
Het afgelopen decennium werd de Grauwe
Gors in Nederland met argusogen gevolgd van-
wege de sterke terugval van het aantal territoria.
Na oplevingen volgend op extreem hoogwater
langs de Limburgse Maas (Hustings et al. 1995)
en voorzichtige speculatie over profijt van
natuurontwikkelingsprojecten in het rivierenge-
bied (Hustings 1997), kunnen we inmiddels de
balans opmaken. Hoe verging het de Grauwe
Gors in de periode 1995-2001? De Nederlandse
populatie werd in 1994 op 100-120 paar ge-
schat, waarvan minimaal 70 in Zuid-Limburg
(van Dijk et al. 1996). Het Limburgse populatie-
verloop, zowel langs de Maas als in het Heuvel-
land (akkers), krijgt dan ook extra aandacht. Bo-
vendien wordt geanalyseerd of de Grauwe Gors
heeft geprofiteerd van natuurontwikkeling langs
de Grote Rivieren. De ontwikkeling van de grau-
we gorzenpopulatie in het Zuidelijk Maasdal
(Maastricht-Beesel) wordt vergeleken met die
langs de takken van de Rijn (met name de uiter-
waarden langs de Waal) waarbij aandacht
wordt besteed aan verschillen in habitat en be-
heer. 

Materiaal en methode

De gegevens in dit artikel zijn afkomstig van
broedvogelonderzoek in 1995-2001 in het Zui-
delijk Maasdal door leden van de Limburgse
Vogelstudiegroep, broedvogelmeetnetten van
de Provincies Limburg en Gelderland, broedvo-
gelonderzoek langs de Waal in opdracht van
het RIZA (Lensink 2000), jaarlijkse inventarisa-
ties in de Gelderse Poort van de Vogelwerk-
groepen Arnhem e.o. en Rijk van Nijmegen e.o.
en de Kartierergemeinschaft Salmorth, aanvul-

lende waarnemingen uit het Vogelarchief van
Limburg en het Landelijk Soortonderzoek
Broedvogels (LSB) van Sovon. Aantallen heb-
ben betrekking op territoria bepaald volgens de
methode van ‘uitgebreide territoriumkartering’.
In de meeste gevallen betreft het karteringen
met drie tot vier bezoeken in de periode dat de
Grauwe Gors in haar broedgebied present kan
zijn. Eenmalige waarnemingen van zingende
mannetjes zijn alleen meegeteld tussen 15 mei
en 20 juli (Van Dijk & Hustings 1996). De Neder-
landse gegevens zijn samengevat in tabel 1.

Resultaten

Aantalsontwikkeling Limburg In zeven jaar tijd
is de Limburgse populatie geslonken van naar
schatting tenminste 65 tot minder dan 20 territo-
ria. Zuid-Limburg herbergde in 2001 nog twee
kleine concentraties: rondom Itteren in het
Maasdal en bij Caberg ten noordwesten van
Maastricht.

Voor het Zuidelijk Maasdal werden in de pe-
riode 1975-78 nog 58 territoria opgegeven
(Hustings et al. 1990) en daar resteerden in
1993 nog c. 35 territoria (tabel 1). In 1994 nam
dat ineens toe tot 70 territoria. Deze verdubbe-
ling volgde op de enorme overstromingen in de-
cember 1993. De Grauwe Gorzen profiteerden
van de uitgebreide ruigte- en pioniervegetaties
die zich op gradiëntrijke rivierafzettingen ont-
wikkelden (Hustings et al. 1995). Na een tweede
grote overstroming in januari 1995 zakte het
aantal zingende Grauwe Gorzen echter terug
tot het niveau van 1993. Na deze tweede grote
inundatie bleef het – in tegenstelling tot de eer-
ste overstroming – tot laat in het voorjaar nat in
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de weerden van de Maas, wat minder gunstig is
voor de vestiging van deze grondbroeder.

In de periode 1995-2001 nam de populatie in
het Zuidelijk Maasdal sterk af van 38 tot 9 terri-
toria (Kurstjens & van der Weide 2002). Er kun-
nen, in samenhang met vestigingen aan de Bel-
gische zijde van de Grensmaas, vijf
verspreidingskernen worden onderscheiden:
het noordelijk Maasplassengebied (Buggenum/
Asselt), de regio rond Ohé en Laak (inclusief
Houbenhof in België), Koeweide bij Greven-
bicht/ Heppeneert (B), de Weerden tussen Ur-
mond en Meers/Maasmechelen (B), en het zui-
delijke deel van de Grensmaas bij Herbricht (B),
Itteren en Borgharen. In 2001 is het doek geval-
len voor de drie noordelijke verspreidingsker-
nen. De meest noordelijke zangpost in het
Maasdal bevond zich in 2001 bij Meers alwaar
de soort in 2002 overigens ook ontbrak. De ha-
bitat betrof steeds open agrarisch landschap
op rijke kleigrond met een afwisseling van ak-
kers (maïs en bieten), weilanden (met intensieve
seizoensbegrazing door rundvee) en hooilan-
den. Plaatselijk is in de weerden het reliëf van
oude stroomgeulen nog intact.

In het heuvelland kende de Grauwe Gors in
de periode 1973-77 nog een ruime versprei-
ding. In vrijwel alle atlasblokken werd de soort
aangetroffen (Schepers et al. 1992). Naar
schatting bevonden zich toen nog 170-340 terri-
toria in het Heuvelland. Daarna ging het snel

bergafwaarts (Schepers et al. 1992). Uit Pro-
vinciale Broedvogelkarteringen in 1995, 1996
en 1997 werd voor het eerst een vlakdekkend
en actueel beeld van de Limburgse grauwe gor-
zenpopulatie verkregen. In 1995 werden in het
westelijk Heuvelland 23 territoria aangetroffen
waarbij drie concentraties opvielen. Nabij
Schimmert en Banholt werden respectievelijk
vier en vijf territoria vastgesteld, de derde en
grootste concentratie (10 territoria) werd verras-
senderwijs ontdekt aan de noordwestkant van
Maastricht, op een steenworp afstand van de
bebouwing van Oud Caberg (Ellenbroek et al.
1996). In 1996 werden in het oostelijk Heuvel-
land in totaal vier territoria van de Grauwe Gors
ontdekt. Drie hiervan bevonden zich op akkers
rondom verkeersknooppunt Bocholtz. 

In 1997 werden ten zuidwesten van Bocholtz
twee territoria vastgesteld en één bij Ubachs-
berg. Daarnaast werden de plekken gecontro-
leerd waar in 1995 en 1996 Grauwe Gorzen wa-
ren vastgesteld, met verbijsterend resultaat.
Van de 27 in 1995 en 1996 gevonden Heuvel-
land-territoria werden er in 1997 slechts twaalf
teruggevonden. Op twee locaties hielden Grau-
we Gorzen aanvankelijk stand, bij de Van Tien-
hovenmolen op het Plateau van Margraten (vijf
territoria) en bij Oud-Caberg bij Maastricht (ze-
ven). Alleen deze laatste locatie bleef bezet met
resp. 7, 4 en 6 territoria in 1999-2001. Daarnaast
werd in een akker bij Koningsbosch (Midden-
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Tabel 1. Aantal geregistreerde territoria van Grauwe Gors in Nederland in 1993-2001, verdeeld naar regio, met een to-
taalschatting. Number of Corn Bunting territories in the Netherlands 1993-2001, separated by region, with an estimate
of total numbers.

jaar / year 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001

regio / region

Limburg Heuvelland *  (?) (?) >23 (?) 15 (?) 7 6 8
Limburg hills
Zuidelijk Maasdal 34 70 38 36 29 25 14 10 9
Southern Meuse valley
Waal 23 3 9 3 25 15 7 10 7
Rhine southern branch
Nederrijn-IJssel 6 1 1 0 4 4 0 2 0
Rhine northern branches
Zeeuws-Vlaanderen 9 3 5 5 8 5 >0 3 (?)
Zeeland Flanders
overig Nederland 13 8 0 2 3 6 1 0 1
elsewhere
totaal geteld 85 85 76 46 84 55 31 32 25
sum of counts
Nederland geschat (± 10) 120 125 90 75 90 70 35 35 30
Netherlands estimate (± 10)

* Limburgs Heuvelland onvolledig onderzocht in vier jaren. Limburg hills incompletely surveyed in four years.



Limburg) in 2000 en 2001 één zingende man
aangetroffen.

Aantalsontwikkeling in het Gelders rivierenge-
bied Het voorkomen van de Grauwe Gors
concentreert zich hoofdzakelijk in twee trajecten
langs de Waal: bovenstrooms tussen Em-
merich-Grieth (Noordrijn-Westfalen) en Nijme-
gen en verder stroomafwaarts tussen Ochten en
Hurwenen. Het eerste traject is sinds 1989 jaar-
lijks vrijwel integraal gekarteerd (Faunawerk-
groep Gelderse Poort 2002), het tweede traject
werd niet integraal gekarteerd, maar jaarlijks

zijn de belangrijkste plekken wel bezocht (dit
geldt ook voor Nederrijn en IJssel; Sovon LSB).
De best bezette plekken zijn de Stiftse Waard bij
Ophemert (jaarlijks 2-10 territoria) en in de Gel-
derse Poort de Erlecomse Waard (0-4 territoria).
Andere opvallend hoge scores bracht de
Loowaard bij Pannerden met twee territoria in
1998 en vier in 2000, het jaar dat daar extensie-
ve begrazing begon. Ook uiterwaarden bij An-
geren, Bemmel, de Oude Waal bij Nijmegen,
het vroegere bolwerk de Klompenwaard bij de
afsplitsing van het Pannerdens Kanaal, de Och-
tense Buitenpolder, de Passewaaij bij Tiel 
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Figuur 1. Aantal Grauwe Gorzen in de
Stiftse Waarden, 50 ha optimaal habitat
in uiterwaard met 180 ha grasland, en de
overige uiterwaarden van het Rijntakken-
gebied in 1995-2001. Corn Bunting num-
bers in the forelands of Stiftse Waarden,
50 ha of core habitat within 180 ha of
grassland, and elsewhere along the
Dutch Rhine branches in 1995-2001.
Stiftse Waarden numbers do not vary in-
dependently and on average comprise
45% of the annual breeding population in
the Rhine foreland.
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Figuur 2. Aantal territoria van de Grauwe
Gors in de Gelderse Poort (exclusief ui-
terwaarden langs het Pannerdens Ka-
naal en de Emmericher Ward) en afvoer
van de Rijn bij Lobith (gemiddelde in
m3/s per dag in mei) in 1990-2000. Ex-
treem natte jaren scoren laag, droge ja-
ren geven een piek te zien (1990, 1993)
of bij extreme droogte juist een dal (1991
en 1996). Number of territories of Corn
Bunting in Gelderse Poort in 1990-2000
compared to average daily discharge in
May of the river Rhine at Lobith (m3/sec).
High discharge levels correspond with
low numbers of buntings, peak numbers
correspond with dry seasons as in 1990
and 1993, but extreme drought may
cause a population low as well (1991
and 1996).



(samen met de Dreumelse Waard aan de zuid-
oever) en de Buitenpolder Heerewaarden
(Maaszijde) waren sinds 1995 in een of twee ja-
ren door de Grauwe Gors bezet (1-2 territoria). 

De uiterwaarden langs Nederrijn en IJssel zijn
minder in trek bij de Grauwe Gors; de meeste
locaties bleken ook slechts eenmalig bezet. In
1996 en 1999 kwamen van de Nederrijn geen
meldingen binnen, maar lang niet alle uiterwaar-
den worden jaarlijks onderzocht. Van de Mau-
rikse Waard zijn drie territoria bekend in 1997 en
twee in 2000. Langs de IJssel zijn sinds 1995
nog maar twee territoria gemeld (Hattem en
Zalk, beide 1998). Incidentele meldingen uit het
rivierenland zijn verder bekend van binnendijks
grasland in de Over Betuwe (Eldikse Veld, 1997)
en Tielerwaard (Rouwei, 1999) en van de oude
IJsseldelta (Zuiderwaard, Vossemeer, 1997).

De jaarlijkse dynamiek van de Waalpopulatie
is maar zeer ten dele te verklaren aan de hand
van lokale habitatkenmerken. Een mooie refe-
rentie vormt het aantal in de Stiftse Waard waar
sinds 1995 bij gelijkblijvend beheer jaarlijks is
geteld (Lensink 2000 en archief Provincie Gel-
derland). De Stiftse Waard was in 1995-2001
jaarlijks goed voor gemiddeld 45% van de ge-
telde Grauwe Gorzen in de uiterwaarden van
Waal, Rijn, Lek en IJssel. Het beheer is er ge-

richt op behoud van stroomdalflora. Daartoe
wordt niet bemest en worden de meeste perce-
len pas in juni/juli gemaaid. Het aantal territoria
varieerde van 2-10 (gemiddeld vijf) en de jaar-
fluctuaties weken niet opvallend af van die in de
overige uiterwaarden langs de Rijntakken (fi-
guur 1). Dit wijst er op dat aantalschommelin-
gen in het rivierengebied in hoge mate worden
gestuurd door factoren die op regionale of nog
grotere schaal werken.

In de Gelderse Poort, op het Waal-traject met
de grootste rivierdynamiek, blijkt een voor de
hand liggend verband tussen het aantal Grau-
we Gorzen en het rivierpeil in het late voorjaar.
Een gemiddelde dagafvoer boven de 2600 m3/s
bij Lobith in mei (corresponderend met een ri-
vierpeil van 10,5 m NAP bij Lobith) lijkt ‘te veel’
voor Grauwe Gorzen (1-2 territoria), terwijl piek-
aantallen alleen in drogere jaren (gemiddelde
dagafvoer onder de 1600 m3/s) voorkomen (fi-
guur 2). In extreem droge jaren kan het aantal
hier echter ook flink tegenvallen: in 1990-2000
kenden twee van de vier droogste jaren een
Grauwe Gors-dip (1991 en 1996). Hier laat zich
een parallel herkennen met het extreem droge
voorjaar 1976 (gemiddelde dagafvoer in mei
1167 m3/s), toen op vele plaatsen in het rivieren-
gebied een scherpe terugval werd gesignal-
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De Erlecomse Waard in de Gelderse Poort (Peter Eekelder). The floodplain of the Erlecomse Waard.



eerd, tot een derde van het niveau uit het piek-
jaar 1975 (gemiddelde dagafvoer in mei 2005
m3/s). In de Stiftse Uiterwaard (van 13 in 1975
naar zeven territoria in 1976), verschoof het ac-
cent van het activiteitsgebied van de Grauwe
Gorzen in 1976 naar de nattere delen van de ui-
terwaard (Meijer 1977). Waarschijnlijk is de insec-
tenfauna in uiterwaarden in extreem droge jaren
veel minder uitbundig en soortenrijk. Daarnaast
zal ook de beschikbaarheid van jonge zaden in
een slecht groeiseizoen verminderen. Naast de
droogte kunnen ook andere factoren de soort in
1991 en 1996 parten hebben gespeeld.

De dynamiek van de ongestuwde Waal blijkt
enerzijds voorwaardenscheppend door het gra-
diëntrijke sediment en de dito vegetatie op oe-
verwallen en langs oude stroomgeulen, maar is
anderzijds door de kans op late voorjaarhoog-
waters soms ook beperkend voor de vestiging
van Grauwe Gorzen als broedvogel. Figuur 3
geeft het populatieverloop in de Rijntakken en
het Maasdal weer voor de periode 1992-2001.
Terwijl de aantallen in het Maasdal na 1995 ge-
staag daalden, fluctueerden ze langs de takken
van de Rijn.

Aantalsontwikkeling elders in Nederland
Zeeuws-Vlaanderen en Groningen zijn twee re-
gio’s waar in het verleden aanzienlijke popula-
ties van de Grauwe Gors voorkwamen. Midden
jaren tachtig van de vorige eeuw werd de popu-
latie in Zeeuws-Vlaanderen nog op 200 territoria

geschat (Buise & Tombeur 1988). In de tweede
helft van de jaren negentig was hier nog slechts
een fractie van over; vanaf 1995 werden 0-8 zin-
gende mannetjes gemeld (tabel 1), steeds in
oostelijk Zeeuws-Vlaanderen (omgeving Hulst
en Saeftinge). In 1999 leek het doek gevallen
voor de soort, maar in 2000 (en mogelijk ook
2001) was de Grauwe Gors weer present. De
‘uitschieter’ van acht territoria in 1997 komt gro-
tendeels op het conto van het Verdronken Land
van Saeftinge (Castelijns et al. 1999). Dat jaar
waren vijf zingende mannetjes present, tegen
hoogstens één in andere jaren. Het broedge-
bied in Zeeuws-Vlaanderen vormde voorheen
een geheel met dat in het westen van Vlaande-
ren. De eerste resultaten van het Belgische
broedvogelatlasproject (anno 2001) wijzen er op
dat de Grauwe Gors in West-Vlaanderen nage-
noeg is verdwenen (http://www.instnat.be/Soor-
ten/Broedvogels/Atlas/Soortgegevens/
GrauweGors.htm).

De populatie in Groningen was vóór de jaren
negentig al passé. Sporadisch worden er nog ter-
ritoria vastgesteld: in 1997 in de Noordpolder on-
der de Groninger Waddenkust en in 2001 in jon-
ge bosaanplant bij Oude Pekela (Luijten 2001).

Buiten de genoemde, meest vanouds beken-
de, regio’s duikt de Grauwe Gors incidenteel el-
ders in Nederland op. Het 200 ha grote SBB-
weidevogelreservaat in de Polder Oosterwolde
(Gld) telde in 1996 twee territoria en in 1997
één, voorafgegaan door vier territoria in 1993 en
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Figuur 3. Aantalsontwikkeling van de Grau-
we Gors in 1992-2001 in het Maasdal ver-
sus de Gelderse Rijntakken. Aantallen voor
1992 deels geschat. Breeding numbers
(1992-2001) of Corn Bunting in the Meuse-
floodplain show a steady decline from 1995
onwards whereas numbers in Rhine-fore-
lands fluctuate. Numbers in 1992 were
partly estimated.
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1994. Na 1997 zijn hier geen vestigingen be-
kend. In 1997 werd ook een territorium gemeld
uit het graslandreservaat Tempelstukken nabij
Norg (Dr). Het broedseizoen 1998 leverde een
vestiging op bij Huizen (NH), drie territoria in de
polder Cabouw nabij Lopik (U) en één in polder
Nieuwe Grasfennen (Friese IJsselmeerkust). De
melding van de polder Cabouw is opmerkelijk
door het aantal en het feit dat het bij dit ene jaar
is gebleven. Het aantal incidentele meldingen
buiten de bolwerken was na 1998 minimaal. In
1999 had een Grauwe Gors een zangpost op de
Dintelse Gorzen (NB), in 2000 resteerden slechts
meldingen uit Zuid-Limburg, het Rivierengebied
en Zeeuws-Vlaanderen. Figuur 4 geeft de ver-
andering in verspreiding tussen 1995 en 2001
weer.

Discussie

Gedurende de periode 1995-2001 is de broed-
populatie van de Grauwe Gors in Nederland
met ongeveer driekwart afgenomen (tabel 1).
De achteruitgang is het sterkst in Limburg, zo-
wel langs de Maas als in het heuvelland. Langs
de Waal vertoont de restpopulatie flinke aantal-
schommelingen die deels verband houden met
de waterafvoer van de Rijn gedurende de perio-
de dat de vogels zich vestigen. Verlies van ge-
schikt broedhabitat door landbouwintensivering
wordt vaak als oorzaak van de achteruitgang
genoemd, maar er wordt ook melding gemaakt
van problemen in het winterseizoen. Achtereen-
volgens wordt nader ingegaan op de problema-
tiek van de broed- en winterhabitat. 

In algemene zin beperkt het broedvoorkomen
van de Grauwe Gors zich tot voedselrijke klei-
en leembodems. Favoriet zijn daarbij de rivieraf-
zettingen en de lössgronden in het zuidoosten
van Nederland, de zeekleigronden van Zeeuws-
Vlaanderen en Groningen en de voormalige oe-
vers van de Zuiderzee.

Weinig profijt van natuurontwikkeling langs de
rivieren In het Zuidelijk Maasdal tussen Eijs-
den en Beesel is tussen 1990 en 2001 c. 600
ha landbouwgrond en recreatieterrein omge-
vormd tot natuurgebied met meer ruimte voor 
rivierdynamiek. Langs de Rijntakken is in het-
zelfde tijdvak c. 1300 ha dynamische uiter-
waardnatuur gecreëerd. Langs de Waal ge-
beurde dit veelal in een kort tijdsbestek
(1996-98) volgend op kritieke hoogwaters in
1995. Versnelde dijkverzwaring in het kader van

de Deltawet was de motor achter het proces. De
rivier krijgt in de meeste heringerichte uiterwaar-
den meer gelegenheid tot erosie en afzetting
van gradiëntrijk sediment door meestromende
of benedenstrooms aan de rivier gekoppelde
nevengeulen. Daarnaast ontstaan tijdelijke pio-
niersituaties door grondverzet. Het beheer be-
staat meestal uit extensieve jaarrondbegrazing,
maar langs de westelijke Waal en een deel van
de Rijnuiterwaarden uit seizoensbegrazing 
(begrazingsdichtheid maximaal 1 grootvee-
eenheid (GVE) per 3-4 ha). De combinatie van 
rivierdynamiek en extensieve begrazing gene-
reert pioniervegetaties, stroomdalgraslanden,
kruidenruigten, struwelen en ooibos. Voor het
menselijk oog lijken deze nieuw ingerichte uiter-
waarden, zeker in de pionierfase, zeer geschikt
voor de Grauwe Gors. In de periode 1995-2001
vestigde zich echter geen enkele Grauwe Gors
in de natuurontwikkelingsterreinen in het Maas-
dal. Ook aan de Rijntakken bleef structurele
vestiging in nieuw ingerichte uiterwaarden uit.
Eenmalige vestiging, steeds in de pionierfase,
vond onder andere plaats te Passewaaij (1997),
Gameren (1998), Varik (1998) en Heere-
waarden (2000). De vier genoemde territoria in
de Loowaard (Nederrijn) in 2000 vallen ook on-
der deze noemer.

Langs de Waal lijkt de restpopulatie Grauwe
Gorzen enigszins aangepast aan de jaarlijks
wisselende waterstanden en blijken de vogels
nieuwe broedplaatsen te kunnen ontdekken.
Langs de Grensmaas vertoonde de soort der-
gelijke veerkracht alleen in 1994. Daarna wist
de soort geen profijt te trekken uit ogenschijnlijk
geschikte nieuwe habitats. Dit komt mogelijk
doordat de totale Limburgse populatie intussen
pijlsnel daalde (en functioneerde als sink) en er
eenvoudigweg niet genoeg Grauwe Gorzen
overbleven om nieuwe gebieden te koloniseren.  

Grootschaligheid troef in Heuvelland De afna-
me van het aantal broedende Grauwe Gorzen in
het Heuvelland vertoont een opvallend verband
met ontwikkelingen in de broedhabitat. Telkens
blijkt dat in gebieden waar de Grauwe Gors is
verdwenen het landbouwkundig grondgebruik
sterk intensiveerde, zoals eerder ook Hustings
et al. (1990) en Ellenbroek et al. (1996) consta-
teerden. Daarbij kromp het areaal graanteelt
drastisch ten gunste van snijmaïsteelt. Verder
hebben wellicht schaalvergroting en een ver
doorgevoerd economiseren van het grondge-
bruik een rol gespeeld. Zo is op het Plateau van
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Margraten de laatste vijf jaar het areaal graan
vrijwel onveranderd gebleven, maar zijn over-
hoekjes en schrale bloemrijke randen die per-
ceelscheidingen markeerden vrijwel verdwe-
nen. De laatste vastgestelde territoria bevonden
zich hier rond steilranden met een kruidenrijke
vegetatie (Ellenbroek et al. 1996). 

Alleen het gebied bij Oud-Caberg ten noord-
westen van Maastricht is de laatste jaren onver-
anderd kleinschalig gebleven. Ellenbroek et al.
(1996) sommen voor dit gebied de volgende
kenmerken op: kleinschalige akkerbouw in
open landschap met mediane perceelsgrootte
1,5 ha, doorsnijding met onverharde, deels hol-
le wegen, goed ontwikkelde kruidenvegetatie in
bermen en akkerranden, en een grote variatie in
gewaskeus met niet meer dan 10% van het op-
pervlak bebouwd met snijmaïs, 30-40% graan-
teelt, en 15-40% hakvruchten (meest bieten en
aardappelen). Het ligt voor de hand dat deze
populatie zich handhaaft dankzij de kleinscha-
ligheid en de gevarieerde gewaskeus in dit ge-
bied. Dit sluit aan bij bevindingen in Sussex en
Lincolnshire waar kleinschaligheid en diversiteit
van groot belang bleken. Afhankelijk van lokale
omstandigheden, zoals het voorkomen van
hooiland of weidegrasland en periodieke braak-
legging, bleken zowel wintergraan (meer spin-
nen) als zomergraan (meer rupsen) een gunstig
effect te kunnen hebben op de broeddichtheid
(Gillings & Watts 1997, Aebischer & Ward 1997,
Brickle & Harper 2000).

Het feit dat onder de rook van Maastricht
kleinschaligheid is blijven bestaan heeft wel-
licht te maken met de schaduwwerking van de
stad. Het gebied ligt ingeklemd tussen de Bel-
gische grens en de stadsrand. Investeren in
grootschalige landbouwkundige verbeteringen
en herverkaveling ligt hier niet in de rede. Ook
van de lokale boeren is hier weinig initiatief tot
investeren en intensiveren te verwachten om-
dat het gebied op termijn is bestemd voor wo-
ningbouw.

Rijntakken: zijn er nog kansen voor de Grauwe
Gors? De voorkeurshabitat langs de Rijntak-
ken bestaat uit gradiëntrijke hooilanden en (min-
der frequent) extensief begraasd terrein.
Slechts bij hoge uitzondering is het voorkomen
gelieerd aan graanteelt (1997: drie territoria te
Oude Waal Nijmegen / Het Circul, Ooijpolder,
waarvan zeker twee met jongen die zowel bui-
tendijks hooiland als binnendijks graan gebruik-
ten; J. van Diermen). Oplevingen in het aantal

Grauwe Gorzen langs de Rijntakken betroffen
steeds het stroomgebied van de Waal (25 terri-
toria in 1997). Langs de Lek en de IJssel waren
de aantallen steeds marginaal.

Waarnemingen aan habitatgebruik in twee re-
centelijk sterk bezette uiterwaarden met suc-
cesvolle broedsels (de Stiftse Waard bij Ophe-
mert en de Erlecomse Waard) schetsen het
volgende beeld. In de gebruikte habitat zijn
twee componenten van vitaal belang: hoog op-
gaande kruiden en bodemreliëf in de vorm van
geulen en een oeverwal of zomerkade. Ge-
schikte vegetatie op gradiëntrijke bodem met
afwisselend zavel, zand en klei geniet de voor-
keur boven dynamische (schrale) rivierduinen
met kenmerkende hoge planten als Teunis-
bloem Oenothera sp., Grote Kaardebol Dipsa-
cus fullonum, en verschillende soorten kaarsen
of toortsen Verbascum sp. Zuring Rumex sp. of
Knikkende Distel Carduus nutans genieten de
voorkeur als zangpost, maar ook de zeer alge-
mene Akkerdistel Cirsium arvense, palen,
draad, stenen of struiken worden gebruikt. Vo-
gels vestigen zich, afhankelijk van de mate van
verdroging na het laatste voorjaarshoogwater,
in hogere of lagere delen van de uiterwaard.
Naast kenmerken van bodem en vegetatie is het
beheer van evident belang. Zo is de versprei-
ding in de Erlecomse Waard in 2000 en 2001
naar het westen verschoven waar in zeer lage
dichtheid (1-1.5 GVE per 6 ha) vee staat inge-
schaard vanaf juni. Voorheen was daar 5-7 maal
zoveel vee en meden de Grauwe Gorzen het
begraasde deel van de uiterwaard. Ze kozen
voor stukken die in de loop van juni hun eerste
maaibeurt kregen en bleken daarna meestal
snel verdwenen. Opvallend genoeg namen ze
dan niet hun toevlucht tot de zandige oeverwal
met pioniervegetatie die niet werd gemaaid. 

De vlakkere en minder dynamische Stiftse
Waard kent een optimaal hooilandbeheer. Het
gaat hier om gesubsidieerde botanische be-
heerspakketten op graslanden van het glansha-
ver-verbond (Arrhenaterion) met al jarenlang
een uitgesteld maairegime, geen mestgift en na
afvoer van het maaisel (alleen nog afzetbaar als
paardenvoer) deels nabeweiding met jongvee.
Maaien begint half juni en is tussen 5 en 10 juli
voltooid. Over de hele lengte van de uiterwaard
is een schrale zandige oeverwal aanwezig. De-
ze werd door de gorzen niet gemeden, maar
zorgde in 1997-2001 nooit voor een lintvormige
verspreiding omdat de wat rijkere achterliggen-
de percelen het meest werden benut.
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Reguliere beheersovereenkomsten onvoldoen-
de Een jaar in, jaar uit consequent gevoerd
gunstig graslandbeheer met een late maaida-
tum komt in de meeste Waaluiterwaarden over
slechts geringe oppervlakte voor (hooguit 20
ha). Ooit was juli overal de hooimaand, terwijl
maaidata in juli nu in de duurste beheerscate-
gorie vallen en hooguit 2% van de oppervlakte
beslaan in alle Rijntak-uiterwaarden (Dienst
Landelijk Gebied, Gelderland). Dit type beheer
vormt echter geen garantie voor een stabiel

voorkomen van Grauwe Gorzen. Het wekt dan
ook weinig verwondering dat een plotseling
aanbod van pionierhabitat (gecombineerd met
storingsvegetatie) met een ogenschijnlijk gun-
stige vegetatiestructuur en samenstelling, vaker
niet dan wel wordt benut. De afhankelijkheid
van gesubsidieerd uitstel van de maaidatum in
graslanden kan een achilleshiel zijn. Botanisch
beheer, met stroomdalflora als doelstelling,
biedt geen structurele bescherming omdat bo-
tanische beheerdoelen in graslanden niet aan
een late maaidatum zijn gekoppeld. Laat maai-
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en bevoordeelt namelijk grassen. Mogelijk kan
een regeling voortkomend uit het soortbescher-
mingsplan voor de Kwartelkoning Crex crex ook
voor Grauwe Gorzen gunstig uitpakken (Gerrit-
sen 2001, Koffijberg & van Dijk 2002). Niettemin
blijven extreme jaareffecten door het wisselend
rivierpeil een gegeven, waarbij de schijnbare
tendens tot frequentere zomerhoogwaters en
de mysterieuze overwinteringstrategie van de
vogels voor extra onzekerheid zorgt. 

Winterhabitat Extra complicerend bij de be-
oordeling van keuzes die de Grauwe Gors
maakt ten aanzien van zijn broedhabitat, is het
feit dat de soort (buiten Midden-Europa) over-
wegend als standvogel wordt aangemerkt
(Cramp 1995). In Nederland wordt de Grauwe
Gors ‘s winters tegenwoordig niet of nauwelijks
meer opgemerkt (Bijlsma et al. 2001). Het is niet
bekend waar onze broedvogels overwinteren
en of ze zich hier wel als standvogel gedragen.
Het ligt echter wel voor de hand dat, naast pro-
blemen met de kwaliteit van de broedhabitat, de
schoen ook ‘s winters wringt. Op grond van di-
verse studies in het Verenigd Koninkrijk lijken de
gewaskeus en de condities van akkerland in de
winter doorslaggevend voor het wel en wee van

grauwe gorspopulaties (Donald 1997, Shrubb
1997). Daarbij blijken de teelt van zomergraan
(vooral gerst) of lijnzaad met een gering gebruik
van bestrijdingsmiddelen en het bouwland als
onbewerkt stoppelveld laten overwinteren de
gunstigste beheersopties (Robinson & Suther-
land 1997, Watson & Rae 1997, Brickle & Har-
per 2000). Hustings et al. (1990) noemen een
verslechterde winteroverleving als mogelijk be-
langrijke factor voor de achteruitgang van de
Grauwe Gors in het Limburgse. Wintergroepen
van enkele tientallen individuen die gezamenlijk
slapen en foerageren zijn in Limburg sinds de
jaren tachtig niet meer waargenomen. Akker-
kruiden die voor een zaadvoorraad in de winter
zorgen, zijn bij intensieve graanteelt alleen nog
mondjesmaat aan perceelsranden te vinden.
Na de oogst worden akkers meer en meer om-
geploegd en bemest, zelden gaan ze als stop-
pelveld met nazomerse pionierkruiden de winter
in. Zo zijn er ‘s winters nauwelijks graankorrels
en wilde zaden op akkers te vinden. 

In de winter van 2002/2003 werd de relatie
tussen het voorkomen van een wintergroep en
de beschikbaarheid van voedsel prachtig geïl-
lustreerd. Als beschermingsmaatregel voor
Hamsters Cricetus cricetus is er bij Sibbe (ge-
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falfa, autumn-sown wheat and spring-sown barley, aimed for conservation of Common Hamster, has attracted breeding
Corn Buntings in Limburg.



meente Margraten) een hamsterreservaat van
c. 60 ha ingericht met akkers met wintergraan
afgewisseld met stroken luzerne en braaklig-
gende gronden. De hiermee geboden foera-
geergelegenheid lokte in de winter naast grote
groepen Geelgorzen Emberiza citrinella ook
een groep van maximaal 41 Grauwe Gorzen
aan, hetgeen in het broedseizoen van 2003 ver-
volgens zelfs twee territoria opleverde. De Lim-
burgse Grauwe Gors kan dus mogelijk profite-
ren van de belangstelling die de Hamster
momenteel ten deel valt. Het soortbescher-
mingsplan Hamster voorziet in maar liefst 500
ha hamsterakkers verdeeld over 11 ‘kernleefge-
bieden’ van elk 45 ha. Daarvan zal c. 150 ha als
reservaat beheerd worden; op de overige 350
ha kunnen boeren op vrijwillige basis beheers-
overeenkomsten afsluiten (Krekels 1999).

In het rivierengebied zullen overwinterende
Grauwe Gorzen vanwege de frequente over-
stromingen in het winterbed hun winterkost gro-
tendeels binnendijks moeten kunnen vinden.
Het verspreid voorkomen van extensieve (biolo-
gische) boerenbedrijven, of toepassing van ak-
kerrandenbeheer zoals dat wordt uitgevoerd ter
ondersteuning van onder andere Patrijs Perdix
perdix (Ministerie LNV 1991) zou hier van bete-
kenis kunnen zijn, analoog aan Deense en En-
gelse bevindingen met betrekking tot Geelgors
en Grauwe Gors (Petersen 1994, Petersen et al.
1995, Aebischer & Ward 1997). De voordelen
van biologische teelt bestaan uit het niet toela-
ten van herbiciden en insecticiden in de teeltwij-
ze, diversiteit, vruchtwisseling en het gebruik
van organische mest. Op kleigrond is ploegen
vóór de wintervorst echter gebruikelijk. Niette-
min resulteert biologische teelt in een rijker foe-
rageerhabitat voor zowel insectivore als zaad-
etende vogels, wat voor standvogels onder de
gorzen en vinkachtigen betekent dat ze er jaar-
rond baat bij hebben (zie ook Burn 2000).

Zoals al eerder werd gememoreerd (Hustings
et al. 1995), blijken aanpassingen (zoals om-
schakeling naar ecologische teelt) of verzach-
tende maatregelen in de landbouw echter niet
zonder meer op te leveren wat er van wordt ver-
wacht. Ofwel de animo onder agrariërs is te ge-
ring, waardoor het schaalniveau te wensen over
laat, of er zijn populatiedynamische factoren die
vestiging in ogenschijnlijk geschikt habitat be-
letten. Bij de Grauwe Gors spelen trouw aan ge-
boorte- en broedplaats en gelijktijdig optreden-
de problemen met de habitatkwaliteit in
Nederland alsook in de potentiële brongebie-

den in Vlaanderen, Henegouwen, Sleeswijk-
Holstein, Westfalen en Nedersaksen een nega-
tieve rol (Buise & Tombeur 1988, NWO 2002,
Grützmann et al. 2002). Zelfs een radicale om-
kering in de habitat zoals braaklegging in inten-
sief grootschalig akkerbouwgebied, heeft pas
effect als dieren het weten te bereiken. Tot nu
toe gebeurde dit bijvoorbeeld niet in de braak-
leggingen van Oost-Groningen. Wellicht maakt
naast de geringe dispersieafstand ook het op-
treden van lokale zangdialecten, gepaard
gaande met de vestiging van groepen van on-
derling verwante individuen, de soort nog be-
vattelijker voor lokaal uitsterven (Shepard et al.
1997, Mc Gregor et al. 1997).

Weinig toekomstperspectief De verwachting
is dat de Grauwe Gors binnen tien jaar weg is uit
Limburg tenzij de soort zich alsnog weet te ves-
tigen in de kruidenruigtes van nieuwe natuuront-
wikkelingsgebieden in het Maasdal of de nieuw
ingerichte akkerreservaten voor de Hamster in
het Heuvelland. Het Gelderse rivierengebied
vormt mogelijk de laatste strohalm voor deze
soort in Nederland. Van het overstelpende aan-
bod aan extensief beheerd hooiland in de jaren
vijftig tot zeventig van de afgelopen eeuw rest
nu nog slechts een schim. Nieuwe beheersvor-
men zoals jaarrondbegrazing en een uiter-
waardinrichting die meer rivierdynamiek toelaat
bieden op dit moment nauwelijks een passend
alternatief voor de historische hooilandhabitat in
het uiterwaardenlandschap. Mogelijk kan de
Grauwe Gors wel lokaal profiteren van gesubsi-
dieerde beheersmaatregelen ten gunste van de
Kwartelkoning. Uitstel van de maaidatum tot 1
augustus vormt hiervan momenteel (2003) een
vast onderdeel. Juist in 2002 was er echter
geen enkele Grauwe Gors die hiervan profiteer-
de (Schoppers & Koffijberg 2003). Met het weg-
vallen van het bolwerk Limburg komt het 
verdwijnen van de soort als regelmatige broed-
vogel in Nederland met rasse schreden dichter-
bij. Dit beeld staat overigens niet op zichzelf
maar past binnen de areaalinkrimping in zuid-
oostelijke richting die in heel Noordwest-Europa
te zien is (Hustings 1997, Bauer & Berthold
1996, Berndt et al. 2002, Grützmann et al. 2002,
NWO 2002).

Aanbevelingen Wij bevelen aan de Grauwe
Gors intensiever te volgen dan met de huidige
monitoringprogramma’s van Sovon gebeurt. De
ontwikkeling in de Nederlandse zomer- en win-
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terpopulatie van de Grauwe Gors wordt nu on-
volledig gedocumenteerd. De broedpopulatie
wordt gevolgd aan de hand van criteria uit het
Landelijk Soortonderzoek Broedvogels (van Dijk
& Hustings 1996). Dat heeft tot gevolg dat het
toeval een grote rol speelt in de kans om vogels
die zich in potentieel broedhabitat vestigen ook
daadwerkelijk gemeld te krijgen. Alle vogels de
zich vóór 15 mei in grasland vestigen, maar
daarna verdwijnen omdat hun habitat is wegge-
maaid, blijven immers onvermeld. Deze waar-
nemingen verschaffen inzicht in dispersiebewe-
gingen en geven de kans aan dat potentieel
broedhabitat door Grauwe Gorzen wordt ont-
dekt. Wij bevelen voor beter onderzoek aan om
consequent alle waarneemdata vast te leggen,
inclusief de 0-waarnemingen (mede in verband
met verplaatsingen) en het gedrag nauwkeurig
te beschrijven (is er iets dat broeden indiceert of
gaat het om vrijgezelle mannen?). Wellicht is
een direct meldsysteem mogelijk (e-mail, So-
von-homepage). Vervolgens zouden regionale
specialisten in detail kunnen kijken zodra er-
gens een territorium gemeld is. Alle, ook zeer
basale en indirecte informatie over al dan niet
broeden is daarbij welkom (nestbouw, voedsel-
transport, agressieve interacties, bezoek aan
vrouwtje, voeren van jongen, zangdata en -tijd-
stippen). Het monitoren van de winterpopulatie
is veelal zoeken naar een speld in een hooiberg,
maar blijkt rendabel rondom een recent inge-
richt hamsterreservaat in Zuid-Limburg. 

Dankwoord

Dit overzichtsartikel is samengesteld met ge-
gevens die door inzet van zeer velen werden
verkregen. Bij de gebiedsdekkende inventari-
saties in het zuidelijk Maasdal en de Gelderse
Poort zijn alleen al 200 mensen betrokken, die
voor een belangrijk deel ook nulwaarnemin-
gen doorgaven. Deze veldwaarnemers zijn
veelal georganiseerd in de Telgroep Zuidelijk
Maasdal, Vogelwerkgroep Arnhem e.o., Vo-
gelwerkgroep Rijk van Nijmegen e.o. en
Kartierergemeinschaft Salmorth. Verder kwa-
men gegevens uit het LSB van Sovon en werd
een groter waarnemingenoverzicht ter be-
schikking gesteld door KNNV-VWG Zwolle. In-
lichtingen over de populatie in Noordrijn-West-
falen kregen we van Stefan R. Sudmann.
Overigens bedanken wij Jan Joost Bakhuizen,
Jo van der Coelen, Walther van der Coelen,
Hub Corten, Ton Cuijpers, Harry Demandt †,
Ruud van Dongen, Frank Ellenbroek, Minne
Feenstra, Gerrit Gerritsen, Herman Hazelhorst,
Maarten Kaales, Jan Lok, Bob Meeuwissen,
Herman van Mulken, Jean-Paul Ongenae †,
Arjan Ovaa, Nicole Reneerkens, Frans Sche-
pers, Jan Schoppers, Ludy Verheggen, Jo
Vrehen en Paul de Winden voor hun gedetail-
leerde opgaven. Fred Hustings voorzag een
eerdere versie van commentaar.
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The Corn Bunting Miliaria calandra:
recent population trend, habitat use
and perspectives related to habitat
management in Dutch river forelands
and arable land. 

In this paper we describe the trend in breeding
numbers of Corn Buntings in The Netherlands
in the period 1995-2001. The breeding distri-
bution is now limited to chalk-rich riverine soils
and loess plateaus in the hilly Southeast, main-
ly in the southern part of the Netherlands in the
Province of Limburg. Arable land on marine
clay soils in the North (Groningen) and South-
west (Flanders) was lost as breeding ground in
the 1990’s, in spite of large scale set-aside pro-
grams in the northern regions. We try to estab-
lish whether Corn Buntings benefited from re-
naturation schemes in river foreland. Here
agricultural land was transformed into natural
habitat, mainly by removing clay from sand and
restoring old gullies. River dynamics so regain
their effect (flooding, sedimentation, erosion)
and areas are maintained under low density
grazing. Under these conditions within a few
years pioneer vegetations, natural grasslands,
scrub and young forests of Salix spp. and Pop-
ulus nigra arise.

In Limburg the Corn Bunting population de-
creased from 65 territories in 1995 to 10 in
2001. Two small strongholds remained near
the city of Maastricht, one in the Meuse valley
and another on the plateau (Oud Caberg). In
the remaining part of the Netherlands numbers
varied between 10-20 territories, only peaking
extraordinarily in 1997 when 25 territories were
found in Waal forelands (the main branch of
the river Rhine). We conclude that Corn
Buntings only temporarily or incidentally profit
from renaturation in Meuse and Rhine fore-

lands. In Limburg (Meuse valley and plateau)
the species seems to be tied to traditional
breeding locations and has not yet exchanged
its deteriorating agricultural plateau habitat
(preferably small-scale farming with high crop
diversity and predominantly cereal fields) for
semi-natural grassland in river foreland. With-
out this habitat shift the Corn Bunting has
hardly any breeding perspectives in Limburg,
unless it gains profit from a conservation
scheme for the Common Hamster Cricetus
cricetus. This will create 500 ha at maximum of
optimally managed fields scattered over 11 
locations on the plateaus. 

In the forelands of the Rhine branches low-in-
tensity farming, preferably harvesting hay in
mid July, seems to contribute most to the ben-
efit of Corn Buntings. The area under this type
of management nowadays is far below what it
used to be in 1960-80. Here too, the species
might profit from conservation measures for a
different species, the Corncrake Crex crex.
Apart from this, Corn Bunting numbers in river
foreland correlate with river discharge levels;
flooding of foreland reduces the area of habitat
that becomes available in time for settlement.

Recently, winter observations have become
very rare in The Netherlands, except for south-
ern Limburg. Possible effects of winter habitat
quality on the breeding stock are discussed
for lack of knowledge of the specific Dutch
situation. The overall decline in Dutch breed-
ing numbers fits into the Northwest-European
trend and breeding-range contraction.
It is recommended to initiate a winter monitor-
ing scheme, and to collect all spring observa-
tions in order to monitor dispersal and the like-
lihood of settlement in potential breeding
habitat in different regions.


