TASK FORCE JACHTMISSTANDEN / DE FAUNARECHERCHE

GANZEN IN HET NOORDELIJKE MAASDAL, DE PEELHORST EN RONDOM
DE GROOTE PEEL EN DE MARIAPEEL

Resultaten van een winterse quick-scan op 17, 18, 19 en 20 januari 2016

INLEIDING

Aan het begin van de derde week van januari 2016 hield een korte koude-inval
ons hele land in de greep. Die kou was een voortzetting van een eveneens niet
langdurige periode met matige tot vrij strenge vorst gepaard gaande met
sneeuw en vooral veel ijzel benoorden de denkbeeldige lijn Coevorden – Zwolle
- Enkhuizen en waarbij vooral in onze drie noordelijkste provincies het
openbare leven dagenlang goeddeels werd lam gelegd.
Indachtig de reactie van ganzen en hun dagelijkse dispersie tijdens soortgelijke
weersomstandigheden in het verleden en vooral ook met het oog op de zeer
gunstige meerdaagse weersvoorspellingen vanaf zaterdag 16 januari 2016,
werd besloten om een integrale telling uit te voeren in de hele Noord Limburgs / Brabantse Maasvallei inclusief, de Maashorst.
Dit gebied ligt tussen de Duitse grens en vanaf Grave/dorp Zeeland zuidwaarts
de Middenpeelweg volgend tot aan de lijn IJsselsteijn - Venray – Wanssum –
Well.
Daarnaast werd ook de gehele Peelstreek van Deurne – Griendtsveen Helenaveen – Meijel- Heusden/Asten/Someren – Nederweert en Roggel –
Grashoek bij deze quick-scan betrokken en derhalve besloeg de survey alle
voedselgebieden rondom de Mariapeel en de Groote Peel.
Vroeger hielden zich in deze streken nagenoeg uitsluitend Taigarietganzen van
de westelijke vorm Anser f.fabalis op, die door streekbewoners en Brabantse
ganzenflappers Geelbekken werden genoemd.
Van deze Geelbekken overwinterden er jaarlijks enkele honderden in de Groote
Peel die zich vrijwel altijd ophielden op moerige graslanden langs de
Voordeldonkse Broekloop bij de Vlosbergweg/Roerdompweg/Smientweg
onder Heusden–Asten, maar die ook wel andere voedselgebieden in de
omgeving bezochten.
Ook in de Mariapeel overwinterde destijds een kleine populatie Geelbekken,
die vooral foerageerden in de graslandenclave bij de Emmahoeve tussen
Helenaveen en Griendtsveen, maar die ook in de Oirlosche Peel bij het

Grauwveen, in natte graslanden bij Veulen en in soortgelijke habitat in de
omgeving van Liessel-Vlierden werden aangetroffen.
Aan de Maaskant stelden wij in de winter 1970/’71 vast, dat er zowel in het
Vierlingsbeekse Broek, in de Zoete- en Zurepasweiden en aan de overzijde van
de Maas in de Vlammert bij Bergen kleine aantallen Geelbektaigaganzen hun
vaste overwinteringsplaatsen hadden.
Datzelfde bleek later eveneens het geval te zijn langs de Niers bij Ottersum, in
de Koningsvennen bij Milsbeek en in de Vogelenpas bij Groot Linden/Beers.
Aan de hand van de waarneming van een gemerkte vogel kon in maart 1986
worden vastgesteld, dat Geelbekken van de populatie van de Groote Peel toen
later in het seizoen ook de omgeving van Grave - Cuyk bezochten.
Ook bleken de Vierlingsbeekse Geelbekken regelmatig gebruik te maken van de
graslanden direct bewesten de bebouwing van het dorp Stevensbeek, waar zich
destijds ook dikwijls Kleine Zwanen ophielden.
Toentertijd kwamen er in het Maasdal noch in de Mariapeel en de Groote Peel
noemenswaardige aantallen Toendrarietganzen voor, maar wel werd
vastgesteld, dat vogels van de Niederrhein-populatie (in die jaren circa 40.000
ex. tussen het Ruhrgebied en de lijn Arnhem/Nijmegen) geregeld vanaf de
slaapplaatsen bij Kekerdom en in de Bijland bij Tolkamer ’s ochtends over het
Reichswald in zuidwestelijke richting trokken en ’s avonds ook weer uit
diezelfde richting arriveerden.
Het vergde enige moeite om het voedselgebied van die ganzen te traceren: de
Princepeel en de Wanroijsche Peel bij Wilbertoord/Landhorst. Later nam
diezelfde populatiegroep ook de gebieden bij Gassel –Beers en Mill in gebruik
en vanaf het begin van de jaren ’80 nam het aandeel Toendrarietganzen in het
gehele Maasdal en in de Peelstreek jaar na jaar toe.
Dit verliep synchroon aan de sterke toename van Kolganzen in het
Niederrheingebied. Bij de start van ons onderzoek in 1968 waren er daar
slechts drie gebieden waar zich iedere winter substantiële groepen Kolganzen
vertoonden: het Bislicher Insel bij Xanten, de Altrhein met de onbekade
uiterwaarden Grietherort en Grietherbush tussen Rees en Emmerich en
Halbinsel Salmorth bij Griethausen.

In vrij korte tijd werd het Niederrheingebied letterlijk overspoeld met
Kolganzen en de vaste winterpopulatie tussen Duisburg/Moers en
Arnhem/Nijmegen nam in die jaren toe van enkele duizenden tot rond de
300.000 vogels, die als een antropogene vluchtelingenstroom de vaste plaatsen
van de gevestigde rietganzenpopulaties in gebruik namen.
Aanvankelijk weken de talrijke Toendrarietganzen en de enkele honderden
Niederrheinische Geelbekken die voordien hoofdzakelijk in het Rijndal
overwinterden, uit naar akkers en weiden op de hogere stuwwalgronden
tussen Kleve en het westelijke Ruhrgebied en werden er grote groepen van die
vogels gezien op de Gocher Heide, rondom Kevelaer, Geldern, Straelen en
zuidelijker.
Geleidelijk aan gingen die rietganzen meer en meer overnachten op grintgaten
en afgesneden rivierbochten in het Maasdal en al in de jaren ’90 namen zij ook
gebruik van alle bekende en nieuwe voedselgebieden in de Peelstreek en
verschenen er zelfs op enkele plaatsen in Zuid-Limburg substantiële groepen
van deze vogels, die vaak sterke kenmerken van oostelijke subspecies hadden.
De zich aan de Niederrhein stabiliserende Kolganspopulatie nam echter ook
almaar meer nieuwe, verder van de slaapplaatsen liggende, voedselterreinen in
gebruik en er verschenen al in de jaren ’90 ook steeds groter wordende
concentraties van deze soort in het Maasdal en in de Peelstreek.
Zo leverde een telling van het noordelijke deel van het Maasdal en de
Maashorst op 09.01.2007 al circa 6000 kolganzen op, tegen ca. 3100
Toendrarietganzen rossicus. Zo’n 4500 kolganzen verbleven toen in
Maasuiterwaarden, terwijl de rietganzen zich vooral binnendijks ophielden
Korte tijd later werden er echter ten westen van de A73 bij Haps duizenden
kolganzen gezien, die toen bleken te overnachten in de afgedamde Maas bij
Heijen. Ook in het Vierlingsbeekse Broek verschenen toen omvangrijke
ganzenconcentraties die voornamelijk uit Kolganzen bestonden.
Deze lijn kon toen ook al geruime tijd in de Peestreek worden doorgetrokken,
want op 14 januari 2006 telden wij daar ruim 15.000 kolganzen rond de
Mariapeel en de Groote Peel Het aantal westelijke toendrarietganzen rossicus
lag daar toen even onder de 10.000 vogels.

Sinds de winter van 1995/’96 is er in ons land een opmerkelijke toename van
rietganzen met niet te negeren kenmerken van de oostelijke toendravorm
A.s.serrirostris, terwijl er ook met regelmaat familieverbanden en zelfs groepen
van de oostelijke taigavormen A.f.johanseni en A.f.middendorffii werden
gezien.
Inmiddels bestaat een groot deel van onze vaste rietgans-winterpopulatie uit
vogels die getypeerd kunnen worden als “zware rossicus”, ofwel een
overgangsvorm tussen de west Siberische rossicus en de midden – en oost
Siberische serrirostris, die afkomstig is van Centraal – en Oostelijk Taimyr en die
vroeger vooral in Midden-Europa en in Azië overwinterde.
Of de sterke aanwas van zulke vogels bij ons in relatie staat met een reële
afnemende tendens bij rossicus is op basis van het cijfermateriaal niet vast te
stellen. Daar komt bij, dat er door de klimaatverandering grote verschuivingen
optreden in trekpatronen en overwintering-strategieën bij deze vogels.
Vermoedelijk eveneens als gevolg daarvan is de Geelbek-taigagans nagenoeg
uit ons winterlandschap verdwenen. Die vogels blijven al jarenlang vooral in
Skåne, Wielkopolski en Mecklenburg-Vorpommern overwinteren, samen met
populaties van de West Siberische zwartsnavelige overgangsvorm die sterk
neigt naar A.f. johanseni en die vermoedelijk afkomstig is uit het gebied van de
Beneden Ob.
Getrouw aan ons leidmotief “Meten is Weten” werd deze quick-scan volgens
het beproefde plan van aanpak uitgevoerd.
Dat betekent, dat door regelmatige “backward control” gedurende de
telperiode de kans op dubbeltellingen wordt geminimaliseerd.
Maar het gevaar voor missers die leiden tot ondertelling blijft uiteraard altijd
bestaan!
Tenslotte is ook ganzen tellen mensenwerk!

17 januari 2016: Rechter Maasoever Mook tot Well

1. Koningsvennen Milsbeek tot Ven Zelderheide
- Graslanden ter weerszijden Hondsiepse Baan
Kolgans
Toendrarietgans rossicus

1690
915 (zware type)

Kleine Rietgans

2 (adult en juveniel)

Brandgans

8

Nijlgans

9

Reproductie rossicus 715 ad / 82 juv. (n = 797) = 10,2%
Halsband rossicus adult ongepaard geel BPB
Gesprek met agrarische bewoners
Niet gepland rendez vouz met B. Voslamber (Sovon)
Zicht op een in en langs de Teelebeek en Kroonbeek graan uitstrooiende eenden- en fazantenjager (coordinaten 416/195).

De ganzen overnachten hier volgens bewoners op de zandafgraving “het Gat
van Tönnissen”, waar nu 96 Grauwe ganzen werden gezien.
Het is al sinds de jaren ’70 bekend dat ganzen vanaf de slaapplaatsen bij
Kekerdom en Lobith naar dit gebied vliegen om daar te foerageren.

Ook slapen deze ganzen op de afgedamde Maasarm bezuiden de brug in de
A77 bij Heijen, terwijl zij eveneens de Kraaijenbergse Plassen bij Groot
Linden/Beers als slaapplaats kunnen gebruiken.
Het is dus heel goed mogelijk dat gedurende het winterseizoen verschillende
populatiegroepen in de Koningsvennen foerageren.

- Grasland aan Aaldonksestraat bij Ottersum
De ganzen grazen hier in een terreindepressie in het smalle dal van
de Aaldonksche Beek bij de Leembaan.
Kolgans

35

Rossicus

415

Nijlgans

6

Reproductie rossicus 170 ad / 20 juv. (n = 190) = 10.5%

2. Niersdal bij voormalig klooster Maria Roepaan
Grauwe Gans

28

Kolgans

425

Smient

145

Nijlgans

8

Knobbelzwaan

9

De benedenloop van de Niers was jarenlang een belangrijk voedselgebied
voor grote groepen Kleine zwanen, terwijl er tot aan het eind van de jaren ’90
ook regelmatig een bescheiden aantal Geelbektaigaganzen pleisterde.
Nadien zijn beide soorten hier uitermate schaars geworden, maar wel
foerageren er tegenwoordig veel kolganzen en toendrarietganzen en kleinere
aantallen grauwe- en Canadese ganzen in de altijd vochtige graslanden.
Besefgestoorde natuurontwikkelaars planden het Niersdal in als Robuuste
Verbindingszone voor grofwild, dat tevoren dan vanaf de Veluwe het hele
rivierengebied van Betuwe en Maas en Waal zou moeten hebben doorkruist.
Gelukkig wordt er al jarenlang niets meer over deze volslagen krankzinnige
idiotie vernomen!

3. Gebied Op de Belt bij Heijen/ Siebengewald
-Raaigrasweide Op den Burg bij A77

Oostelijke toendragans serrirostris 210 donker kleed
Nijlgans

8

Knobbelzwaan

2

Reproductie serrirostris 138 ad/ 19 juv (n = 157) = 12.1%

-Raaigrasweide en doorgezaaide maisakkers hoeve Nieuw Erf
Kolgans
Toendragans rossicus
Toendragans serrirostris

150
2300
450 afgezonderd van hoofdgroep.

Nijlgans

82

Kievit

25

Blauwe kiekendief

1 man

Reproductie rossicus 800 ad./ 117 juv. (n= 917) = 12.8%
Van nabij geobserveerd vanaf boerenerf. 1x paniekvlucht door
passerende helicopter.

In dit gebied was de omgeving van Lakei en de Belthoeve jarenlang
een belangrijke foerageerplaats voor kleine zwanen, die daar
gewoonlijk samen met rietganzen op de akkers aanwezig waren. Aan
deze traditie is gedurende het eerste decennium van deze eeuw een
einde gekomen.

- De Eckelt, zuidelijk van Groote Horst
Met gras doorgezaaide maisakker tegen landsgrens
Kolgans

55

Rossicus

1450

Serrirostris

65 afgezonderd van hoofdgroep

Kleine rietgans

1 ad.

Nijlgans

4

Reproductie rossicus 800 ad./ 77 juv. ( n= 877) = 8.8%

Deze ganzen foerageren vlak bij vliegveld Weeze en tussen 14.45u en
15.50 u stegen op amper 500 meter afstand drie Ryan Air-toestellen
op zonder dat daar door de ganzen op werd gereageerd. Toen er
echter om 15.30 u een Chessna passeerde vlogen alle ganzen in een
paniekvlucht op, maakten een cirkel rond de Eckelt en landden toen
weer op dezelfde plaats.
Van dat onrustmoment werd dankbaar gebruik gemaakt om de
waarneempositie aanzienlijk te verbeteren tot op minder dan 100 m
vanaf de voorste rand van de groep!

4. Maasuiterwaarden tussen Bergen en kruising A77
Dit is al jarenlang een voedselgebied waar tegenwoordig vooral
kolganzen, brandganzen en grauwe ganzen gebruik van maken,
terwijl er vroeger juist voornamelijk taiga- en later toendraganzen
graasden.
Grauwe Gans

550

Indische Gans

1

Kolgans

6950

Rossicus

75

Brandgans
Grote Canadese Gans
Nijlgans

975
12
220

De slaapplaats van deze ganzen ligt in de afgesneden Maasbocht ter
hoogte van de Heijense Molen en daar slapen ook de rietganzen uit
het gebied tussen Heijen – Hommersum en Siebengewald. En
uiteraard ook de ganzen die aan de Brabantse zijde van de Maas
foerageren!

18 januari 2016: Linker Maasoever vanaf Grave tot Wanssum

Tussen Grave en Gassel werd alleen de residente grauwe ganzenpopulatie
waargenomen, die gedeeltelijk ook foerageren in de Coehoorn aan de
rechter oever van de Maas.
Grauwe Gans totaal

430

1. Graslanden in de Vogelenpas bij Beers
Dit gebied is dankzij provinciaal Noord-Brabants wanbestuur afgelopen
halve eeuw van een paradijselijk rivierenlandschap, door de nooit te stillen
grondstoffenhonger van de firma Smals, veranderd in een walgelijke
aaneenschakeling van levenloos diepe grintgaten.
Het nu nog resterende deel dat behoort tot de landerijen van hoeve De
Geest en eens deel uitmaakte van de historische Beerse Overlaat, is nog
altijd uitermate belangrijk als rust- en voedselgebied voor duizenden rieten kolganzen.
Die waren er dus ook op deze vrieskoude en rijpwitte ochtend. En zij lieten
zich vanaf korte afstand langdurig observeren. Kolganzen en rietganzen
zaten in twee parallelle groepen met daartussen een strookje grasland.

Grauwe Gans

110

Kolgans

960

Rossicus

2350

Serrirostris *

55

Nijlgans

5

Kievit

12

Reproductie rossicus 600 ad./ 58 juv. (n = 658) = 11.3%

Er liepen drie reegeiten en een bok grazend tussen deze ganzengroepen.

Bij de serrirostris groep past nadere uitleg.
E r bestaat namelijk een in 1923 door Lönnberg beschreven toendratype Anser
arvensis (= syn. serrirostris) curtus, waarvan het aannemelijk lijkt dat het
herkomstgebied in de struiktoendrazone van zuidoostelijk Taimyr moet liggen.
Deze onmiskenbare toendravorm lijkt oppervlakkig op de Geelbektaigagans
fabalis en heeft dus een merendeel oranjegele snavelkleur.
Wij zagen in de jaren ’80 grote groepen van dergelijke geelsnavelige toendraganzen
in Hongarije en in Polen en zij kwamen ook toen al bij winterse kou in ons land
voor.
Tegenwoordig maken zij een in omvang zeer beperkt deel uit van de bij ons
overwinterende toendrarietganzen en worden maar in weinig pleisterplaatsen in
zuivere groepsverbanden aangetroffen.

Rond de klok van 11 uur kwamen er enkele honderden toendrarietganzen
vanuit het binnendijkse gebied drinken in de meest westelijke van de
Kraaijenbergse Plassen (gelegen bij het dorp Gassel), waar zich ook de
slaapplaats bevindt.

2. De Broekkant bij de Lage Raam
Dit gebied, grenzend aan landgoed de Tongelaar, is al jarenlang bekend als
rietganspleisterplaats en is ook al van oudsher het private jachtterrein van
de familie De Quay, waarvan de oudste telg en KNJV-prominent Caspar de
één kilometer oostelijker gelegen buitenplaats Hiersenhof bewoonde.
In januari 2006 verjoeg Caspar in de Broekkant duizenden rietganzen
omdat een pachter onzinnige schadebeschuldigingen had geuit. Aan gratis
aangeboden deskundige expertise had de zoon van wijlen premier Jan de
Quay geen boodschap. En zoiets was dus voorlichter van de KNJV!
Wij stelden dan ook in 2007 vast, dat deze notabele oud-bankier en
hobbyjacht-woordvoeder iedere herfst tamme fazanten betrok van
wildhandelaar Swinkels te Elsendorp en dat die dieren met krattenvol
werden uitgezet op De Quay’s jachtgronden tussen Beers – Gassel en Mill.
In de zomer van 2012 ten slotte reisde De Quay zelf – met achterlating van
een dozijn wilskansels - af naar de eeuwige confessionele jachtvelden.
Maar ongetwijfeld zal het jachtrecht in de familie zijn gebleven!

Omstreeks half 12 werd aan het op de Lage Raam doodlopende einde van
de Millse Weg een grote groep ganzen aangetroffen, die vanaf de
onverharde dijk aan de linkeroever van deze snelstromende watergang erg
goed te bekijken waren.

Even na aankomst op dat observatiepunt kwamen ook de eerder
weggevlogen ganzen weer terug van hun drinkvlucht en voegden zich bij de
foeragerende groep. Dat waren aldus:
Grauwe Gans

87

Kolgans

315

Rossicus

755

Grote Canadese Gans

8

Nijlgans

6

Knobbelzwaan

2

Krakeend
Grote Zilverreiger

16
1

Reproductie rossicus 300 ad./ 25 juv. (n = 325) = 7.7%
Halsband rossicus adult, gepaard, geen juv. geel BBT
Elders werden er in het stroomgebied van de Oeffeltesche Raam – waar
boom- en heestertelers het eens zo fraaie oude cultuurlandschap totaal
verwoest hebben – geen ganzen aangetroffen.
Vanwege de vorst en ijsgang hadden kennelijk ook de circa 270 grauwe
ganzen van moerasterrein De Vilt zich naar de Maasoevers verplaatst.
Deze groep werd namelijk aangetroffen in het noordelijk van de A77
gelegen gedeelte van de Regtersteegse Weiden, thans bekend als het
Noordereiland.
Deze voedselplaats ligt maar ongeveer 1.5 km vanaf de Vilt. Bij
aanhoudende vorst is er dus altijd voldoende open water nabij.

3. Graslanden bij Stevensbeek
Dat laatste geldt niet voor de broedpopulatie van de waterpartijen bij
Stevensbeek, want die vogels bleken nog ter plaatse aanwezig te zijn. En
getuige hun vertrouwelijkheid ten opzichte van passanten hebben deze
ganzen kennelijk geen slechte ervaringen met de mens.
Het wekte dan ook geen verbazing dat ook de rietganzen de graslanden van
de Mariahoeve weer wisten te vinden. Maar wel zijn hier de Geelbekken van
vroeger vervangen door zwaargebouwde toendrarietganzen, die slechts
met moeite de rossicus/serrirostris toets in het voordeel van
eerstgenoemde konden beslechten
Vroeger foerageerden hier iedere winter ook tientallen tot meer dan
honderd Kleine Zwanen, maar die ontbreken nu al jaren.

Grauwe Gans
Rossicus

83
1250 zwaargebouwde vogels, veel ex. met licht kleed.

Nijlgans

6

Grote Zilverreiger

1

Reproductie rossicus 580 ad./ 53 juv. (n = 633) = 8.4%
Halsband rossicus adult ongepaard geel U40

Na Stevensbeek werd de omgeving van Westerbeek – Vredepeel
en Overloon doorkruist, maar hier werden geen groepen riet- of
kolganzen aangetroffen.
Aan het begin van deze eeuw werden er echter in het
Overloonsche Vlak (coördinaten 398/190) enkele malen grote
rietgansconcentraties aangetroffen, waartussen zich veel vogels
van de oostelijke subspecies serrirostris, curtus en middendorffii
bevonden.
Ook hielden er zich destijds in dit gebied grote aantallen Kleine
Zwanen op. Het Overloonsche Vlak en de omgeving hiervan
mogen dan ook niet ontbreken bij een ganzensurvey in de Maasen Peelstreek.

4. Sambeekse Veld en Zurepasweiden

1) In het oostelijke deel van het Nieuw Erf bij de spoorwegovergang Mullemse Veld hield zich vlak langs de Radioweg een
rustig grazende een pittende groep toendrarietganzen op. Aan de
andere zijde van de spoorlijn was in het Mullemse Veld een grote
groep Nijlganzen aanwezig.
Dit beeld van ganzen die zich in de directe nabijheid van de
bebouwing en op geringe afstand van doorgaande wegen
ophouden is al decennialalng kenmerkend voor de pleisterplaats
rondom Vierlingsbeek.
Dit is vooral zo opmerkelijk, omdat de plaatselijke Wbe, onder
agressieve leiding van de Groeningse aardappelboer `Snor Ebben`,
het niet bepaald erg nauw neemt met begrippen als fatsoen,
wellevendheid en weidelijkheid.
Kennelijk is het voor de ganzen een profijtelijke strategie om zich
in de directe nabijheid van menselijke bewoning terug te trekken.
Hobbyjagers schuwen immers altijd en overal de publiciteit!

Ter plaatse aanwezig
Rossicus

625

Nijlgans

297

Veldleeuwerik

35

Reproductie rossicus 500 ad./28 juv. (n = 528) = 5.3%

2. Zurepasweiden bij Uitwatering Sambeek.
Op gras- en maisland vlak achter de bebouwing foerageerde hier
een groep rietganzen met enkele kolganzen, terwijl er ook een
flink aantal Nijlganzen aanwezig was.
Tussen de bebouwing door was er goed zicht op deze ganzen te
verkrijgen.
Rossicus

545

Kolgans

15

Nijlgans

265

Reproductie rossicus 300 ad./ 17 juv. (n = 317) = 5.4 %
Duidelijk is dus dat groep 1 en 2 deel uitmaken van dezelfde
geografsiche populatie.
M.b.t de Nijlganzen valt hier het grote aantal (562) op. Al
jarenlang wordt in de omgeving van Sambeek /Vierlingsbeek een
dergelijke populatieomvang vastgesteld.
Kennelijk maakt dit deel uit van het “populatiebeheer” dat de
lokale Wbe zich met succes eigen heeft gemaakt!
Nijlganzen unlimited!

5. De omgeving van Holthees
Ook hier houden zich dikwijls ganzen op in de nabijheid van
menselijke bewoning en vlak bij wegen, maar nu betrof het slechts
en klein aantal donker getinte en zwaar gebouwde oostelijke
toendraganzen die een perceel grasland op de oostelijke uitloper
van de Vliegenberg (N van Holthees)afwisselden met een met gras
doorgezaaide maisakker in de aangrenzende Maasuiterwaard.

Hoewel er hier binnendijks ook dikwijls in het Raasveld, het Broek
en het Smakterveld grote groepen kolganzen foerageren, was daar
nu geen enkele gans te vinden.
Serrirostris

104

Nijlgans

8

Knobbelzwaan

7

Reproductie serrirostris 95 ad./ 9 juv. (n = 104) = 8.7%

Hiermee kan een tussentijds totaalaantal worden
berekend voor de Brabants-Limburgse Maasvallei tussen
de Maasbrug bij Wanssum en de stuw te Grave:

Grauwe Gans

1384

Indische Gans

1

Kolgans

10.595

Toendragans rossicus

10.680

“

serrirostris

Kleine Rietgans
Brandgans
Grote Canadese Gans
Nijlgans
Totaal alle ganzen

884
3
984
20
924
25.475

19 januari 2016: Mariapeel en Groote Peel

deel 1
1.Oirlosche Peel bij Grenssloot en Grauwveenweg
In dit gebied zijn in de vroege ochtend op drie plaatsen ganzen
aanwezig, namelijk (1)midden in het Peelveld tussen
Timmermansweg en Moostdijk ( 875 rossicus en 80 kolganzen),
(2) tussen de Timmermansweg en het doodlopende onverharde
deel van de Grauwveenweg (een paar met 4 juvenielen Geelbek
fabalis en een groep van 550 rossicus en 125 kolganzen) en (3)
een grote concentratie van vnl. Kolganzen langs de Grenssloot bij
het Peelkanaal.
Hiertussen houden zich 5 kolganzen op met halsbanden:
Zwart XBJ adult, gepaard zonder juvenielen
Zwart DC5 adult, ongepaard
Zwart YVB adult, gepaard zonder juvenielen
Zwart VNG adulte gent, vermoedelijk ongepaard
Groen R83 adulte vrouw, gepaard, zonder juvenielen

Totalen in dit gebied:
A.f.fabalis geelbek

6

Rossicus

2120

Kolgans

7155

Nijlgans

18

Aalscholver

6

Grote zilverreiger

3

Blauwe Kiekendief

1 man

Alle ganzen foerageren op graslanden of op maisakkers waar als
groenbemester gras is ingezaaid.

2. Gras en maisland in De Snoerts
De ganzen concentreren zich hier sterk tussen de Snoertse Baan,
de Lupinenweg en de Zonnewende op graslanden en groene
maisstoppelakkers. Vanaf de Snoertse Baan bij de noordoostelijke
hoek van de zandwinplas zijn zij uitmuntend te bekijken.

De hoofdgroep bestaat zoals gebruikelijk uit westelijke
toendrarietganzen rossicus met daarnaast en daartussen groepen
kolganzen.
Geheel hiervan afgezonderd graast er in een raaigrasperceel langs
de Lupinenweg een mooie groep serrirostris waarvan tientallen
van het curtus-type. Op aangrenzend maisland houden zich ook
tientallen van zulke ganzen op.

Totalen voor De Snoerts
Grauwe Gans

12

Kolgans

575

Rossicus

2960

Serrirostris
Curtus
Grote Canadese Gans
Nijlgans
Grote zilverreiger

Reproductie rossicus

310
55
9
67
1

800 ad./ 58 juv. (n = 858) = 6.8%

Reproductie serrirostris 166 ad./ 26 juv. (n = 192) = 13.5%

3. Gras en maisland in Het Gevlocht bij Vlosbergweg
Ook hier houden zich dicht bij de doorgaande wegen foeragerende
ganzen op. Maar het aantal is beduidend kleiner dan eerder deze
maand, toen door ons in dit voedselgebied ruim 3200 kolganzen
en ruim 800 toendrarietganzen werden geteld.
Vroeger maakte dit gebied een wezenlijk foerageerbestanddeel uit
voor de populatie Geelbektaigaganzen, die wij vanaf 1970 strijk en
zet steevast aantroffen in de moerige beekdalgraslanden langs de
Voordeldonkse Broekloop tussen Roerdompweg, Vlosbergweg en
Smientweg.

Een halsstarrig besef gemankeerde melkveehouder zag kans om
dit unieke gebiedsdeel volkomen te molesteren en naar de
Gallemiezen te jagen, ondanks het feit dat “Den Haag” destijds
méér zorg en aandacht voor de toen ook al bedreigde
Geelbekpopulatie beloofde. En voor de weidevogels, maar dit
terzijde!
De zogenaamd onmisbare landbouweconomie won het ook hier
van de natuur en samen met watersnip, grutto en tureluur en de
integrale beekdalvegetatie moesten ook de Geelbekken het veld
ruimen.
En waarom eigenlijk helemaal?
Welnu: rond 1970 ontving die boer van de lokale zuivelfabriek
immers 55 Hollandse centen voor een liter melk. Thans, 45 jaar en
vele miljoeneninvesteringen later, mag hij tegen de heren van
Friesland-Campina heel beleefd en nederig “Dank u wel” zeggen
voor de luizige 29 eurocent die een liter volle melk anno 2016
opbrengt!
Alleen de wintertalinkjes in de Voordeldonkse Broekloop blijken
de ecologische kaalslag hier overleefd te hebben.
Een wel erg schrale troost!

Kolgans

525

Rossicus

365

Serrirostris

55

Wintertaling

13

4. De Eeuwsel, langs de Veluwsedijk
Pal tegenover de ingang van het Heusden/Astense Golfterrein
foerageren enkele duizenden ganzen in de met gras doorgezaaide
maisstoppel en op aanpalende graslanden langs de Eeuwelse
Loop.
Zij nemen totaal geen notie van de bedrijvigheid op het met
glimmende SUV’s en andere Bijtellingplichtige Yuppenbolides
geplaveide parkeerterrein, noch aan het met hete pipo’s in de
wangzakken sprekende caddyvolk, dat daar luidruchtig
converserend omheen drentelt.

De enkeling die welgemeende interesse toont in het natuurgebeuren aan de andere kant van de Veluwse dijk, mag met een
pakket constructieve informatie huiswaarts keren.
Want men kan immers 1000x beter sportief achter een balletje
aan strompelen en om zich heen kijken, dan dat men zich
moordlustig achter een dubbelloopse ellendespuit voortbeweegt!
Kolgans

1910

Rossicus

1275

Nijlgans

48

Grote Zilverreiger

2

Reproductie rossicus 200 ad./ 17 juv. (n = 217) = 7.8%
Er zijn twee gemerkte Kolganzen:
Zwart IEB adulte vrouw, ongepaard
Zwart UKC adulte gepaarde gent, zonder juvenielen

5. Graslanden tussen de Houbenbaan en de Broenenhaupdijk
In de gevorderde namiddag verzamelen zich hier grote aantallen
ganzen die kennelijk tevoren hebben gefoerageerd op akkers
langs de Eindhovense Baan en zich nu tegoed doen aan kuithoog
Westerwolds Raaigras.
Met het huidige weerbeeld en de lage nachttemperaturen (tot
plaatselijk – 10˚ C) zal dit gewas zéker kanariegeel de winter uit
komen, dus van serieuze schade lijkt geen sprake te zijn.
Wellicht is het gras bestemd om in het voorjaar als groenbemester
te worden ondergeploegd, want kennelijk dient het ook niet als
vers ruwvoer voor het binnengehouden melkvee.

Er komen voortdurend groepen riet- en kolganzen uit de richting
van slaapplaats Aan het Elfde, waar zij zijn wezen drinken.
Vanaf 16.00 u beginnen er zich ook veel ganzen te verplaatsen
naar de akkers bij de Eindhovense Baan en deze vogels vliegen
dermate laag over de laanbeplanting van de Houbenbaan dat zij
duidelijk geen slechte ervaringen hebben met jagende of
stropende Horickheidebewoners.

Het is uitermate moeilijk om in deze enorm dichte concentratie
nauwkeurige waarnemingen te doen en daarom wordt afgezien
van reproductietellingen.

Wel vallen er in het gedrang twee gehalsbande rietganzen en een
gemerkte kolgans op:
Geel AYZ rossicus adult (geen details waarneembaar)
Geel L19 rossicus vrouw? gepaard
Zwart JEZ kolgans vrouw met gent, zonder jongen

Kolgans

3800

Rossicus

5300

Kleine Rietgans

2 ( adult paar)

Brandgans

3

20 januari 2016: groote peel en mariapeel

Deel 2
Omdat deze dag het sluitstuk vormt van de Maas- en Peel
Vierdaagse wordt er vroeg begonnen in de zuidelijke “buitenschil”
van de pleisterplaats waar gisteravond werd geëindigd, de Groote
Peel.
1. Diepenhoek, Somerense Heide en Groote Heide
Bij aankomst blijken de ganzen al aanwezig te zijn op de vaste
voedselplaatsen aan de Dertiense Dijk.
Onder het toeziend oog van zes boven het gebied rondvliegende
adulte Kraanvogels (die zich niet naar beneden laten roepen) lukt
het om via de onverharde Groesbaan precies tussen de percelen te
komen waarop zich de ganzen bevinden.

Terwijl de Kraanvogels neerstrijken bij een niet geoogst maisveld
op de Groote Heide, keert de aanvankelijk enigszins verstoorde

rust weer terug in beide groepen ganzen en volstaan de 10x40
kijker en de handteller om alle benodigde informatie te
verzamelen. De afstand vanaf deze landweg tot aan de voorste
rand van beide groepen is namelijk minder dan 150 meter.
Echter, doordat een perceelrand met hoog riet een deel van de
groep die zich links van de Groesbaan bevindt aan het oog
onttrekt, is het niet mogelijk om in die groep alle vogels te
samplen.
Het zijn circa 375 rietganzen en zo’n 80 kolganzen en al deze
vogels (dus ook de kollen) vallen op door hun forse afmetingen en
de rietganzen onderscheiden zich bovendien door hun licht
getinte verenkleed, waardoor zij met het blote oog verward
zouden kunnen worden met grauwe ganzen.
De groep aan de rechterzijde van de Groesbaan is aanzienlijk
groter en bestaat ook uit fors uit de kluiten gewassen
toendraganzen die eveneens merendeels duidelijk tot serrirostris
gerekend mogen worden.
Een deel van deze groep (circa 15 % dus rond de 100 ex.) wordt
gevormd door vogels van het curtus type, die dus overwegend
oranjegele snavels hebben. Hun stemgeluid lijkt niet af te wijken
van dat van serrirostrtis, die een gemakkelijk herkenbaar
zwaarder en nasaler geluid heeft dan rossicus.
Deze curtus-groep kwam aanvliegen vanuit de richting van de
Strabrechtse Heide en dit gegeven brengt direct in herinnering.
dat er daar al in de jaren ’90, in het voedselgebied Peelven bij
Sterksel, een groep exact soortgelijke ganzen werd waargenomen.
Het Peelven ligt slechts zes kilometer verwijderd van de
Diepenhoek (linksboven op het kaartje)!

Vroeger was het Beuven op de Strabrechtse Heide een specifieke
overwinteringsplaats van de Geelbektaigagans A.f.fabalis die
thans, op hooguit een honderdtal vogels na, geheel uit ons land is
verdwenen. Vanaf het moment waarop destijds in Strabrecht de
vermindering van fabalis inzette, verschenen daar ook de eerste
toendrarietganzen.
De aanwezigheid van zes zwartbektaigaganzen van het type
A.f.fabalis in deze groep aan de Groesbaan wijst er eveneens op,
dat er binnen de ecologische invloedsfeer van de Groote Peel ook
ganzen foerageren wiens slaapplaats op de Strabrechtse Heide
ligt. Dit is weliswaar niet spectaculair, maar werpt toch weer een
nieuw licht op het rietgans-voorkomen in deze regio!

Kolgans
Zwartbektaigagans
Serrirostris
Curtus
Kleine Rietgans
Nijlgans

97
6
820
95

5 adulte vogels
12

Knobbelzwaan

8

Kraanvogel

6

Grote Zilverreiger

2

Veldleeuwerik

allemaal uitzonderlijk grote vogels van het frontalis type!

45

Er werden in deze omgeving ook honderden Holenduiven en
duizenden Houtduiven gezien.
Reproductie serrirostris 744 ad./ 76 juv. (n = 820) = 9.3%

2. Horickheide
Rond het middaguur korte controle van de aanwezige ganzen op
de concentratieplaats van gisterennamiddag.
Er zijn nu vergelijkbare aantallen ganzen en dezelfde halsbanden
aanwezig, maar wel blijken er meer Kleine Rietganzen te zijn.
Naast het paartje dat eerder al aanwezig was, worden er nu nog
twee volwassen en een juveniele Kleine Rietgans gezien.
Ook worden er hier twaalf Zwartbektaigaganzen waargenomen.

3. Kalispeel bij Nederweerterdijk

Bij aankomst om 13.30 u. rijdt er een witte bestelwagen op
de onverharde wegen aan de gebiedsrand en is er grote
onrust onder de aanwezige ganzen, waarvan velen juist
naar de slaapplaats Aan het Elfde zijn gevlogen om er te
drinken. Na enige tijd keren die vogels weer in grote
groepen terug naar hun foerageerplaatsen.

Grauwe Gans

480

Kolgans

2745

Rossicus

2860

Serrirostris
Nijlgans

132
6

Vanwege tijdgebrek gestopt met reproductietellingen.

4. Akker- en weidegebied de Kruisvennen

Ook in dit gebied, dat eveneens op een steenworp afstand
van de slaapplaats Aan het Elfde ligt, houden zich als
gebruikelijk weer grote aantallen ganzen op.
Zo bevind er zich in een raaigrasperceel aan de Witteplakdijk, 1 km ten zuidoosten van Meijelse Dijk, een
concentratie van duizenden rietganzen met daartussen
honderden kollen, die goed benaderbaar zijn maar toch
opvliegen, omdat er op een nabijgelegen boerenerf erg
lawaaierig met een heftruck wordt rondgereden.
Deze ganzen verplaatsen zich naar akkers langs de
Visvijversweg, waar zich op grasland en groene
maisstoppelakkers een nog grotere concentratie blijkt op
te houden.
Helaas is daar de rust van korte duur, want al na 15
minuten veroorzaakt een onbehoorlijk laag aanstormende

straaljager dermate veel onrust, dat de ganzen in een
enorme paniekvlucht letterlijk uiteen stuiven.
Met welk recht versjteerd zulk Duits oorlogstuig, afkomstig
van Luftwaffenbasis Elmpter Wald, de rust in ons meest
vogelrijke terrestrische Nationale Park?

Een deel van deze ganzen gaat linea recta naar Aan het
Elfde om er te drinken en te baden, een klein gedeelte
landt weer elders in de Kruisvennen en ongeveer 75% van
alle ganzen strijkt neer op weilanden bij de Groote Moost.
Daar gaat tien minuten later een boerenzoon op de fiets
vanuit de enige boerderij aan de Kruisstraat linea recta op
de concentratie van meer dan 5000 ganzen los, zodat al die
dieren opnieuw op de wieken gaan!

Deze zoon handelt in opdracht van zijn vader, die
weliswaar een agrarisch bedrijf heeft dat bijna aan alle
zijden door beschermde natuurgebieden is omringd, maar
waarbij het besef dat Siberische trekvogels ook recht van
leven hebben, duidelijk nog altijd niet is geland.
Hier past dus een stichtelijk-educatief minicollege!
Overigens blijken er rondom de natuurterreinen De Zoom
en De Banen niet bijster veel ganzen aanwezig te zijn en
wordt de telling daar bovendien ernstig vertroebeld door
de vele rondvliegende groepen.
Enfin: dit is feitelijk de enige substantiële storing die in
vier waarneemdagen kon worden vastgesteld!

Grauwe Gans
Kolgans
Taiga geelbek fabalis
Rossicus
Serrirostris

445 bij De Banen
2750
12
6975
635

Kleine Rietgans

3

Brandgans

2

Nijlgans

Oostelijke Taigaganzen

23

Twee dagtellingen leverden aldus de volgende aantallen op voor
Mariapeel en Groote Peel:

Grauwe Gans
Kolgans

2.321
19.576

Geelbektaigagans

18

Zwartbektaigagans

18

Toendragans rossicus

22.565

“

serrirostris

1.952

“

curtus

95

Kleine Rietgans

13

Brandgans

5

Grote Canadese Gans

9

Nijlgans

174

Hoewel alle bekende en ook de in onbruik geraakte terreindelen
werden bezocht, zullen er ongetwijfeld ganzen aan de aandacht
ontsnapt zijn.
Dat kan veroorzaakt worden door allerlei omstandigheden,
waarbij het vriezende weer en de lage zonnestand belangrijke
factoren geweest zullen zijn.

Vanaf het einde van de ochtend maakten de op het bevroren
gewas foeragerende ganzen namelijk regelmatig drinkvluchten
naar open water in de omgeving – dikwijls de slaapplaats – en
daardoor kunnen er soms flinke aantallen gemist zijn.
Ook was het, door tegenlicht, in de vaak onafzienbaar open
ruimten van het Peelgebied vaak erg moeilijk om kleinere groepen
ganzen te ontdekken: zéker als die zich niet op de gebruikelijke
plaatsen ophielden.
De hier gepresenteerde getallen zullen dus zeker nog aan de lage
kant zijn!

Totalen Maas en Peel 17 – 20 januari 2016

Grauwe gans

3.705

Indische gans

1

Kolgans

30.171

Taigarietgans geelbek
“

zwartbek

Toendarietgans rossicus
“

serrirostris

“

curtus

Kleine Rietgans

18
18
33.245
2.836
150
16

Brandgans

989

Grote Canadese Gans
Nijlgans

29
1.098

Ganzen totaal

72.276

Reproductietellingen bij Rietganzen

Het is uitermate belangrijk om te weten hoe populaties van onze
trekkende watervogels, die tot ver boven de Poolcirkel en tot diep
in Siberië broeden, er voor staan. De beste manier om de jaarlijkse
reproductie te meten is d.m.v. tellingen van het aantal eerstejaars
vogels in groepen overwinteraars.
Het eenvoudigst gaat dat bij soorten waarvan jonge vogels in hun
eerste winter duidelijk van hun ouders en overjarige familieleden
te onderscheiden zijn, zoals bij alle zwanen en bij ganzen vooral
bij de Kolgans het geval is.
Hoewel zulk onderscheid met enige oefening feitelijk bij alle
ganzen waarneembaar is, zijn er maar weinig ornithologen die
dergelijke tellingen uitvoeren. Bij rietganzen doet zich hierbij nog
het extra probleem voor, dat de jonge vogels in hun eerste winter
bij oppervlakkige beschouwing sterk op hun ouders lijken.
Daarbij doet bij taigarietganzen, die in de gematigde klimaatzone
van Fenno-Scandinavië, Rusland en Siberië broeden en dus
relatief vroeg in het voorjaar met de eileg en incubatie beginnen,
het probleem zich voor dat de jonge vogels al gedurende de herfst
beginnen door te kleuren, zodat reproductietellingen bij die
populaties zo vroeg mogelijk dienen te gebeuren.
Bij toendraganzen begint de broedtijd pas ver in mei of zelfs pas in
juni en de kuikens zijn op zijn vroegst begin augustus vliegvlug:
ruim twee maanden later dan bij de taigaganzen.
Het laat zich dus raden, dat vrijwel alle jonge toendraganzen
hierdoor feitelijk het hele winterhalfjaar prima van hun ouders en
de 2 of 3 jaar oude sub-adulten te onderscheiden zijn.

Dat jonge toendraganzen gemakkelijk tussen de volwassen vogels
te herkennen zijn bewijst deze foto, waarop niet alleen het
ontbreken van de flankstreep maar ook de licht geschubde
bevedering op borst en flanken duidelijk te zien zijn.

Met wat oefening zijn zulke tellingen dus heel goed te
doen!

Tijdens deze vierdaagse telsessie werden bij Westelijke
Toendraganzen Anser serrirostris rossicus (rossicus =
“van rusland”) in totaal 11 samples genomen, die een
gesommeerd aantal van 5765 adulten en 552 eerstejaars
vogels betroffen
Dit levert een reproductiecijfer van 8.7% op (n = 6317).
Een week eerder, op 10 januari 2016, voerden wij ook een
ganzentelling in de Peelstreek uit en namen toen 6 samples
die een reproductiecijfer van 8.0% opleverden (n = 1740).
Dit wijkt dus niet structureel af, want er is altijd enig
verschil in reproductie tussen populatiegroepen uit
verschillende herkomstgebieden, waardoor gesommeerde
uitkomsten tot geringe fluctuaties kunnen leiden.
Zo gaven bijvoorbeeld drie rossicus-samples in de
Noordoostpolder op 28 december 2015 een
reproductiecijfer van slechts 6.8% (n = 1180).
Dit alles duidt wel op en zeer mager broedsucces in 2015,
zeker als we dit uitzetten tegen het langjarige gemiddelde
van 21.7%, dat in de jaren ’80 en ’90 in ons land werd
vastgesteld!
Daarom is het boeiend dat 4 samples van groepen
Oostelijke toendraganzen A.s.serrirostris op een wat hoger
broedsucces lijken te wijzen.
Onder 1273 gecontroleerde serrirostis-vogels bedroeg het
jongen-percentage namelijk 10.0%!

Het broedsucces bij arctische broedvogels is van nature
afhankelijk van klimaat-gerelateerde factoren, waardoor
zowel gunstige als negatieve broedresultaten worden
beïnvloedt.
De meest noordelijk broedende soorten – zoals de rotgans
- zijn daarbij ook het meest gevoelig.
In jaren waarin sprake is van een laat voorjaar waardoor
de toendravegetatie pas in juni voedzame aanwas gaat
produceren, is er domweg geen tijd en mogelijkheid om
zowel op te vetten na de lange en verre voorjaarsreis, een
legsel te produceren en uit te broeden, zelf de slagpenrui
door te maken, de jongen vliegvlug te krijgen en zelf weer
op te vetten voordat de arctische winter invalt en de
herfsttrek moet zijn begonnen.

-

Zodoende kent de rotgans jaren waarin de reproductie
nagenoeg nihil is! Dat was – zoals te zien is - overigens
niet het geval in 2014, toen deze foto werd gemaakt.
Bij de wat zuidelijker broedende kolgans en toendrarietgans treden dergelijke extreme situaties minder vaak
op, maar zij kunnen bij het huidige mondiale
klimatologische malheur zeker niet uitgesloten worden.
Wél komen er van nature op de toendra bij een knaagdier
als de lemming goede en slechte jaren voor, die van
enorme invloed zijn op de populatieomvang van grote
carnivoren, zoals de poolvos.
In goede lemmingjaren groeit de arctische vossenpopulatie
explosief, maar vrijwel al die roofdieren wacht de
hongerdood als er lemmingarme perioden aanbreken.
Ganzen, eenden en steltlopers zijn voor de poolvossen dan
onontbeerlijk om te overleven en dat kan zijn weerslag
vinden in minder goede reproductieresultaten bij die
vogels.
“Nuljaren” zoals bij de rotgans komen bij kol- en
rietganzen echter niet voor, hoewel langjarige
reproductiecijfers van minder dan 10% nauwelijks
toereikend zullen zijn om alle natuurlijke (ziekte, predatie
etc.) en onnatuurlijke (jacht, aanvaring met kunstwerken
als hoogspanningslijnen, windturbines etc. ), vergiftiging,
olievervuiling en dergelijken, op te kunnen vangen.

Met al deze en soortgelijke factoren wordt in Eurazië bij
het natuur- en faunabeheer en zéker bij het jachtbeleid
nagenoeg nergens rekening gehouden.
Ons land is voor erg veel van deze Siberische ganzen
iedere herfst hét eindstation, waar zij vanaf
oktober/november tot het voorjaar rust, ruimte en
gastvrijheid moeten ondervinden.
Daarom is het cruciaal dat er een totaal ander centraal
beleid komt met betrekking tot onze Siberische
wintergasten en dat de overheid, die ons een volstrekt
inhoudsloze “Kenniseconomie” opgedrongen heeft,
eindelijk eens recht gaat doen aan de status van Gidsland,
die onze natie in betere tijden ook op het gebied van de
zorg voor en omgang met de inheemse fauna heeft gehad!
Die fauna behoort immers aan alle Nederlanders toe!

VANGGEWASSEN VERSUS OPVANGCAPACITEIT
Veel akkerland – vooral gesubsidieerde maisstoppel - wordt
tegenwoordig direct na de oogst doorgezaaid met
zogenaamd Vanggewas, dat bedoeld is om nitraatuitspoeling
tegen te gaan en het organisch stofgehalte van de bodem te
verbeteren. Bovendien kan het in het voorjaar als
groenbemester worden ondergeploegd, waardoor ook de
taaie en harde stoppel beter zal composteren.

Als vanggewassen gebruikt men plaatselijk vooral
Bladrammenas en Bladkool, teelten die, evenals Lupine en
andere vlinderbloemigen, niet of nauwelijks door grazende
watervogels worden gegeten.
In de Peelstreek en de Maasvallei worden echter op grote
schaal Westerwolds Raaigras en Winterrogge gebruikt, soms
als mengsel maar doorgaans als monocultuur.
Deze groene akkers worden op grote schaal door de ganzen
bezocht, maar tot onze verbijstering zijn er op veel van die
percelen afschrikmiddelen zoals verkeerslinten, plastic
zakken en aan kruislings gevormde stokken wapperende
overalls opgehangen.
Terwijl juist de winterbegrazing op dergelijke percelen zou
moeten worden aangemoedigd omdat de ganzen er niet
alleen eten, maar ook de geconsumeerde bladdelen snel
omzetten in vluchtig verteerde keutels.

Bovendien blijft het gewas door die begrazing juist in groei
en kan er dus ook geen sprake zijn van reëel massaverlies.
Al met al lijkt het dus een volstrekt ondoordachte
exercitie om de dieren van zulke kavels te weren!
Zeker als dit gebeurd op een steenworp afstand van de
beheersmatige grenzen van het natuurgebied Groote- en
Mariapeel, waar juist zoveel mogelijk opvangcapaciteit
voor de Siberische overwinteraars gecreëerd dient te
worden!
Want binnen de moerasgrenzen valt er voor grazende
watervogels hoegenaamd niets te eten!

In Duitsland, maar ook in Denemarken, Zweden, het UK en
elders kent men in bepaalde gebieden het systeem dat er ten
behoeve van trekkende en overwinterende watervogels een
aantal graan-, bieten- of snijmaisakkers door
natuurbeschermingsinstanties wordt gepacht of aangekocht.

Gedurende de herfst en/of winter wordt dat gewas dan
gehakseld en vormt zodoende een vrijwel onuitputtelijke
voedselbron voor kraanvogels, ganzen, eenden, wilde
zwanen, duiven etc. waarvan ook talloze andere dieren
meeprofiteren.

Hetzelfde kan men doen met suikerbiet en aardappel die
door een natte nazomer niet of nauwelijks geoogst konden
worden en waarvan slechts enkele – bij voorkeur verspreid
liggende - percelen kunnen volstaan om de hele herfst en
winter aan tienduizenden watervogels soelaas te bieden.

Voorwaarde is dan wel, dat er in het aanpalende of
omringende gebied absolute rust wordt gewaarborgd.
“Rust” is in dit verband overigens een relatief begrip, omdat
ganzen, zwanen en kraanvogels de normale landbouwwerkzaamheden doorgaans absoluut niet als storend
ervaren.

Zoals elders in dit verslag te lezen is, laten ook bijna letterlijk
boven hun hoofd opstijgende verkeersvliegtuigen hen
Siberisch!
Alleen zou er paal en perk moeten worden gesteld aan het
zich nutteloos in het luchtruim bevinden van vliegende
bromfietsen (ULV’s), sportvliegtuigen, helikopters en
straaljagers boven gebieden waarvan bekend is dat daar in
het winterhalfjaar duizenden of tienduizenden ganzen of
andere kwetsbare faunacomponenten verblijven.
Want iedere substantiële stroring kost de dieren nodeloos
veel energie en dat leidt dan weer tot de behoefte aan een
grotere opname van voedsel.
Daarin ligt dus een belangrijke taak voor de provincies!
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