
Graanranden voor onze geelgorzen 
 
De avond van De Kerkuil stond vorig jaar volledig in teken van de geelgors. Korneel 
Clarysse presenteerde z’n eindwerk rond de geelgors in de West-Vlaamse Heuvels maar 
ook de nijpende situatie van onze geelgorzen op het plateau van Izenberge kwam aanbod. 
Ondertussen werd er niet stilgezeten.  In beide regionale landschappen (West-Vlaamse 
Heuvels en IJzer en Polder) werd een soortbeschermingsplan voor de geelgors opgestart, 
waarin landschapsbedrijfsplannen en graanranden de twee speerpunten zullen zijn. 
Het grootste probleem bij onze gorzen is het gebrek aan wintervoeding. Graanresten zijn 
er amper nog te vinden op de zeer zeldzame stoppelvelden. Vaak zijn deze vogels, die in 
groep foerageren, genoodzaakt om de eveneens zeldzame onkruidzaden te eten. Vooral de 
jonge vogels overleven de winter niet, zodat er amper nieuwe geelgorzenlocaties bijkomen. 
Wanneer de oudervogels dan wegvallen door hun leeftijd, is er terug een locatie minder in 
geelgorzenland. 
Met het instrument van graanranden willen we deze situatie ombuigen. Door in de ruime 
omgeving van de kerngebieden graanranden aan te leggen, trachten we de lokale 
wintersituatie te verbeteren om zo de volgende jaren een surplus aan overwinterend 
jonge geelgorzen te kunnen krijgen.  
Hoe werkt het systeem ? Alles is terug gebaseerd op vrijwilligheid. We zoeken vooreerst 
geschikte locaties om een graanrand (tarwe, gerst, haver) aan te leggen. Dit kan 
bijvoorbeeld een rand zijn net naast een hoge haag. Wanneer de schaduw valt op dit 
perceel, dan is er een zekere minopbrengst voor de betrokken landbouwer. Hier zouden 
we een overeenkomst kunnen afsluiten voor een graanrand. De landbouwer zaait de 
graanrand gewoon in (of er staat reeds wintergraan) en laat het graan overwinteren tot 1 
april van het volgend broedseizoen, daarna ploegt hij het terug om en kan hij een nieuwe 
overeenkomst sluiten. Hiervoor krijgt hij een vergoeding van 0,15 EUR per m² (dit is 
60.000 BEF/ha). De kosten worden gefinancierd door het Natuurfonds van de provincie 
West-Vlaanderen met een restfinanciering van 15 % die wordt gedragen door 
Natuurwerkgroep De Kerkuil en Natuurpunt Westkust (Vogelwerkgroep De Tapuit). Ken je 
een geschikte plaats voor een graanrand op het plateau van Izenberge ? Laat het ons 
weten of praat er al eens over met een landbouwer die je kent.  
Ook voor de grauwe gors zullen we graanranden aanleggen maar dan in ander gebieden, 
zoals De Moeren. 
 


