gors-weekend 2018 was
het ontdekken van een tweede broedgeval van Bruine
kiekendief. Ditmaal een nest in een akker met wintergerst,
in het noorden van de provincie Luik. Vele uren en dagen
observaties later werd een nest met 3 jongen gevonden.
Omdat de wintergerst vroeger geoogst zou worden dan dat
de jongen vliegvlug waren, werd contact gezocht met de
landbouwer. Deze wilde wel meewerken, maar niet echt
van harte. Er zou maximaal geoogst moeten worden en zo
bleef slechts een ‘plukje’ wintergerst –enkel het nest zelfgespaard.
Wel
mochten
we
vervolgens
een
beschermingskooi rondom het nest plaatsen zodat de
jongen veilig konden opgroeien en uitvliegen. De
Drie jonge bruine kiekendieven bij het
vinden van het nest in wintergerst, 21-62018 © R. Erens

nestbescherming werd na wat aarzelen geaccepteerd.
De drie jongen werden later geringd, gewingtagd (programma INBO, Anny Anselin) en vlogen
succesvol uit. Na het uitvliegen werden ze nog even in de omgeving gesignaleerd, maar niet
lang. Er is nog geen info over de verdere overleving of terugmeldingen.

Oogst van wintergerst met vooraan in beeld het 'plukje' gespaarde gerst met daarin het nest, 29-6-2018, © R. Erens

Plaatsing nestbescherming met Thierry Ory rond het nest van bruine kiekendief in wintergerst, 29-6-2018 © R. Erens

Jonge bruine kiekendief tijdens het wingtaggen, net voordat ze zullen uitvliegen, Oreye, 7-7-2018 © R. Erens

Kleurringproject voor grauwe gors
De voornaamste reden om grauwe gorzen te gaan kleurringen is omdat we zo spoedig
mogelijk nog meer over deze soort en haar ecologie willen begrijpen. Door vogels individueel
vanop afstand herkenbaar te maken, kunnen ze makkelijker gevolgd worden en kan
informatie
over
dispersie,
overleving,
landschapsgebruik en sociaal gedrag verzameld
worden. Die doorgedreven kennisbehoefte is
belangrijk om (aan)gepaste maatregelen of
acties te lanceren. Er werd in feite al eerder
(2011) op kleine schaal gestart met het
kleurringen van grauwe gorzen. Maar sinds 2017
worden de inspanningen verhoogd zodoende
meer grauwe gorzen te kunnen kleurringen en
de terugmeldingskans te verhogen.
Afgelopen jaar (2018) werden in totaal 30
grauwe gorzen gekleurringd, waarvan 5 adulte
vogels en 25 jonge vogels. De gorzen krijgen
steeds een combinatie van 3 zeer lichte en
compacte kleurringen aan, samen met de
wetenschappelijke ring verdeeld over de twee
poten (2 ringen aan elke poot).

Jonge grauwe gors voorzien van (kleur)ringen, Wange,
20-7-2018 © R. Erens

Oproep: help mee kleurringcombinaties af te lezen!
Kom je grauwe gorzen tegen, probeer dan steeds goed hun pootjes te bekijken en eventuele
kleurringcombinaties te noteren (bv. linkerpoot geel boven, groen onder en rechterpoot
blauw boven en metaal onder) en aan ons te bezorgen.

Plan Kiekendief op volle toeren
Na twee jaar ‘Plan Kiekendief’ sloten landbouwers in de Leemstreek al meer dan 170 ha
beheerovereenkomsten voor (grauwe) kiekendieven. Het gaat hierbij om de maatregelen
‘wisselteelt’ en ‘vogelakker’. Daarnaast werd ook 40 ha laat gemaaide luzerne gesloten voor
de intussen in Vlaanderen zeldzaam geworden grauwe gors. De maatregelen worden
gebiedsgericht gesloten en liggen op die manier op de plateaus die nog de meeste kansen
bieden voor deze soorten. De tijdelijke maatregelen wisselteelt en vogelakker spelen vooral
in op het verhogen van het voedselaanbod voor kiekendieven. In combinatie met
uitgestrekte graanpercelen bieden we zo opnieuw kansen om de grauwe kiekendief opnieuw
tot broeden te brengen in Vlaanderen. Een samenwerking met onze Waalse buren blijkt
hierbij van uitermate groot belang. Zo spreken we beter van een nieuwe Belgische populatie
i.p.v. enkel een Vlaamse. In 2019 en 2020 focust het projectteam op het optimaliseren en
uitbreiden van belangrijke vaste structuren in deze prioritaire zones. De troef van Plan
Kiekendief bestaat uit een mooie combinatie van onderzoek en gebiedsgerichte werking.
Parallel aan de herinrichting van de meest prioritaire zones wordt gedurende vier jaar het
voedselaanbod en beheer van de maatregelen opgevolgd via MAS (= Meetnet Agrarische
Soorten) en muizenmonitoring. Een professioneel onderzoeker werkt hiervoor te velde
samen met een tiental vrijwilligers. Wil je meer lezen over de tussentijdse stand van zaken in
Plan Kiekendief? Klik dan hier (weldra via nieuwe website beschikbaar ).

Vogelakker met luzerne en stroken graskruiden in zijn eerste jaar, Opvelp-Honsem, 16-6-2018 © R. Erens

Werkgroep Grauwe Gors wordt vzw
Na 12 jaar als feitelijke vereniging bestaan te hebben, werd Werkgroep Grauwe Gors eind
2018 een volwaardige vzw die helemaal in het teken staat van akkervogelwerking. Die
‘upgrade’ gebeurde in een oprichtingsvergadering ten velde, aan de Bosdel in Outgaarden.
Het bestuur van de vzw wordt nu – naast Robin Guelinckx, Remar Erens en Freek Verdonckt versterkt door Kjell Janssens en Ben Koks. Kjell is een ervaren man van het veld en heeft
jarenlang meegedraaid in het bruine kiekendieven project van het INBO. Voor wie Ben Koks
nog een onbekende is, raden wij het boek ‘Man op de dijk’ ten zeerste aan. Zijn ruggensteun
aan Vlaanderens eerste en enige akkervogelvereniging is belangrijk: Ben heeft als oprichter
en voormalig directeur van de Nederlandse Werkgroep Grauwe Kiekendief een schat aan
kennis en ervaring en opent ook deuren voor samenwerking binnen een breder Europese
netwerk aan experten. Ook Hanne Vandewaerde (Plan kiekendief, RLZH) wordt nauw
betrokken, zij is mede-oprichter van de nieuwe vzw.
De doorstart naar een vzw-statuut betekent dat Werkgroep Grauwe Gors heel duidelijk
ambitie toont om op korte termijn ook professioneel te wegen en het Vlaamse
akkervogelverhaal een niveau hoger te tillen. Elk begin is moeilijk, we zullen de eerste jaren
daarom hard ons best doen om de stap te kunnen zetten naar een professioneel team
akkervogelbeschermers. Elders in de nieuwsbrief leest u bijvoorbeeld hoe daartoe reeds de
eerste projectvoorstellen worden geschreven. Wordt vervolgd.

Het team van Werkgroep Grauwe Gors tijdens het opstarten van de VZW; v.l.n.r. Freek Verdonckt, Remar Erens, Robin
Guelinckx, Hanne Vandewaerde, Ben Koks en Kjell Janssens. Outgaarden, 21-12-2018 © Werkgroep Grauwe Gors

Komt er dan toch een noodplan Grauwe Gors?
Op het akkervogelsymposium van oktober 2017 gaf de Schotse professor Jeremy Wilson
Vlaanderen nog twee jaar om met een serieus noodplan op de proppen te komen om de
laatste bolwerken Grauwe Gors te doen stand houden. Onmiddellijk na het symposium
werden de koppen bij elkaar gestoken om met kennis van zowel soort als terrein een
‘noodplan Grauwe Gors’ op te stellen. Kort daarna lag een doordacht noodplan voor de
meest iconische akkervogelsoort van Vlaanderen op tafel van toenmalig minister Joke
Schauvliege.
Het plan bleef daar echter liggen en er kwam geen groen licht om de nodige middelen vrij te
maken. Kostbare tijd ging intussen verloren, de kansen op het voortbestaan van een
Vlaamse populatie Grauwe Gors namen daarmee alsmaar af. Gelukkig hield de populatie
vorig jaar goed stand en groeide ze in één van de kerngebieden zelfs lichtjes aan.
Om het noodplan een tweede kans te geven dienden Regionaal Landschap Zuid-Hageland en
Werkgroep Grauwe Gors begin dit jaar een nieuw projectvoorstel in bij de Provincie VlaamsBrabant. Nestbescherming en experimentele maatregelen staan daarin centraal. Het is nu
uitkijken naar nieuws van de provincie. Volgende maand krijgen we uitsluitsel. Bij groen
licht, gaan we onmiddellijk aan de slag.
PS: sinds voorjaar 2018 werd de beheerovereenkomst ‘laat gemaaide luzerne’ toepasbaar in
grauwe gorzen broedgebied en konden bedrijfsplanners van de VLM hier al 40ha van
afsluiten waardoor er dit jaar enkele veilige en hopelijk ook insectenrijke foerageer- en/of
nestplaatsen worden aangeboden.

2 grauwe gorzen met een zender
Het Natuurhulpcentrum te Opglabbeek ving half februari een koppel in beslag genomen
grauwe gorzen op. Omdat ze na controle vrij goed in conditie bleken en men ze spoedig
terug de vrijheid wilde geven, werd contact gezocht met Werkgroep Grauwe Gors. Er werd
samen overlegd over waar ze vrij te laten en hoe ze op te volgen. Beide vogels kregen een
zendertje (radio-telemetrie) van 1.2 gram mee en werden op 22 februari vrij gelaten op een
plek met andere grauwe gorzen. Samen met onderzoekers van de Universiteit van Hasselt
worden de vogels bijna wekelijks opgespoord. Anderhalve maand later zijn beide vogels nog
in leven, houden ze zich meestal op bij de andere grauwe gorzen, kon nagegaan worden
waar er geslapen en gegeten werd én konden een aantal verplaatsingen op kaart gezet
worden. Later meer over deze gezenderde gorzen.

Overwinterende grauwe gorzen 2018-2019
Hoewel de lente al even in het land is, duurt het winterhalfjaar voor de grauwe gors nog tot
begin mei. De voorbije wintermaanden kon dankzij gerichte terreinbezoeken en tellingen
worden vastgesteld dat de vier klassieke overwinteringssites ook nu weer door groepen

grauwe gorzen frequent gebruikt werden. Het gaat om telkens 2 locaties in Limburg en
Vlaams-Brabant, met per site aantallen van 100 tot 130 grauwe gorzen. Dit betreffen naast
de lokale broedvogels en hun jongen, naar alle waarschijnlijkheid vooral ook veel vogels uit
de aangrenzende Waalse regio’s. Diverse percelen met overstaand graan
(akkervogelmaatregel) doen er dienst als belangrijke voedselbron.

Succesvolle nestbescherming kievit
Het komt heel frequent voor: kieviten beginnen in
maart-april al vroeg met nestbouw en eileg, maar
zien hun nest in de weken nadien vaak sneuvelen.
Meestal verkiezen ze immers akkers waarop een
zomerteelt gepland staat waardoor er nog diverse
bewerkingen zullen plaatsvinden. Indien tijdig
opgemerkt, kunnen kieviten via nestbescherming uit
de nesten geholpen worden. Robin Guelinckx deed
die inspanningen in 2018 en maakte er een verslag
van: zie pdf1.

Man kievit. Kanne, 27-5-2010 © R. Erens

4e editie Kiek’n Gors
Akkervogelaars gezocht van 13 tot 16 juni 2019
Naar jaarlijkse traditie organiseert Werkgroep Grauwe Gors samen met Natuurpunt Studie
en Regionaal Landschap Zuid-Hageland een zoekweekend voor akkervogels in de
Haspengouwse kouters. Vier dagen lang slaan we opnieuw ons kamp op in de
vierkantshoeve van Chapeauveau. Van daaruit kammen we in team de ruime regio af naar
broedverdachte kiekendieven en brengen we het laatste bolwerk van grauwe gorzen in
kaart. Daarnaast nemen jullie deel aan mini-onderzoekjes zoals muizentellingen op
vogelakkers en wordt vanuit observatietentjes de voedselkeuze van grauwe gors in beeld
gebracht.
Kiek’n Gors is een sfeervolle samenkomst van tientallen gedreven vrijwilligers. Na het
veldwerk schuiven we samen aan tafel en genieten we van Jess’ heerlijke kookkunsten.
Hebben we een warme dag achter de rug, dan kunnen we vanaf dit jaar eerst verkoelen in
het zwembad. ’s Avonds zijn er ofwel lezingen – Ben Koks is terug van de partij – maken we
een wandeling op Outgaarden plateau of praten we bij tussen pot en pint aan het
kampvuur. Een uitgebreid programma volgt nog op de website.
Meedoen?
Er wordt geen bijdrage gevraagd, maar we rekenen wel op jouw alerte ogen. De
organisatoren zorgen voor kost en inwoon. Slapen kan in het zaaltje of in je eigen tentje dat
1

Pdf tijdelijk enkel op aanvraag beschikbaar, later wel beschikbaar via nieuwe website.

je opslaat rondom de boerderij. Het zoekweekend start op donderdag 13 juni om 18u
(avondeten voorzien) en eindigt op zondag 16 juni om 14u. Inschrijven is nodig want de
plaatsen zijn beperkt. Voor het volledige
weekend met overnachting en eten is er plaats
voor zo’n 35 gemotiveerde tellers. Wie enkel
overdag wil mee komen zoeken is natuurlijk ook
welkom.
Schrijf je in via www.grauwegors.be en laat ons
weten wanneer je komt en wie je eventueel mee
brengt. Meer informatie nodig? Mail ons via
freekverdonckt@yahoo.com of bel ons op
0496/253499

Vrouw grauwe gors met rupsen voor de jongen,
Outgaarden © F. Verdonckt

Agenda
Startdag Vlaams-Brabant - Landen: 5 mei 2019, afspraak om 07u00 aan de kasteelhoeve van
Wange, Eliksemstraat 26 in (Landen). Na een korte briefing trekken we in groepjes met de
auto het veld in om een dag kiekendieven te zoeken in het zuidoosten van Vlaams -Brabant
en omstreken. We verzamelen opnieuw om 16u in Wange. Geef een seintje als je komt via
mail aan hanne.vandewaerde@rlzh.be.
Startdag Limburg - Rutten: zaterdag 18 mei, afspraak om 07u00, Aan ’t Lindehof,
Ruttermarkt 2 in Rutten. Na een korte briefing trekken we in groepjes met de auto het veld
in om een dag kiekendieven te zoeken in Zuid-Limburg en omstreken. We verzamelen
opnieuw om 16u in Rutten. Geef een seintje als je komt via mail aan
hanne.vandewaerde@rlzh.be.
Zoekweekend Wallonië - Burdinne: zaterdag 10 en zondag 11 mei. We zijn te gast bij onze
collega’s van het Parc naturel Burdinale et Mehaigne. We gaan twee dagen op zoek naar
kiekendieven in de regio van Gembloux tot Luik. Geef een seintje als je komt via mai l aan
hanne.vandewaerde@rlzh.be.
KIEK’n GORS weekend in Hélécine van donderdag 13 tot en met zondag 16 juni. Als
weekendgast of dagjeszoeker. Meerdere formules zijn mogelijk. Inschrijven via
www.grauwegors.be
Meehelpen met het monitoren van akkervogels in de leemstreek? Het Meetnet Agrarische
Soorten (MAS) is daar geschikt voor. Meldt je aan bij johannesjansen@telenet.be of
contacteer ons via info@grauwegors.be

BEDANKT aan alle vrijwilligers en sympathisanten voor jullie
enthousiasme, inzet en steun!

