Task force jachtmisstanden/de faunarecherche

Ganzen in gelderse streken

Het Geldersch Eiland, de Liemers
en het IJsseldal

Inleiding
In de QuickScan “Ganzen tussen de rivieren” wordt een actueel
beeld geschetst van de aantallen en de ruimtelijke verspreiding
van de overwinterende ganzen in het rivierengebied
benedenstrooms van de Pannerdense Kop en de IJsselkop.
Omdat er zich ook op het Geldersch Eiland (het oude
stroomgebied van Rijn en Waal bij Pannerden- Herwen en Aerdt,
Lobith, Tolkamer en Spijk) zéker onder natte omstandigheden
zoals in februari 2016 grote aantallen ganzen plachten op te
houden, mag een onderzoek hier natuurlijk niet ontbreken.
Vanzelfsprekend behoren ook ganzen die verblijven in de streek
van Liemers en Oude IJssel bij zo’n inventarisatie betrokken te
worden, maar als nog veel belangrijker dan deze gebieden geldt
het dal van de Geldersche IJssel tussen de aftakking bij
Arnhem/Westervoort tot aan de Ketelmond bij Kampen.
Het bleek niet eenvoudig te zijn om al deze gebiedscomponenten
binnen een tijdsbestek van slechts drie dagen op deugdelijke wijze
te onderzoeken, temeer omdat de weergoden op 20 en 21 februari
erg onwelgevallig waren, met overvloedige regen en stormwind.
Toch was het nipt mogelijk om binnen dit tijdskader een
betrouwbaar beeld te verkrijgen van de aanwezige ganzen in dit
zeer uitgestrekte gebied, al was het helaas ondoenlijk om ook
relevante delen van de Gelderse Achterhoek en het Overijsselse
Salland bij het onderzoek te betrekken.
Daar zullen zich binnendijks zeker ook nog grote groepen ganzen
hebben opgehouden, met name in de gebieden bij Toldijk,
Wichmond-Vierakker, Schalkhaar, Broekland, Heino en in de
IJsseldelta.

De geschiedenis van het voorkomen van ganzen in deze streken
lijkt sterk op wat er al vaker werd verteld over de vroegere
winterverspreiding van wilde ganzen in ons land.
De kern lijkt daarbij opnieuw te liggen bij de Europese
Taigarietgans of Geelbekrietgans Anser fabalis fabalis, die langs de
Oude IJssel een keten van vaste pleisterplaatsen kende welke allen
gelegen waren op en rond feodale eigendommen zoals Wisch bij
Etten/Terborg, Kemnade bij Wijnbergen en Kasteel Keppel bij
Laag Keppel.
Ook langs de IJssel was dit het geval met kleine winterpopulaties
bij de landgoederen Biljoen, Middachten, Bingerden,
Spaensweerd-Cortenoever, Huize de Poll bij Gieteloo/Voorst,
landgoed Rande bij Diepenveen en landgoed Windesheim.
In die tijden overwinterden er van de rietgans in Nederland
overwegend taigavogels terwijl de vaste wintergebieden van de
toendrarietgans tot in Noord-Afrika reikten, met in Europa de
zuidelijkste pleisterplaatsen in het Duero-bekken in het noorden
van het Iberisch schiereiland, in Italië vanaf Friula Veneto tot in de
laars en de hiel en op de Balkan tot in Albanië.
Vanaf de jaren ’60 zijn in al die regio’s, ongetwijfeld als resultaat
van de klimaatverandering, de toendrarietganzen uitgesproken
schaars of zelfs zeer zeldzaam geworden!
Hieruit valt ook te verklaren, dat er vanaf die tijd een sterke
toename van toendrarietganzen in ons land heeft plaatsgevonden
en is het begrijpelijk, dat die vogels zich vestigden in gebieden
waar de nauw verwante taigagans al eeuwenoude
bruggenhoofden had gevestigd.
Inmiddels komen er in al die historische rietgansgebieden grote
scharen kolganzen en ook almaar meer brandganzen voor.
Daarnaast werd ook de grauwe gans in ons land overwinteraar,
terwijl die soort vroeger juist veel zuidelijker het koude
jaargetijde doorbracht.

Ganzen op het Geldersch Eiland

Het Geldersch Eiland is al jarenlang een van de belangrijkste zwaartepunten
in het voorkomen van ganzen in het Gelderse rivierengebied, met grote
slaapplaatsen in de Bijland, de Oude Waal, de Eendenpoelsche Buitenpolder
en de Loowaard.
Door recente vergravingen in het kader van zogenaamde
natuurontwikkeling (een neoliberale vorm van bodemexploitatie) treden er
echter ook in dit gebied grote veranderingen op in zowel de
benuttingsmogelijkheden als in het feitelijke terreingebruik door de ganzen.
Tijdens deze QuickScan werden er geen uitzonderlijke aantallen ganzen in
dit gebied aangetroffen en hielden de grootste concentraties zich op juist
tegen of direct over de Duitse grens.
Afgaande op jarenlange ervaringen kan hieruit de conclusie worden
getrokken, dat de ganzen nog altijd frequent vanaf de openbare weg vanuit
auto’s worden beschoten.
Op veel plaatsen in en rond het Rijnstrangengebied was de vluchtafstand
t.o.v. de naderende terreinauto exorbitant en vlogen de dieren al op bij
afstanden van rond de 500 meter!
Dit vluchtgedrag duidt ALTIJD op bejaging vanuit auto’s!
Doorgaans met kogelbuksen!

Grauwe Gans
Kolgans
Toendrarietgans
Brandgans
Grote Canadese Gans
Nijlgans
Knobbelzwaan
Grote Zilverreiger

1.185
18.950
4
75
6
12
16
7

Alle ganzen foeragerend op al dan niet nat grasland.
De ganzen waren vooral verspreid in groepen van beperkte
omvang ( 50 – 750 ex.) met bij Babberich, Spijk en tussen Lobith
en Elten groepen van resp. 4100, 5100 en 3800 ex.
Er werden in de Vliegenwaard bij Spijk de volgende met halsbanden
gemerkte kolganzen gezien:
Zwarte halsband KU4 ongepaarde gent
Groene halsband R33 vrouw en R38 man in het gezelschap van zwarte
halsband KU2 adulte vogel.
Tussen Spijk en de Duitse grens bevond zich in een groep van ca. 5100
ganzen een gepaarde kolgansvrouw zonder jongen met zwarte halsband
FH7.
In deze groep ook een leucistische kolgans(onvolw.) met zeer lichte
slagpennen.

Where have all the Bean Geese gone?

Ganzen in de Liemers en langs de
Oude IJssel
In het vanouds bekende en geregistreerde ganzenoverwinteringsgebied Netterdensche en Azewijnsche Broek is
men direct bewesten Netterden een mega-winturbinepark aan het
bouwen terwijl er aan de Omsteg bij Wieken/Gendringen exact op
de plaats waar zich vroeger altijd Geelbek-taigaganzen ophielden
en nog in 1972 kemphaantjes baltsten, op grote schaal zand en
grind wordt gewonnen.
Er is in Gelderland tientallen jaren gediscussieerd over zowel
windturbinelocaties als over zand- en grintwinning en er zijn
daarvoor tal van ecologische onderzoeken uitgevoerd en adviezen
uitgebracht. Dit alles is dus volstrekt zinloos geweest!
Het wordt almaar duidelijker waardoor ons land Europees
koploper kon worden in biodiversiteitsverlies.
Men heeft in Den Haag noch ten provinciehuize botweg geen
boodschap aan natuurwaarden die het resultaat zijn van subtiele
patronen en processen welke zich gedurende tienduizenden jaren
hebben voltrokken en tot de vorming van uitermate kostbare
aardwetenschappelijke-, landschappelijke- en ecologische
waarden hebben geleid.
In dit door neoliberaal en confessioneel wanbestuur bezwangerd
tijdgewricht zet men letterlijk overal de botte bijl in, dat feitelijk
zorgvuldig voor het nageslacht gekoesterd en overgedragen zou
dienen te worden.
Zoiets noemt men in Algemeen Beschaafd Nederlands dus
kortweg: Hersenloze Kapitalistische Barbarij!
De resultaten van deze HKB laten zich eenvoudig aflezen na een
rondgang door gebieden waarin amper nog een vogel te zien is.

Een méér dan
bedroevend
gegeven in een
gebied waar zich
vroeger ook in
zachte winters
duizenden
toendrarietganzen
en wisselende
aantallen
taigaganzen ophielden!
Nu is daar geen gans meer te zien, maar wel staan er strijk en zet
op alle vroegere voorkeurspercelen jachthutten.
En dat terwijl de jacht op rietganzen al twintig jaar verboden is!
De ganzen hielden zich thans nagenoeg allemaal op bij Angerlo, in
het vaste voedselgebied in de IJsselweiden bij het buurtschap
Bevermeer, aan de uitmonding van de Hoge Leiding achter
boerderij De Beemster.
Vroeger foerageerden er hier normaliter vele honderden tot
enkele duizenden rietganzen, maar die vogels worden ook hier al
jarenlang steeds minder gezien.
Het wordt een eentonig verhaal, maar dankzij het achteloze
primitivisme in onze politiek en openbaar bestuur, dat zich doof
en blind houdt voor Ecologische Feiten betreffende het
wetenschappelijk verantwoorde natuurbeheer in het algemeen en
de avifaunistische biodiversiteit in het bijzonder, vindt er nu al
een halve eeuw jaarrond in onze buitengebieden een brute
kaalslag plaats op al wat leeft en in agrarische ogen geen Nut heeft
en Dus Schadelijk is.
Hierin ligt namelijk de kern van alle ellende!

De resultaten van deze survey in de gehele Liemers zijn dan ook
ronduit teleurstellend, maar worden mogelijk negatief beïnvloedt
doordat dit gewest onder de huidige waterstaatkundige
omstandigheden welbeschouwd aan drie zijden begrensd wordt
door hoogwater-c.q. kwelgebieden van de Rijn en de IJssel.
In de diep ontwaterde cultuursteppen van de Liemers hebben
ganzen in deze situatie feitelijk weinig of niets te zoeken.
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Tot in de jaren ’90 foerageerden er jaarlijks Geelbektaigaganzen
bij de Kemnade aan de boorden van het Waalsche Water: een
zijtak van de Oude IJssel waarlangs de voorkeursweilanden van de
ganzen lagen.
Later verschenen er hier oostelijke toendraganzen van het licht
grijsbruin getinte serrirostris-type en zijn de taigavogels ook hier
uitgesproken schaars geworden.

Ganzen in het IJsseldal
Het dal van de IJssel is bij hoge waterstanden altijd al een
belangrijke trekpleister geweest voor overwinterende
ganzen.
In de jaren ’60 en ’70 ging het hier– met uitzondering van
de benedenloop in de omgeving van Zwolle en Kampennog vrijwel uitsluitend om toendra- en taigarietganzen.
Vanaf het begin van de jaren ’80 echter nam overal de
kolgans sterk toe en werd zodoende al snel in alle
gebieden de talrijkste wintergast.
Zéker bij hoge waterstanden.
Daarnaast is ook de brandgans al jarenlang in opmars en
komen er overal lokale populaties grauwe ganzen voor.
Dat zal ook nu het geval blijken te zijn!

1. Vanaf het Looveer tot Giesbeek – Rheden
Hoewel officieel de rivier de IJssel begint bij de IJsselkop bij
Westervoort, vangt geografisch en landschappelijk de uiterwaard
Hondsbroeksche Pleij aan bij het Looveer.
Daarom starten wij deze QuickScan vanaf dit punt.
Er wordt naar gestreefd om de trajecten op de linker- en
rechteroever zoveel mogelijk gelijktijdig te onderzoeken, maar bij
zeer grote gebiedsoppervlakken zoals HavikerwaardNoordingsbouwing-Fraterwaard moet hier noodgedwongen vanaf
worden geweken, niet in de laatste plaats omdat de brug bij
Doesburg langdurig voor verkeer gesloten is.
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Er werden de volgende halsbanden afgelezen:
Groene halsband NXL gent en NXP vrouw Grauwe Gans zonder jongen in
de Velperwaard.
Zwarte halsband 5BN Kolgans gent met vrouw zonder jongen in De
Bredegers bij Giesbeek.
Zwarte halsband FTL Kolgans gent met vrouw en 3 jongen op dezelfde
plaats.

2. De Havikerwaard – de Noordingsbouwing
en de Fraterwaard
Vanwege de blokkade van de Doesburgse brug werd dit traject
noodgedwongen enigszins geforceerd bewerkt, waarbij er op 19
februari een verkennende telling werd uitgevoerd op de
Fraterwaard en op de 20e werd gecontroleerd of er zich daar nog
altijd vergelijkbare aantallen ganzen ophielden.
Dit bleek niet het geval te zijn, maar het is aannemelijk dat die
vogels zich toen in het aangrenzende gebied bij Olburgen, Rha en
Spankeren ophielden. De aflezing van een kolgans (groen T12) op
beide data in beide gebieden geeft steun aan deze aanname.
In de Havikerwaard bleek zich in de ochtend van 20 februari een
enorme concentratie kolganzen op te houden, die rond 09.35u.
werden verstoord door jagers die zich in aangrenzende
bosschages met drijfjacht onledig hielden.
De grootste concentratie hield zich op in graslanden op de
Mettenwaard en bedroeg naar schatting ruim 35.000 ex.
Op datzelfde moment verbleven er minimaal 2400 kolganzen
langs de autoweg A348 in Het Broek, circa 1800 ex. bij het
Kooibos, ruim 2500 ex. in de Beimerwaard en 500 ex. op de
Noordingsbouwing.
Naast kolganzen waren er op al deze plaatsen ook veel grauwe
ganzen aanwezig, terwijl brandganzen zich meer op de
Fraterwaard en benedenstrooms daarvan concentreerden.
Het vergde enige moeite en kostte een substantieel dagdeel om dit
alles verantwoord vast te leggen.
Daarbij werd veel hinder ondervonden van de slechte
weersomstandigheden.
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Twee halsbanden werden op de 19e op de Fraterwaard afgelezen:
Groene halsband T12 Kolgans ongepaarde vogel, pittend
Zwarte halsband 1AH Kolgans gent, ongepaard.
Op de 20e werd in de Noordingsbouwing een gepaarde kolgansvrouw gezien met zwarte
halsband ULZ
Tevens werden toen bij de monding van de Luursche Laak een gepaarde kolkgansgent
(zonder juvenielen) met zwarte halsband KP6 en een met zwarte halsband FR8 gemerkte
kolgansvrouw, eveneens gepaard en zonder jongen, waargenomen.
Zonder uitzondering foerageerden alle ganzen op natte graslanden in de uiterwaarden of in
binnendijkse kwelzones.
Bij de monding van de Luursche Laak werd een kolgans waargenomen met een brede
symmetrische witte borstband, anders gevormd en gestructureerd dan de twee vogels die
zich op 14 februari in de Gendtse Polder ophielden.

\\

3. het IJsseldal tussen Dieren en Zutphen
In dit riviertraject liggen enkele voor ganzen uitermate
belangrijke gebiedsdelen waarvan het complex Cortenoever –
Spaensweerd - Bronkhorster Waarden en Baaksche Waard het
epicentrum vormen.
Maar ook buiten- en binnendijkse gebiedsdelen bij Olburgen, Rha,
Steenderen, Wichmond en Vierakker worden veelvuldig door
ganzen als voedselterrein benut.
Ook hier gaat de ganzenhistorie terug naar vervlogen tijden, toen
het grillige fluviatiele waterregime en de altijd aanwezige Veluwse
kwel uitmuntende overwinteringsmogelijkheden boden aan
Geelbek-taigaganzen, die een halve eeuw geleden feitelijk nergens
in de feodale keten vanaf de kastelen Biljoen en Middachten tot
aan de buitenplaatsen Spaensweerd en Cortenoever ontbraken.
Later kwamen daar de veel talrijkere toendrarietganzen voor in
de plaats, als wintergast gevolgd door de nog veel talrijkere
kolganzen en meer recentelijk ook door brandganzen en grauwe
ganzen.
Maar rietganzen zijn er hier al jarenlang nauwelijks meer!
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Een vervelende omstandigheid was het feit dat door de hoge rivierstanden het veer
Brummen-Bronkhorst gestremd was.
Een positief element bleek hier echter de aanwezigheid van een grote dagrustplaats op de
linkeroever van de uitmonding van de Baaksche Beek, waar zich in de middag meer dan
10.000 ganzen concentreerden, die vanaf de toerit naar het gemaal van nabij – zei het
voornamelijk in achteraanzicht vanwege de harde tegenwind - geobserveerd konden
worden.

Bij Spankeren werd in een grote groep kol- en brandganzen de kolgansgent met groene
halsband T12 gezien, die in de namiddag van 19.02 op de slaapplaats in de Fraterwaard
verbleef.
Op 21 februari werden in de vroege ochtend de volgende halsbanden afgelezen in het uiterst
westelijke gedeelte van de Noordingsbouwing tussen de Verbindingsweg en Hof te Dieren:
Groene halsband LJC Grauwe gans adult in groepje van 4 vogels in adult kleed.
Zwarte halsband SUU, Kolgans adult. Pittend.

4. het IJsseldal tussen Zutphen en Deventer
Veruit de voor ganzen meest
belangrijke gebieden worden hier
gevormd door de Voorster- en
Wilpsche Klei, die ten dele
behoren bij de, al dan niet
vroegere, bezittingen van Huize de
Poll en kasteel de Nijenbeek.
Doordat onroerende feodale
bezittingen dikwijls ook verspreid
in de regio lagen en men daarop
het eigen – voor hedendaagse
begrippen zeer behoudzuchtigejachtregime hanteerde, kende ook
het voorkomen van de ganzen
toentertijd een ruimtelijk
verbrokkeld patroon.
Ook voor deze pleisterplaats geldt,
dat er zich aanvankelijk vrijwel
uitsluitend Geelbek Taigaganzen
ophielden, die tevens
voedselgebieden bezochten in de
tegenoverliggende Ravenswaarden bij Gorssel en die zich
gedurende strenge winterse
perioden vooral ophielden op
plaatsen waar in sloten en
greppels kwel optrad, zodat er
altijd stromend drinkwater
beschikbaar was.
Deze gebiedsgebonden traditie eindigde toen in de jaren ’70 de
toendrarietgans als overwinteraar de overhand kreeg (en de winters ook
milder werden), maar wél namen deze nieuwkomers direct gebruik van de
aloude voedselterreinen.
Met de komst van almaar meer kolganzen ontdekten ook deze vogels
diezelfde terreindelen, maar zij vonden toen nieuwe overnachtings-

mogelijkehden in de grote zand- en grintgaten die er vanaf de jaren ’60 te
pas, maar doorgaans te onpas, in het IJsseldal ontstonden.
Hierdoor raakten veel van de vroegere slaapplaatsen in oude rivierbochten
in onbruik, al werd nog in januari 2001 het overnachten van duizenden
ganzen in de IJsselstrang bij Wilp geconstateerd.
Tegenwoordig lijken ook hier de rietganzen grotendeels vertrokken te zijn
en nemen kolganzen, brandganzen en grauwe ganzen hun plaats in.
En zij doen dat in aanzienlijk grotere aantallen dan er vroeger in deze
pleisterplaats voorkwamen.
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Er werden de volgende halsbanden afgelezen:
Groene halsbanden S95 en S96 Kolganspaartje met 2 juv. in de Wilpsche
Klei.
Groene halsband C95 kolgans, vrouw met partner en 2 juv. (Halsband
bevuild en zeer lastig afleesbaar) in zelfde groep als vorige 2 vogels.
Zwarte halsband JKZ kolgans ongepaarde vrouw elders in de Wilpsche
Klei.
Zwarte halsband 4RN kolgans vrouw met partner, zonder jongen, in de
Voorster Klei

5.Het IJsseldal van Deventer tot Veessen/wijhe

Benedenstrooms van Deventer zijn vrijwel alle uiterwaarden aan
weerszijden van de rivier voor meer dan 80% overstroomd en daar houden
zich thans slechts zeer weinig ganzen op.
Grauwe ganzen concentreren zich hier vooral binnen 1 km vanaf de
IJsseldijk binnendijks, met enkele uitzonderingen in de diepe polders langs
de Nijbroeksche Wetering (een voormalig rietgansgebied), in de omgeving
van Vaassen en in het Hoornsche Broek bij Heerde.
Kolganzen maken vooral gebruik van de vaste voedselgebieden tussen
Terwolde en Nijbroek en bij de eerdergenoemde Nijbroeksche Wetering.
Vroeger trokken taiga- en later ook toendrarietganzen echter in kleine
groepsverbanden vanuit het IJsseldal ook wel naar het Vossenbroek, het
Wisselsche Veen en het Pollenveen bij Epe/Emst en het dal van de
Geelmolensche Beek bij Vaassen, waar zich thans vaak een honderdtal
grauwe ganzen ophoudt.

Ook maakten deze ganzen destijds gebruik van voedselgebieden in
Dalmsholte en op het landgoed Rechteren bij Dalfsen in de provincie
Overijssel, hoewel zich daar ook een slaapplaats in een oude bocht van de
Overijsselsche Vecht bevond.
In februari 1986 werd aan de hand van gemerkte vogels vastgesteld, dat in
de nawinter Taiga-Geelbekken van de vaste Midden-Brabantse Kampinawinterpopulatie zich in dit deel van het IJsseldal ophielden, terwijl andere
ganzen van diezelfde winterpopulatiegroep terzelfder tijd gebruik maakten
van de fabalis-pleisterplaats in de Tjongervallei onder MildamOldeholtwolde, in het zuidoosten van de provincie Friesland.
Aan de boeiende tradities van deze populatie lijkt inmiddels een –
voorlopig? - einde gekomen te zijn.
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6. IJsseldal van Veessen tot Hattem, incl. binnendijks
Ook hier bevinden nagenoeg alle aanwezige ganzen zich binnendijks en
ondervinden daarbij ruimtelijke hinder door de grootscheepse
werkzaamheden voor de aanleg van een vloedgeul vanaf De Nijensteen
onder Veessen tot aan de Ganzenweide (sic!) beoosten Wapenveld waar
deze brede overlaatgeul via een doorlaatdam de IJsseldijk gaat passeren en
via de Hoenwaard weer zal overgaan in het reguliere riviersysteem. Door
deze monstrueuze ingrepen zal het integrale open landschap tussen Oene
en Werven en tussen Heerde/Wapenveld en Marle/Veessen volledig van
aanzien en karakter veranderen. Dit alles dient om extra waterbergings- en
transportcapaciteit ten tijde van hoge rivierstanden te realiseren.
Inmiddels zagen wij
in de Groote Pleij bij
de IJsselkop dat de
gemeente Arnhem
daar doende is om
de toch al smalle
IJsselkop nog verder
met industrie dicht
te plempen. Ook
Westervoort heeft
alles wat maar in de
verre verte voor
dure bouwkavel kon
doorgaan al met
woningen
volgebouwd.
Ironisch genoeg foerageerden veruit de meeste ganzen in de
landschappelijk totaal verworden Ganzenweide, tussen grondhopen,
wapperende vlaggen, jalons en piketpalen.
Ach ja: Het provinciaal bestuur van Gelderland en het Waterschap Rijn
en IJssel leveren onze natuur en fauna mooie rotstreken!
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Zó ziet een groot deel van het IJsseldal er ten tijde van deze QuickScan uit.
In zulke uiterwaarden is er voor ganzen weinig eetbaars te vinden.

7. IJsseldal van Hattem tot Kampen

In dit traject gaat het IJsseldal over van relatief laagland
met bescheiden oeverwallen tussen het Veluwemassief en
de wat hogere stroomruggen en pleistocene gronden van
Salland naar de uitgestrekte vlakke polders van de
vroegere kustgebieden van de Zuiderzee.
Aan weerszijden van de rivier liggen hier grillig gevormde
uiterwaarden waarin het Zalkerbosch een markante
verhoging vormt.
Binnendijks bevinden zich de graslandgebieden van
Mastenbroek, Hattem en Kamperveen, waarvan in het
kader van deze QuickScan alleen de polders Hoog Zalk,
Zalkerbroek en Onderdijks zijn onderzocht.
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8. IJsseloevers van Kampen tot Ketelmond

Benedenstrooms van de IJsselbrug bij Kampen liggen tot
aan de Ketelmond slechts smalle uiterwaarden zoals de
Pijper en Het Raas langs het Noorddiep en De Zandjes aan
de linker rivieroever.
De ganzen die hier foerageren hebben hun slaapplaatsen in
het Vossemeer, het Ketelmeer en het Zwarte Meer.
Grauwe Gans
Kolgans
Brandgans
Nijlgans
Grote zilverreiger
Wulp

395
1250
775
8
2
445

Totalen

IJsseldal Gelders Eiland Liemers

Grauwe gans

7260

1.185

245

2

-

-

105.880

18.950

1.980

Indische Gans
Kolgans
Dwerggans

1

-

-

Taigarietgans

1

-

-

48

4

8

6.430

75

7

85

6

21

316

12

47

Toendrarietgans
Brandgans
Grote Canadese Gans
Nijlgans

Samenvatting en conclusies QuickScan
Grote rivierengebied en ijssel
medio februari 2016
Tijdens een langdurige periode met hoge waterstanden in Rijn,
Lek, Waal en IJssel werd een telling uitgevoerd, waarbij de
aanwezige ganzen in alle buitendijkse terreinen en in grote delen
van het binnendijkse Gelderse rivierengebied werden
geïnventariseerd.
Dit onderzoek besloeg de periode vanaf vrijdag 19 tot en met
zondag 21 februari 2016.
Helaas werd deze QuickScan royaal gedwarsboomd door regenen windrijke weergoden, die echter als positief element met zich
meebrachten dat er in de kletsnatte buitengebieden nagenoeg
overal een weldadige rust heerste.
Ook bij avifaunistisch veldonderzoek heeft zo ieder klimatologisch
nadeel ook ontegenzeglijk weer kwalitatieve voordelen!
Doordat het waterpeil in de genoemde rivieren gedurende de
gehele onderzoekperiode voldoen hoog bleef om te zorgen voor
robuuste inundaties in nagenoeg alle uiterwaarden, veranderde er
ook weinig aan de mate waarin de afzonderlijke gebiedsdelen
aantrekkelijk wáren en bléven als voedselterrein voor de ganzen.
Tussentijdse controles leerden dan ook, dat er zich gedurende de
onderzoekperiode slechts op lokale schaal veranderingen in het
verspreidingspatroon en de mate van aanwezigheid van de
verschillende ganzensoorten hebben voorgedaan, die niet van
invloed lijken te zijn geweest op het tijdens de QuickScan
vastgelegde integrale patroon van verspreiding en aantallen.

Wél leerde een terreinbezoek elders (i.c. het centrale deel van het
Land van Maas en Waal) op 22 februari 2016, dat er zich op een
niet gerooide aardappelakker bij Altforst ruim 1450 foeragerende
toendrarietganzen ophielden: een aantal dat sinds jaren niet meer
in dat gebied was aangetroffen.
Omdat deze locatie gedurende de QuickScan in de periode van 12
/14 februari meermalen gecontroleerd werd, kan met zekerheid
worden aangenomen dat het hier ganzen betrof die daar tevoren
beslist niet aanwezig waren.
Mogelijk gaat het hier om ganzen die in de Zeeuwse delta hebben
overwinterd en waarvan al sinds de jaren ’70 bekend is dat zij in
de 2e helft van februari enige tijd in het rivierenland verblijven
alvorens via Midden-Europa naar de broedgebieden terug te
keren.
Dit geval accentueert wel het belang van tussentijdse ‘prikacties’
tijdens een dergelijke grootschalige populatiescan, om te
voorkomen dat belangrijke groepen ganzen aan de aandacht
ontsnappen.
Overigens geven de eindtotalen van deze QuickScan geen sluitend
beeld van de totale winterpopulaties van alle ganzensoorten, zoals
deze in het gehele Gelderse rivierengebied aanwezig zijn.
Omdat de uiterwaarden en binnendijkse polders langs de Maas al
eerder werden geïnventariseerd in het kader van de Brabantse
QuickScan die eind januari / begin februari heeft plaatsgevonden,
verschaffen de resultaten van dát onderzoek inzicht in de
aantallen van zgn. “probleemganzen” welke zich in die Gelderse
regio ophouden.
Dat zijn er zo’n 2300!

Hoewel de Achterhoek, de Gelderse Vallei en de Randmeerkusten
buiten het kader van deze QuickScans vallen, mag nu al wel
duidelijk zijn dat er in ieder geval wat soorten als Nijlgans en
Canadese Gans betreft absoluut geen sprake is van een
zorgwekkende populatieomvang in Gelderland.
Hieruit vloeit logischerwijze voort, dat de door de gedeputeerde
schand-ethicus Van Dijk verleende onbeperkte afschotruimte,
gelijk staat aan een krankzinnige poging tot Endlösung van dieren
die alleen door boeren als ongedierte en door hobbyjagers als
favoriete levende schietschijven worden beschouwd.
Maar hiermee is nog maar slechts een klein deel van dit
wansmakelijke verhaal verteld.
Want gedurende de miljoenen jaren waarin er op aarde al
watervogel- en andere dierpopulaties bestaan, was er nooit enig
moment waarop er van “overpopulaties” gesproken kon worden.
De omvang van dierpopulaties wordt immers van nature strak
gereguleerd. Niet door de een of andere door zieke geesten
gefantaseerde godheid, maar door de som van primaire en
secundaire factoren die bepalend zijn voor de mate van
overleving. Het aanbod en de bereikbaarheid van voedsel zijn
daarbij cruciaal!
Voor grazende dieren als ganzen, die zich zowel door de lucht,
zwemmend als lopend kunnen verplaatsen, is het Nederland van
de 20e/21e eeuw dankzij de zogenaamde graslandverbetering
omgetoverd in een luilekkerland, waar in vrijwel ieder weiland
onbeperkte hoeveelheden eiwitrijk gras voorhanden zijn.
Gras, dat gedurende het groeiseizoen minimaal 6 -8 maal wordt
geoogst en dat na iedere snede de mestinjector op bezoek krijgt.

Een maairegime ook, dat weliswaar de groei stimuleert maar dat
tevens het rücksichtsloze einde betekende van de landelijke
weidevogelpopulaties, die wereldvermaard waren en waarvan
men nergens op aarde zijns gelijke aantreft!
Weidevogels, voor het behoud waarvan de Nederlandse samenleving
vanaf de jaren ’50 miljarden guldens en euro’s spendeerde, terwijl
uit dezelfde schatkist gesubsidieerde boeren ongelimiteerd
voortgingen met de verdelging van die mondiaal unieke
levensgemeenschap
Een levensgemeenschap, die in uniciteit en waarde vergelijkbaar
was met Rembrandts ’Nachtwacht’, Vermeer's ‘Meisje met de Parel’,
‘De Stier’ van Potter, Van Goch’s ‘ Zonnebloemen’ en Mondriaans
‘Victory Boogy Woogy!’
Dit alles werd in enkele decennia tijds volkomen verwoest door een
electorale handvol boeren (minder dan 16.000 melkveehouders), die
de complete ecosystemen van de lage landen naar de Gallemiezen
hebben geholpen en daarvoor ook nog beloond worden door onze
wilde ganzen in de verdomhoek en de dood in te laten rammen.
Thans leeft er in dat verdorven gewas noch in de bodem waarop
het groeit amper nog enig insect en is de complete bodemfauna te
gronde gegaan aan schaamteloze mestdumping.
Ook de omvang van de hazenpopulatie is van Delfzijl tot Sluiskil
en van Bergen aan Zee tot Bergen aan de Maas geminimaliseerd,
omdat er in de levenloze en maandelijks gemaaide cultuursteppe
nauwelijks nog jonge aanwas plaats kan vinden.
Alleen ganzen floreren er nog, dankzij het eiwitrijke gras dat
jaarrond overal in ruime mate voorhanden is.

Maar zodra een gans het waagt om er enkele sprieten van te
consumeren dan schreeuwen de subversieve organisaties LTO en
ZLTO dat dit schade is. En direct toeteren alle boeren hen na!
Terwijl zij ingevolge de Zorgplicht feitelijk zélf verantwoordelijk
zijn voor het deugdelijk afschermen van hun teelten tegen “van
buiten komend onheil”!
Daarvoor staat hen een zich almaar uitbreidend assortiment aan
schrikmiddelen ter beschikking, voor de aanschaffing waarvan
ook weer profijtelijke fiscale regelingen tot stand zijn gebracht.
Maar onze overheid laat de oren nog altijd slaafs hangen naar de
gore leugens en vuige feitenverdraaiingen van de agrarische- en
hobbyjachtwereld.
Terwijl al ruim een eeuw bekend is dat alle levensvormen een
systeem bezitten waarbij excessieve verliezen onlosmakelijk leiden
tot onnatuurlijk hoge reproductie, liet Den Haag zich er toe
verlagen om ganzenpopulaties die juist dankzij het enorme
voedselaanbod versus het verzaken van de contractueel vastgelegde
ZORGPLICHT VAN JACHTPACHTERS die tot de overpopulaties geleid
hadden, de dieren massaal te gaan vergassen en bejagen.
Een, vanuit dierecologische expertise bezien, stompzinniger
methode om de boel compleet te laten ontsporen, kan welhaast niet
worden bedacht! Daarop werd al van meet af aan gewezen, terwijl
uit gegevens van de langlopende monitoring van onze landelijke
broedvogelpopulaties bleek, dat er in tal van gebieden sprake was
van stabilisatie van de ganzenpopulaties.
Alle deskundige adviezen werden echter botweg genegeerd
en leugen, bedrog en het geven van onjuiste voorstelling van
zaken door jagers en boeren werden tot norm verheven.
En dat gaat zo tot op de huidige dag door!

Normaliter leggen grauwe ganzen 5 – 7 eieren, maar door overbejaging en
vergassing worden de legsels almaar groter en tellen nu al jarenlang tot ver
boven de tien eieren per nest.
Het door ons vastgestelde maximale aantal eieren staat inmiddels op 19!

Met een gesommeerd totaal van rond de 27.000 grauwe ganzen
die geteld werden in het gehele rivierengebied inclusief het
IJsseldal moge het zonneklaar zijn, dat er in de provincie
Gelderland absoluut geen sprake is van de vanuit Arnhem ten
tonele gevoerde “overpopulatie” ter grootte van 100.000 ganzen.
Dáárom negeerde immers eerdergenoemde confessionele
gedeputeerde van Dijk de onbetwist deugdelijke populatiecijfers
van SOVON en hanteerde de bij elkaar gefantaseerde pulp van de
onversneden criminele Gelderse Fbe, om op die manier jaarrond
ongelimiteerd afschot te kunnen proclameren.
Op basis van onze gegevens komen wij tot de conclusie, dat er in
Gelderland maximaal 50.000 grauwe ganzen (= adulten, juvenielen
en sub-adulten)zijn en dat een aantal van honderdduizend
individuen waarschijnlijk amper – en zeer kortstondig - gehaald
wordt op het moment waarop alle succesvolle broedparen
opgroeiende kuikens hebben.
Kuikens wel te verstaan, die uit eieren komen in nesten die feitelijk
beheerd (“kort gehouden”) dienen te worden door de énige ware
ecologische ganzenbeheerder: de Vos!
De vos, die door alle jagers jaarrond en dag en nacht naar het leven
wordt gestaan.
Niet omdat dit dier schadelijk zou zijn, maar louter omdat het een
gehate concurrent is die op volkomen natuurlijke wijze het ontstaan
van te grote ganzenpopulaties kan voorkomen.
Want alleen dankzij het continue gemeier over (zelf
veroorzaakte en moedwillig geaccumuleerde) gewasschade,
weet de verderfelijke hobbyjacht zich nu al een halve eeuw
staande te houden!

De conclusie zal dan ook helder zijn: laat het professionele
monitoringwerk over aan het daarin gespecialiseerde
tellersnetwerk van SOVON (overigens een organisatie die in
1972 mede door ons initiatief werd opgericht)en houdt
jagers verre van alles wat met kwantitatieve faunistische
registratie van doen heeft.
Want populatie-ecologische documentatie verlies al haar
waarde zodra de allesvervuilende jagershand deze heeft
beroerd!

De satanische Waarden en Normen van CDA en VVD!

Totaalbeeld ganzen langs en tussen de grote rivieren
in februari 2016
WRLIJ Binnendijks

Totaal

Grauwe Gans

19.510

4890

24.400

Indische Gans

4

-

4

Grauwe x Canada

2

-

2

Kolgans

178.375

41.250

219.625

Dwerggans

1

-

1

KolxDwerggans

1

-

1

Taiga Geelbek

1

9

10

Toendra ross

95

67

162

Toendra serr

-

110

110

Kleine Rietgans

1

-

1

33.585

755

34.340

1

-

1

401

79

480

2

-

2

806

450

1256

232.785

47.610

280.395

Brandgans
BrandxCanada
Grote Canadagans
Todd’s Can.gans
Nijlgans
TOTAAL

WRLIJ= waal rijn lek ijssel buitendijks

OVERPOPULATIES VAN GANZEN……………….?

………………HéT HOBBYJAGER ZóRGT ER VOOR!

Reintje de vos…….

Hét Gratis medicijn tegen overpopulaties!

TaskforceJachtmisstanden/deFaunarecherche/GanzenbeschermingNederland.2016

Last van zomerganzen????

Koester de vos………..
………en verdrijf het hobbyjachtmonster!
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