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                  GANZEN TUSSEN DE GROTE RIVIEREN 

              Een hoogwater QuickScan in februari 2016 

 

Tegenwoordig komen er in alle jaargetijden wilde ganzen 

voor in ons rivierenland, maar dit is helemaal niet zo 

vanzelfsprekend als men wellicht aan zou nemen. 

Weliswaar zijn ganzen net als alle eendachtigen échte 

watervogels en is het natte element in dit gewest altijd 

ruimschoots voorhanden geweest. Tóch ontbraken zij in 

vroeger tijden als broedvogel en kwamen er in de 

wintermaanden maar erg weinig ganzen in het 

rivierenland aan de grond.  

Feitelijk ging het dan nagenoeg altijd om de befaamde 

Geelbek –taigarietganzen die er langs Maas, Rijn en IJssel 

een zeer beperkt aantal vaste pleisterplaatsen op na 

hielden, welke zich nagenoeg allemaal binnen het 

afpalingsrecht van eendenkooien en/of op feodale 

landgoedeigendommen bevonden.  

Het ging dan altijd om populaties van zeer beperkte 

omvang waar de landadellijke jachtgerechtigden uitermate 

zorgvuldig mee om gingen. 

Hierin is feitelijk pas verandering gekomen nadat in de 

jaren ’60 van de vorige eeuw ook toendrarietganzen en 



 

kolganzen het rivierenland als overwinteringsplaats 

gingen benutten en zich toen waagden in terreinen waar 

het volkse janhagel de hobbyjagende beest uit hing.  

In het westelijke rivierengebied kwamen deze soorten 

overigens al wat eerder in grote groepen voor bij de Kil 

van Hurwenen, maar nieuw was de vestiging van grote 

slaapplaatsen in wat wij nu de Gelderse Poort noemen en 

in het daaraan grenzende West-Duitse Niederrheingebied.  

Deze ontwikkeling leidde er toe dat er een tamelijk 

gecompliceerd netwerk aan slaapplaatsen en 

voedselterreinen is ontstaan, waarbij het er soms op lijkt 

dat de ganzen lukraak van hot naar her vliegen. 

Minutieus onderzoek leert dan doorgaans dat iedere 

populatiegroep, die gebruik maakt van een bepaalde 

slaapplaats, er ook eigen voedselterreinen op na houdt. 

Zo volgden wij bijvoorbeeld ganzen die hun slaapplaatsen 

in de Gelderse Poort hadden tot ver in Duitsland, maar 

evengoed ook tot in de Peelstreek onder Mill en Wanroij.  

Toendra- en taigaganzen van de slaapplaats Kaliwaal bij 

Druten bezochten zowel voedselgebieden in de Gelderse 

Vallei, de Betuwe en het Land van Maas en Waal als in de 

polders bezuiden de Maas, tot in de omgeving van 

Nistelrode en Vinkel.  

De kolganzen die vanaf de jaren ’80 de vroegere specifieke 

rietgans-pleisterplaatsen over hebben genomen, maken 

daar tegenwoordig vaak massaal gebruik van, terwijl 



 

rietganzen zich er steeds minder vertonen. Zo verkasten 

de rietganzen dus vanuit het rivierengebied naar het 

Maasdal en de Peelstreek! 

Omdat ganzen echte watervogels zijn prefereren zij van 

nature vochtige tot drasse situaties boven de vaak diep 

ontwaterde bouwlanden en weiden van het tegenwoordig 

gangbare agrarische platteland.  

Daarom leek het een interessante opgave om de actuele 

verspreiding en voedselkeuze van de overwinterende 

ganzenpopulaties langs onze grote rivieren in kaart te 

brengen op het moment waarop Rijn en Waal buiten hun 

oevers zouden treden en het water op veel plaatsen 

letterlijk van dijk tot dijk zou staan. 

Zo’n situatie doet zich thans voor en mede vandaar dus 

deze QuickScan. 

   



 

De Rijn en Lek van Doornenburg tot Everdingen 

              

 

Voor deze QuickScan werden alle uiterwaarden aan de 

linkerzijde (de Betuwse oever) van de rivier bezocht en 

werden naast kwantitatieve gegevens over de aantallen 

ganzen ook notities bijgehouden over de aard van het 

voedsel.  

Hier moet worden geconstateerd, dat de van oorsprong 

grazige en kruidenrijke stroomdalvegetatie in veel 

uiterwaarden geheel of gedeeltelijk zodanig is verworden 

tot uitgesproken soortenarme onkruidwoestenijen, dat 

daar voor deze vogels nauwelijks nog voedsel te vinden is.  

Het is evident dat structurele vegetatiekundige 

verwaarlozing, zoals dat nu al ruim twee decennia 

gebeurd, nooit zal kunnen leiden tot een regeneratie van 

de oorspronkelijke grazige stroomdalvegetaties.  



 

Zoals het ook evident is dat in ruigte waarin zelfs grote 

grazers volledig kunnen verdwijnen, nooit grazende 

watervogels hun voedsel zullen kunnen vergaren.  

Laat staan dat er zich daar nog ooit een weidevogel-

gemeenschap zal kunnen gaan ontwikkelen.                                                                                                                                                                   

 

Als ontluisterende voorbeelden in dit riviertraject noemen 

wij hier de Mauriksche en Eckse Waarden, de Rijswijksche 

Waard, de Beusichemse Waard en de Goilberdinger Waard 

als examples van onversneden wanbeleid dat absoluut 

niets met enige te verantwoorden vorm van ecologisch 

natuurbeheer van doen heeft.  

Hierdoor werden niet alleen de eens zo soortenrijke 

weidevogelgemeenschappen in die voormalige floristische 

kroonjuwelen met wortel en tak uitgeroeid, maar is er 

daar anno 2016 zélfs voor ganzen nauwelijks nog iets te 

eten. 



 

Daarom werden bij deze QuickScan alle gegevens zoveel 

mogelijk per gebiedseenheid opgetekend en vastgelegd.  

Want de grazende watervogels waarvoor de uiterwaarden 

ook nu weer zo’n vitale betekenis hebben, zijn afgelopen 

decennia al op veel teveel manieren het kind geworden 

van de rekening van een vegetatiekundig volstrekt 

krankzinnig wanbeleid, dat men “natuurontwikkeling” 

durft te noemen.  

          

Ruigten van welgeteld een handvol plantensoorten waarin zélfs een 

kolossale Hooglanderstier verzinkt, overwoekeren nu gebieden waar 25 

jaar geleden nog méér dan honderd plantensoorten de habitat vormden 

voor inmiddels uitgestorven uiterwaardweidevogelgemeenschappen.  

Als dit zo doorgaat, dan zijn spoedig dus ook de ganzen aan de beurt en 

beleeft een vogelsoortenspectrum met merel, heggenmus en winterkoning 

als kensoorten hier ongekende hoogtijdagen! 

Zoals dat overal het geval is in verpauperende volkstuintjescomplexen.  

Men dient zich dus ernstig af te vragen: “willen wij dat?”  



 

Uiterwaarden vanaf Pannerdense Kop tot Arnhem,  

Overwegend foeragerend op nat grasland bij Angeren en Huissen. 

Grauwe Gans                735 

Kolgans                        7580                       

Brandgans                  4255 

Nijlgans                            28 

Knobbelzwaan                 9 

In de Angerensche Buitenpolder was op 14.02.2016 een gepaarde 

kolgansgent met zwarte halsband KD4 aanwezig. Dit paartje had geen 

juvenielen bij zich.  

 

Uiterwaarden tussen de John Frostbrug en de A50, 

op nat grasland.  

Grauwe Gans                        385 

Indische Gans                            1 

Kolgans                                  175 

Brandgans                               16 

Grote Canadese Gans           19   

Nijlgans                                    21 

Knobbelzwaan                         7 

Er waren op 13.02.2016 drie Grauwe Ganzen met halsbanden: 

Groen G59 gepaard vrouwtje zonder jongen bij de stuw Driel 

Groen CAB  en CBB, paar zonder jongen bij oude steenoven. 

 



 

Randwijksche Waarden, op nat grasland  

Grauwe Gans                       175 

Kolgans                               2275 

Toendrarietgans                      2  

Brandgans                               23 

Nijlgans                                    19 

Knobbelzwaan                       10 

Bergeend                                 28            

Er was op 13.02. een kolgans met zwarte halsband 4RA, man gepaard met 

ongemerkte  vrouw + 2 juv.                 

 

Wolfswaard-Klaverwaard-Maneswaard- de Spees- Ambse  

Grauwe Gans                                 425 

Kolgans                                         7805 

Toendrarietgans                                3 

Kleine Rietgans                                  1 man adult 

Brandgans                                      355 

Grote Canadese Gans                    14 (2 ex kruising canadensis x anser)  

Todd’s  Canada Gans                       2 ad.      B.c. interior 

               



 

Nijlgans                                            36 

Knobbelzwaan                                  5 

Bergeend                                         14 

In de Klaverwaard waren op 13.02 twee kolganzen met zwarte halsband 

aanwezig: 

Zwart CE1 adult ongepaard 

Zwart HR2 gepaarde vogel, zonder jongen 

In de Maneswaard bij de Veerweg was een gemerkte kolgansfamilie 

aanwezig: Groen T 23 vrouw ( loopt mank) en Groen T27 gent, met twee 

juv. zwart PJ1 en zwart PH8.  

Alle ganzen foeragerend op nat of ten dele overstroomd grasland.  

 

Marspolder en Ingensche Waarden, op nat grasland  

Grauwe Gans                            375 

Kolgans                                    1380 

Brandgans                                 720 

Grote Canadese Gans                  7 

Nijlgans                                           9 

Knobbelzwaan                           12 

Ooievaar                                         4 

Grote Zilverreiger                       6 

De terreindelen die hier vroeger favoriet waren bij de ganzen zijn ten dele 

omgezet in boomkwekerijen en akkerland of transformeerden in enkele 

jaren tijds van goede weidegronden naar onkruidravages.  

Alleen reigers, buizerds en torenvalken zijn daar blij mee vanwege het hoge 

aanbod aan veldmuizen en mollen.  



 

Mauriksche-Ecksche Waarden en Rijswijkse Waard 

Grauwe Gans                   685 

Kolgans                             575           

Brandgans                       370 

Grote Canadese Gans   115 

Nijlgans                                8 

Grote Zilverreiger             2                 

 Alle ganzen foerageerden op nat grasland 

Er was op 13.02 een ongepaarde adulte Kolgansgent met zwarte 

halsband KP4  

 

Uiterwaarden vanaf Rivierkruising tot Culemborg 

Grauwe Gans                      255 

Kolgans                                  45 

Brandgans                       1450    op grasland westelijk van Ravenswaaij.  

Nijlgans                                   8 

Grote zilverreiger                1 

 

Uiterwaarden Culemborg tot Fort Everdingen 

Grauwe Gans                      65 

Nijlgans                                   6 

Knobbelzwaan                      2                

Nb: ook in deze drie laatste trajecten zijn de meeste graslanden sterk 

verruigd en hebben in overwegende mate weinig meer te bieden aan 

grazende watervogels. Zo gaat de functie van opvanggebied verloren!  



 

Binnendijkse gebieden in Over-Betuwe 

Toen er zich in de jaren ’60 en ’70 van de vorige eeuw in het 

gebied dat wij thans kennen als de Gelderse Poort een belangrijke 

pleisterplaats van Toendrarietganzen ontwikkelde met als 

slaapplaatsen de Bijland, de Kekerdomsche Waard en de 

Bisonbaai, duurde het niet lang alvorens die ganzen ook de 

centrale open gebieden van de Over-Betuwe als voedselterrein 

gingen benutten. 

Zo vonden die ganzen een ideaal onderkomen in de nauwelijks 

ontsloten polder ter weerszijden van de Linge tussen de 

bebouwing van Bemmel- Haalderen-Gendt en Angeren, 

waardoorheen men destijds vanuit Den Haag het tracé van de A15 

meende te kunnen aanleggen als kortste route naar de A12.  

   

Die weg is er tot dusverre niet gekomen, maar wél denderen er nu 

al jarenlang goederentreinen door de periferie van dit eens zo 

rustige stiltegebied. 

De rietganzen komen hier tegenwoordig nauwelijks meer grazen, 

maar hun plaats werd ingenomen door veel grotere aantallen 

kolganzen, met ook steeds meer grauwe ganzen.  



 

Wat dat betreft is dit gebied er dus nog genadig vanaf gekomen, 

want van de eens zo weidse velden tussen de zuidrand van 

Arnhem en de bebouwingspuisten van Huissen en Elst resteert 

jaar na jaar almaar minder. 

             

Ook hier lagen belangrijke voedselterreinen van de Gelderse 

Poort-ganzen, maar voor zover niet afgeschoten of door 

ruilverkavelingsboeren verjaagd zijn het de tomaten- en 

komkommerkwekers, die de unieke Betuwse natuur om zeep 

helpen. 

Ook hier gaat onder het mom van economische vooruitgang een 

uitermate belangrijk weidevogel- en ganzengebied ten onder aan 

de almaar voortwoekerende vernielzucht in ons toch al piepkleine 

landje. 

Bij deze QuickScan werden in dit gebied dan ook alleen nog wat 

grauwe- en nijlganzen en een handvol kolganzen aangetroffen.  

 



 

Haalderensche Broek/Kamervoort 

Grauwe Gans                                         75 

Kolgans                                                 125 

Nijlgans                                                   16 

Knobbelzwaan                                        8 

Grote Zilverreiger                                  2 

 

Het Broek Rijkerswoerd – Elst – Bergerden 

Grauwe Gans                                      145 

Kolgans                                                   55 

Nijlgans                                                  18 

Bergeend                                               32 

        

Drielsche- , Heterensche- en Zettensche Velden 

Grauwe Gans                                       38 

Kolgans                                              150 

Nijlgans                                                   4 

Knobbelzwaan                                   32 

Grote zilverreiger                                2 

In de polders langs de Linge tussen Zetten–Valburg, Heteren en Driel 

bevond zich vroeger een vaste pleisterplaats van Geelbektaigarietganzen 

die zich vooral op kwelrijke plaatsen (= kwel vanuit de Veluwe) in dit 

gebied ophielden. Door ontgronding, drinkwaterwinning, industrie-

vestiging, boerderijbouw, wegenaanleg en de komst van een golfterrein is 

er tegenwoordig nog maar weinig dat aan die oude situatie herinnert. 



 

Alleen in de Meilanden, op het landgoed Schoonderlogt en bij de Tobbenhof 

/Snodenhoek worden tegenwoordig nu en dan nog rietganzen gezien: 

overwegend toendravogels waarbij opvallend vaak ganzen van oostelijke 

origine. De slaapplaats van deze ganzen bevindt zich al jarenlang in de 

recreatieplassen bij Slijk Ewijk-Loenen, terwijl zij vroeger overnachtten in 

de Hiensche Waard bij Dodewaard en/of op de Kaliwaal bij Boven Leeuwen.  

Grauwe Gans                                                195 

Nijlgans                                                          205 

Knobbelzwaan                                                  9 

Grote zilverreiger                                            5 

 

        

                                                  Landgoed Schoonderlogt 

 

 



 

   Binnendijkse gebieden in de Midden-Betuwe 

 

Ook in de open komkleipolders van de Midden-Betuwe kwamen 

vanaf de jaren ’70 gedurende de wintermaanden steeds vaker 

toendrarietganzen aan de grond, die destijds altijd afkomstig 

waren van de slaapplaats in de Kaliwaal bij Boven-Leeuwen.  

Sinds het begin van de jaren ‘80 namen ook kolganzen sterk toe in 

dit deel van het rivierenland en al snel werd deze soort veruit de 

talrijkste wintergast, die zich vooral graag ophoudt in de velden 

onder Homoet-Heteren en Randwijk en wat zuidelijker in het 

Dodewaardsche- en Eldiksche Veld. 

Niet al deze ganzen slapen overigens op de Kaliwaal, want ook in 

de Hiensche Waarden, in de Ochtensche Buitenpolder en in de 

plas in het Weerboek onder Homoet wordt door de ganzen 

overnacht. 

Wat westelijker vormen ook de Marspolder bij Lienden en de 

Liendensche- en Echteldsche velden langs de A15 van tijd tot tijd 

belangrijke voedselgebieden voor ganzen die zowel vanaf de 

Kaliwaal als van het grindgat in de Ingensche Waarden afkomstig 

zijn.  

Omdat er zich ook een grote slaapplaats bevindt in het grindgat op 

de Koornwaard bij Maurik, is het voorkomen van ganzen in de 

Midden-Betuwe tamelijk complex en kunnen deze ganzen zowel in 

de Betuwe als op Utrechts territoir tot in het Langbroeker- en 

Kromme Rijn gebied onder Werkhoven foerageren. 

En vanuit het dal van de Nederrijn bezoeken zij ook 

voedselterreinen in de Gelderse Vallei, tot in de omgeving van de 

Bennekomse Meent en de Emminkhuizer Berg.  



 

Eldiksche- en Dodewaardsche Veld 

Grauwe Gans                                    165 

Nijlgans                                                15 

Knobbelzwaan                                     6 

Grote zilverreiger                               3 

 

Liendensche- en Echteldsche Veld 

Grauwe  Gans                              295 

Nijlgans                                           16 

Knobbelzwaan                                 8 

Grote Zilverreiger                          2 

 

Mauriksche Broek – Hornixveld- Ommerensche Veld 

Grauwe Gans                                   245 

Nijlgans                                              22 

Knobbelzwaan                                 14          

Grote zilverreiger                              3  

Het Mauriksche-, Rijswijksche- en Zoelensche Broek is ondanks enkele 

ruilverkavelngsboerderijen en een golfterrein nog het laatste vrijwel ongeschonden 

komkleigebied in de Midden Betuwe. Ganzen komen hier al vanouds voor: aanvankelijk 

uitsluitend Geelbek-taigaganzen, later vooral Westelijke Toendraganzen en 

tegenwoordig voornamelijk grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen, met een klein 

aantal oostelijke toendraganzen.  



 

     
         Oostelijke toendrarietganzen neerstrijkend nabij de Prinses Marijkesluis onder Rijswijk (Gld).  

Nederwijkermaat, op graslanden  

Grauwe Gans                               230 

Kolgans                                       3995 

Geelbektaigagans                            5     

Toendragans serrirostris        110 

Dit gebied is, samen met het Mauriksche- en Rijswijksche Veld, al vanouds bekend als 

rietganspleisterplaats waar destijds voornamelijk geelbektaigaganzen foerageerden die 

hun slaapplaats hadden in het Leersumsche Veld, maar die na de bouw van de stuw bij 

Maurik in de jaren ‘60 ook gingen overnachten in de afgesneden Rijnarm bij de Waarden 

van Gravenbol. 

Vanaf de zeer strenge winter 1978/79 kwamen er in deze pleisterplaats grote aantallen 

toendrarietganzen voor en zijn de taigavogels geleidelijk aan verdwenen, hoewel ze nog 

wel geregeld in de Nederwijkermaat, in de Mauriksche- en Ecksche Waarden en in het 

oostelijke deel van de Amerongse Bovenpolder werden gezien. Daar heeft echter de 

ontluisterende vegetatiekundige verwording die men tegenwoordig Natuurontwikkeling 

durft te noemen, een einde aan gemaakt.  

Toch blijven de taigaganzen dit gebied nog jaarlijks bezoeken, zei het in zeer geringe 

aantallen. 

Het voorkomen van oostelijke toendraganzen serrirostris werd hier voor het eerst in 

februari 1979 vastgesteld en sindsdien zijn vogels van dit type iedere winter aanwezig, 

voornamelijk op of nabij dezelfde plaatsen waar zich vroeger de geelbekken ophielden! 

Ook nu was er in die oorspronkelijke weilanden een geelbekfamilie aanwezig.  



 

   Binnendijkse gebieden in de Neder-betuwe 

De Neder-Betuwe, die feitelijk door de Linge en de Diefdijk wordt 

begrensd, is in het kader van deze QuickScan uitgebreid met het 

gedeelte van de Tielerwaard dat zich uitstrekt ten oosten van de 

autoweg A2.  

Ganzen die in het westelijke gedeelte van deze regio foerageren 

gebruiken namelijk nagenoeg allemaal dezelfde slaapplaats, welke 

zich bevindt in de grindgaten “Put van Waning” en “De Worp” in 

de Hurwenensche Uiterwaard.  

De ganzen echter die wij aantreffen in de velden beoosten de lijn 

Beusichem – Zoelmond – Asch en Kerk-Avezaath komen in 

overwegende mate van de slaapplaats bij Maurik.  

Zoelensche- en Burensche Velden  

Grauwe Gans                      65 

Nijlgans                                  8 

Knobbelzwaan                   14 

Grote zilverreiger                3 

 

Culemborgsche- en Trichtsche Velden 

Grauwe Gans                                 465 

Nijlgans                                             18 

Knobbelzwaan                                  9 

Grote Zilverreiger                         11                                      

 

 



 

            

Opijnensche en Estsche Veld 

Grauwe Gans                                 665 

Kolgans                                     15.610 

Taigagans geelbek                            4 

Toendrarietgans                             55          

Brandgans                                     745 

Nijlgans                                             27 

Knobbelzwaan                                12                  

Grote Zilverreiger                            2  

Op 15 februari 2016 werden hier twee gemerkte Kolganzen afgelezen: 

Zwarte halsband KE1, gepaarde vrouw met 1 juveniel. 

       “             “           PL5, adulte gent, ongepaard  

 



 

Hoewel de feitelijke invloedsfeer van de slaapplaats bij Hurwenen 

reikt tot bij Heusden/Nederhemert, de Vughtse Gement bij ’s 

Hertogenbosch, de Lithse Polder nabij Oss, het westelijke deel van 

het Land van Maas en Waal, het Culemborgse-, Trichtse- en 

Beesdse Veld en die tevens nagenoeg de hele Tielerwaard omvat, 

werden thans veruit de meeste ganzen op slechts enkele 

honderden meters tot maximaal enkele kilometers vanaf de 

slaapplaats aangetroffen.  

Door de hoge rivierstanden en de sterke binnendijkse kwel waren 

de graslanden in de uiterwaarden en direct achter de winterdijken 

namelijk ideale voedselterreinen voor grazende watervogels.  

In de westelijke Tielerwaard werden dan ook alleen de lokale 

residente grauwe ganzenpopulaties in en bij het Lingebos, bij 

enkele eendenkooien, zand- en kleigaten en bij Fort Asperen 

aangetroffen. En natuurlijk verspreid kleine aantallen Nijlganzen 

en Canadese ganzen en enkele groepjes kolganzen. 

Totalen binnendijks in Westelijke Tielerwaard: 

Grauwe Gans                875 

Kolgans                          385 

Grote Canadese Gans   52 

Nijlgans                            64               

    

 

 

 

 

 



 

                

    NOORDELIJKE WAALUITERWAARDEN VANAF FORT DOORNENBURG 

 

Klompenwaard,Gendtse Polder en Bemmelse Waarden 

Grauwe gans                        880 

Kolgans                               8025 

Brandgans                         1110 

Grote Canadese gans          12 

Nijlgans                                  12 

Knobbelzwaan                       6 

Bergeend                               18 

Grote Zilverreiger                 5 

Er waren op 14 februari de volgende vogels met halsbanden aanwezig: 

Groen KBC, KSU en JGB: Grauwe Gans ad. zwemmend bij Kommerdijk. 

Zwart PS1 kolgans ongepaarde vogel, Zwart 5TB gepaarde kolgansgent zonder 

jongen en Zwart KKP adulte kolgansvrouw, allen in de Gendtse Polder. 

Zwart 1VC kolgans ad, met partner en 1 jong. Binnendijks bij Doornenburg  

In de Gendtse Polder waren twee adulte kolganzen aanwezig met beiden een brede 

(partieel albinistische) witte borstband.  

 Alle ganzen foerageerden op natte of ten dele geïnundeerde graslanden.  



 

Uiterwaarden van Nijmegen tot brug A50 op natte graslanden  

Grauwe Gans                         650 

Kolgans                                 4760 

Brandgans                                14 

Nijlgans                                     12 

Bergeend                                    8 

Knobbelzwaan                          6 

Grote zilverreiger                   5 

In de Loenensche Buitenpolder waren op 14.02 twee gemerkte kolganzen 

aanwezig:  

Zwarte halsband FP5 ad. gepaard geen juv. 

Zwarte halsband TVV, ad. gepaard geen juv.  

 

Wolferensche- en Hiensche Uiterwaarden, op natte graslanden 

Grauwe Gans                        875 

Kolgans                                6395 

Brandgans                               80 

Grote Canadese Gans             9 

Nijlgans                                    47 

Bergeend                                14 

Ooievaar                                    1      

In de Hiensche Waarden was op 14 februari een met zwarte halsband LR5 

gemerkte kolgansvrouw aanwezig. Gepaard, zonder jongen. 

 



 

Ochtensche Buitenpolder ten dele zwemmend foeragerend  

Grauwe Gans               280 

Kolgans                       5175 

Brandgans                      45 

Nijlgans                           27 

Bergeend                        32  

De volgende gemerkte kolganzen werden op 14.02 afgelezen: 

Zwarte halsband 2UB gepaarde gent, zonder juvenielen. 

Zwarte halsband  KHV gepaard adult,  zonder juvenielen. 

Groene halsband T03 en T04 paartje zonder jongen.  

 

Uiterwaarden van Ochten tot Tiel 

Grauwe Gans                   390 

Kolgans                             525 

Nijlgans                               29 

Kol- en grauwe ganzen foerageerden ook op droog grasland bij IJzendoorn.  

 

Uiterwaarden van Tiel tot Varik 

Grauwe Gans                      595 

Kolgans                              5500 

Brandgans                           345 

Nijlgans                                  14 

In de geïnundeerde Stiftsche Uiterwaarden en het direct aangrenzende 

binnendijkse kwelgebied Het Uileke was op 14 februari een groot aantal 



 

ganzen aanwezig die als gevolg van slechte zichtcondities niet goed konden 

worden waargenomen. Op de 15e werd hier een ongepaarde kolgansgent 

met zwarte halsband PB9 gezien.  

 

Uiterwaarden van Varik tot Brug Zaltbommel,vnl. 

zwemmend foeragerend  

Grauwe Gans                        315 

Kolgans                                  380 

Brandgans                            305 

Nijlgans                                   12 

Knobbelzwaan                        1 

Ooievaar                                   1  

 

Uiterwaarden brug Zaltbommel tot Herwijnen, vnl 

zwemmend foeragerend 

Grauwe Gans                     265 

Kolgans                               405 

Brandgans                         495 

Nijlgans                                 14 

Bergeend                              18 

Smient                              1250  

Grote zilverreiger                 2 

Wulp                                   215                

 

 



 

Waaluiterwaarden van Haaften tot Dalem vnl. op overstroomd 

grasland.  

Grauwe gans                                        410 

Kolgans                                                 475 

Brandgans                                         1460 

Grote Canadese Gans                           11 

Nijlgans                                                   14 

Bergeend                                                12 

Smient                                                  775                           

Knobbelzwaan                                        9  

Grote Zilverreiger                                  1 

Wulp                                                     505  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zuidelijke Waaluiterwaarden vanaf Millingen 

 

Uiterwaarden Ooijpolder Millingen tot Nijmegen. 

De telling werd uitgevoerd op 15 februari 2016. 

Grauwe Gans                                805 

Indische gans                                    1        

Kolgans                                        6065 

Kolgans x Dwerggans                     1 

Brandgans                                    175 

Brandgans x B.c.parvipes              1   

Grote Canadese Gans                     6 

Nijlgans                                            17 

Bergeend                                         23 

Grote zilverreiger                           2                             

De volgende aflezingen van gemerkte ganzen werden gedaan: 

Groene halsband JKA grauwe gans adult op rivieroever Millingerwaard. 

     “               “          CCN grauwe gans gepaarde vogel bij de Bisonbaai. 

     “               “          CCG grauwe gans gepaarde gent bij Tiengeboden. 

Zwarte halsband FJT    kolgans gent met vrouw en 3 juvenielen, Bisonbaai.            

Bij Wercheren werd in een groep van 640 kolganzen een adulte vogel 

waargenomen die duidelijke kenmerken had van een hybride albifrons x 

erythropus.  

Bij de Bisonbaai bevond zich tussen ca. 845 kolganzen een hybride van 

Branta leucopsis met w.s Branta canadensis parvipes. 



 

Uiterwaarden tussen Nijmegen en Scheepswerf Deest 

De telling vond plaats op 13 februari 2016, op geïnundeerde graslanden.  

Grauwe  Gans                                    355 

Kolgans                                             3205 

Brandgans                                           185  

Nijlgans                                                  30 

Bergeend                                               38 

Ooievaar                                                   2      

Er waren op 13.02. in totaal 11 kolganzen met halsbanden aanwezig, allen 

in de Winssensche Waarden.  

Groene halsband R52 vrouw en R56 gent, zonder jongen 

Zwarte Halsband VZV ongepaarde gent  

Acht vogels in familiegroep resp: 

zwarte halsband PV3, PV4 juv, PV6, PV7, PV8 juv, PY1, PY2 gent en PY3 

juv  

Het aflezen ondervond ernstige hinder doordat een vos (rekel) zich door de 

grotendeels geЇnundeerde uiterwaard verplaatste en daarbij tussen de 

grazende, badende en rustende ganzen heen er weer rende. Dit zorgde voor 

veel tumult en vliegverplaatsingen.  

Daardoor kon niet van alle vogels de leeftijd of het geslacht worden 

genoteerd. 

                                  



 

Nb: op 16 februari werd in de Winssensche Waarden een eindcheck 

uitgevoerd waarbij rond het middaguur eenzelfde aantal ganzen aanwezig 

was als op 13 februari, terwijl ook de familiegroep van acht kolganzen met 

de codes PV3, PV4, PV6, PV7, PV8, PY1, PY2 en PY3 zich hier bevond, 

evenals de ongepaarde vogel met zwarte halsband VZV.  

Rond 12.30 u. kwamen er veel ganzen aanvliegen vanaf de overzijde van de 

Waal, die zich bij de vogels in de Winssensche Waarden voegden, waardoor 

het aanwezige aantal Kolganzen steeg tot circa 4500 ex. 

Hierbij bevonden zich twee nieuwe vogels: 

Groene halsband A91, gepaarde vogel zonder juvenielen. 

Zwarte halsband HL3 vrouw, gepaard, zonder juvenielen.  

      

UITERWAARDEN TUSSEN DEEST EN BENEDEN LEEUWEN  

Deze en de volgende tellingen werden uitgevoerd op 15 februari 2016. 

Grauwe Gans                                      1120 

Kolgans                                                5630 

Toendrarietgans                                       6 

Brandgans                                               55 

Grote Canadese Gans                           58 

Nijlgans                                                    37 

Knobbelzwaan                                        6  

Grote zilverreiger                                   1 

Ooievaar                                                    1 

 

De meeste ganzen concentreerden zich op de nog juist boven water 

liggende grazige delen dicht bij de rivier en waren vanwege de plaatselijk 

overvloedige meidoorn -en wilgenopslag vanaf de winterdijk slecht te zien.  



 

Uiterwaarden van Beneden Leeuwen tot Sint Andries                         

Grauwe Gans                                        515 

Kolgans                                                1265 

Toendrarietgans                                       2      

Brandgans                                          1650 

Nijlgans                                                    28 

Knobbelzwaan                                         4  

In de grotendeels overstroomde uiterwaard bij Heerewaarden waren de 

volgende met zwarte halsbanden gemerkte Kolganzen aanwezig: 

TJ2 gent en TJ4 vrouw, zonder jongen. 

DV8 gent en RD4 vrouw, met de juvenielen RD3, RD5 en RD6  

    

Hurwenensche Uiterwaarden  

Grauwe Gans                                  355 

Kolgans                                          1650 

Toendrarietgans                              34 

Brandgans                                    6550 

Grote Canadese Gans                     28 

Nijlgans                                              26 

Bergeend                                           22 

Smient                                            1750 

Knobbelzwaan                                   6 

Ooievaar                                              4  

In dit gebied zijn de hogere delen van de oeverwallen nog niet overstroomd en hier 

concentreren zich de ganzen en andere watervogels.   



 

Uiterwaarden van Zaltbommel tot Nieuwaal 

Grauwe Gans                                  465 

Kolgans                                            285 

Brandgans                                         45 

Nijlgans                                                8 

Knobbelzwaan                                12   

Uiterwaarden van Nieuwaal tot Slot Loevestein 

Grauwe Gans                                 875 

Kolgans                                        2925                  

Brandgans                                  7450 

Grote Canadese Gans                   35 

Nijlgans                                            28 

Bergeend                                         38 

Knobbelzwaan                               14 

Ooievaar                                             2  

Afgezien van ca. 1400 kolganzen bij Nieuwaal hielden alle kol- en 

brandganzen zich op in de Brakelse Benedenwaarden die nog niet geheel 

overstroomd waren en een ideale plas-dras situatie vormden. 

                   



 

Totalen Betuwe/Tielerwaard met uiterwaarden 

 

                                      Rijn/Lek    Waal     Binnendijks    Totaal           

 

Grauwe gans                3.100        9150            3.460       15.710 

Grauwe x Canada                2                -                     -                   2 

Indische Gans                      1                1                    -                    2  

Kolgans                       19.835    52.660         20.320        92.815          

Kol x Dwerggans                 -                1                     -                   1  

Taiga geelbek                       -                -                     9                   9 

Toendragans ross.              5            42                  55              102    

Toendragans serr.              -                -                110              110 

Kleine Rietgans                   1               -                      -                   1 

Brandgans                    7.190    19.965               745        27.900                  

Brand x Canada                   -               1                      -                   1  

Grote Canadagans         157         159                   52              368 

Todd’s Canadagans           2              -                        -                   2    

Nijlgans                            135          355                 391             881   

      Totalen                 30.428    82.334           25.533   138.785 

 



 

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen   

 

Om een inzicht te krijgen in de aantallen, de verspreiding 

en het terreingebruik van de overwinterende en residente 

ganzenpopulaties in het Gelderse rivierengebied 

gedurende een periode met hoge waterstanden, werd van 

13 t/m 15 februari 2016 een QuickScan uitgevoerd. 

Hierbij werden zowel de Betuwse uiterwaarden van 

Nederrijn en Lek, het gehele binnendijkse gebied van de 

Betuwe en de Tielerwaard, alsmede de Waaluiterwaarden 

langs de gehele noordelijke- en zuidelijke rivieroevers 

vanaf de Pannerdensche Kop tot aan Slot Loevestein 

onderzocht. 

Bij dit onderzoek werd in totaal van 11 soorten of 

herkenbare ondersoorten de aanwezigheid vastgesteld, 

terwijl er ook enkele malen hybriden tussen verschillende 

Anser- of Branta soorten of zelfs tussen Anser én Branta 

werden waargenomen. Dit betrof steeds enkelingen. 

In totaal werden er tijdens deze QuickScan bijna 139.000 

ganzen geteld. 

Dit zijn slechts circa 4000 ganzen minder dan de 

Brabantse QuickScan van enkele weken geleden heeft 

opgeleverd, bij een onderzoek dat betrekking had op een 

ruim 4x grotere gebiedsoppervlakte.  



 

Dit accentueert de grote importantie van het Gelderse 

rivierengebied als verblijfplaats van overwinterende 

ganzen, waarvan het leeuwendeel thans aan het opvetten 

is en over enkele weken aan de terugreis naar de 

Siberische broedgebieden zal beginnen. 

Voor dat opvetten is niet alleen rust nodig – die momenteel 

in de grotendeels geïnundeerde uiterwaarden wel 

gewaarborgd is – maar dienen de dieren ook de 

beschikking te hebben over voldoende eiwitrijk voedsel.       

In de meeste buitendijkse terreinen zal dit geen problemen 

opleveren, maar vele honderden hectaren uiterwaard- 

grasland zijn gedurende de voorbije twee decennia 

dermate verruigd, dat daar voor ganzen en andere 

grazende watervogels nauwelijks nog iets te eten valt. 

Ruim 20 jaar geleden brak “Vogelbescherming” al een lans 

voor het inrichten als opvang- en gedoogzones van alle 

uiterwaarden en andere buitendijkse gronden ten behoeve 

van grazende watervogels en weidevogels. 

Maar onder druk van opeenvolgende confessioneel-

neoliberale regeringscoalities werden zowel het 

effectueren van de EHS als van N2000 schaamteloos 

getraineerd.  

Dit resulteerde op veel plaatsen in het omploegen en tot 

maisland doen verworden van grote delen van het 

uiterwaardgebied, terwijl elders wezensvreemd en 

onderhoudsvrij vee werd ingeschaard. 



 

 

Door dit wanbeleid zijn grote oppervlakten uiterwaard-

weiland in akkerland getransformeerd terwijl zich elders 

op veel plaatsen onafzienbare onkruidwoestijnen 

uitstrekken. 

Gelukkig zijn er ook nog veel uiterwaarden waar het 

grasland in boerenbeheer is gebleven en het zijn vooral die 

gebieden waar zich nu de grootste aantallen ganzen 

ophouden. Want aan bordjes van SBB, NM of Geldersch 

Landschap hebben de ganzen niets, als er zich achter die 

façade louter oneetbare ruigteravages bevinden.  

              

Echter, zoals de EU via haar maispremie indirect het eigen 

N2000-streven de nek omdraait, zo zorgt ook de 

Ooipremie er voor dat ganzen ’s winters onwelkom zijn op 

uiterwaardgraslanden.  



 

Terwijl dat nou juist de meest geëigende gebieden zijn om 

als opvang- en gedoogzone voor ganzen te worden 

aangewezen en ingericht. 

       

 

Overigens is er niets op tegen om bepaalde delen van 

uiterwaarden jaarrond te laten begrazen, zoals dat ook 

vroeger vooral met paarden en vetweidend jongvee 

gebeurde.  

Maar dan moet de beheerder wél de moeite nemen om in 

de herfst het nog aanwezige verhoutte onkruid met behulp 

van de klepelmaaier te hakselen. 



 

Was dat van meet af aan gebeurd, dan zou de ecologische 

verwording van de fluviatiele vegetatie niet zulk een 

onbeheersbare vlucht hebben genomen.  

 

Het is immers volslagen krankzinnige neoliberale idiotie 

dat natuurbeheer geen cent mag kosten. 

En het is ronduit crimineel dat in een klein en overbevolkt 

land als het onze aan natuur beherende organisaties zelfs 

torenhoge verdienopdrachten worden opgelegd op straffe 

van niet malse subsidiekortingen.  

Daarom laten zij hun beheersobjecten verhabbezakken 

door Poolse paarden en Schotse runderen, terwijl zij tegen 

betaling de jacht vrijgeven op zogenaamde exoten, die hier 

niet thuis horen maar waarvan het voorkomen louter te 

danken is aan gerotzooi vanuit de hobbyjagerswereld. 

Dat dood en verderf zaaiende conglomeraat is ook de 

veroorzaker van de zogenaamde “overpopulaties” van 

onze zogenaamde “zomerganzen”, waarvan niet per abuis 

de eerste Gelderse broedgevallen in de jaren ’70 

plaatsvonden in het Ooijse revier van toenmalig KNJV-

schutspatroon Amator de Derde, alias wijlen Teun Jurgens. 



 

  

In de door deze subversieve jachtpromotor nagelaten 

geschriften wordt immers uitgelegd, hoe men als jager zélf 

grote broedpopulaties van bejaagbare grauwe ganzen kan 

kweken en hoe belangrijk landbouwschade is om 

draagvlak te doen ontstaan en in stand te houden voor 

onbeperkt afschot!  

Daarbij hoort dus ook het manipulatief omgaan met 

cijfermateriaal en daarom hecht de Gelderse 

gedeputeerde, belijdend Christen, gelegenheidsethicus en 

gastronomisch jagersvriend Jacob Jan van Dijk uitsluitend 

waarde aan de ondeugdelijke populatiecijfers van de 

provinciale Fbe.  

Die bij elkaar gefantaseerde humbug ligt maar liefst ééns 

zo hoog als de getallen van de – eveneens in Gelderland 

gevestigde - professionele monitoringorganisatie SOVON! 

Aangezien ons onderzoek voor het westelijke gedeelte van 

het in Gelderland gesitueerde stroomgebied van Maas, 

Waal en Rijn amper 18.000 Grauwe ganzen, een kleine 500 

Canadese ganzen en een kleine 1000 nijlganzen heeft 

opgeleverd, willen wij graag van Van Dijk vernemen waar 



 

zich die enorme concentraties zomerganzen bevinden die 

voor hem aanleiding waren om hobbymatige 

massamoorden op deze populaties toe te staan en om zelfs 

royaal betalende Amerikaanse trofeëenjagers in Gelderse 

jachtterreinen los te laten. 

Op het Geldersch Eiland, in het IJsseldal, langs de 

Randmeerkust en in de Gelderse Vallei houden zich beslist 

geen 80.000 probleemganzen op, om Van Dijks fakeaantal 

van 100.000 rond te maken. 

Maar het spreekt voor zich dat wij ook dit cijfermatig 

zullen gaan onderzoeken. 

Avifaunistiek is namelijk een tak van wetenschap die het 

gerotzooi van schietende sjoemelaars en louche 

gedeputeerden zal aantonen en weerleggen. 

Wordt dus vervolgd!  
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