TASK FORCE JACHTMISSTANDEN / DE FAUNARECHERCHE

GANZEN IN HET STROOMDAL VAN DE MAAS
TUSSEN GRAVE EN DE BIESBOSCH
EN IN MIDDEN-BRABANT

RESULTATEN VAN EEN QUICKSCAN IN JANUARI 2016

INLEIDING
In deel 1 van de QuickScan, uitgevoerd in de 3e januariweek, werd
het noordelijke deel van de Maasvallei vanaf Well/Wanssum tot
aan de Stuw te Grave behandeld.
In dat gebied - en ook in de daar in zuidelijke richting op
aansluitende Maas- en Peelstreek - vormen tegenwoordig
toendrarietganzen samen met kolganzen het hoofdbestanddeel
van het winterse ganzenvoorkomen.
Men zou geneigd zijn te denken dat dit een vast gegeven is, maar
minder dan een halve eeuw geleden werden er ook in het
stroomdal van de Maas westelijk van Grave ‘s winters nauwelijks
substantiële aantallen kolganzen gezien en betrof het ten oosten
van Raamsdonksveer nagenoeg overal voornamelijk rietganzen.
Taigarietganzen, wel te verstaan!
Pas in de Biesbosch en de daar zuidelijk van gelegen Amerpolders
was destijds in de winterse situatie sprake van een structurele
overmacht aan kolganzen, die overigens een voorliefde toonden
voor de vaak drassige of zelfs enkele centimeters geïnundeerde
graslanden bij Terheijden en in de Haagsche en Hoevensche
Beemden.
In de diep ontwaterde West-Brabantse akkerbouwpolders vonden
wij destijds uitsluitend toendrarietganzen van de subspecies
rossicus, maar ten oosten van de lijn Raamsdonksveer – Breda
pleisterden en overwinterden toen voornamelijk kleine populaties
van de Europese Taigarietgans of Geelbek Anser fabalis fabalis.

Die vogels hadden hun vaste slaapplaats in de Huisvennen op
Kampina en hun voedselareaal reikte tot maximaal 40 km.
rondom. (Dit is overigens wel merkwaardig, omdat er destijds ook op de
Mispeleindsche Heide een populatie Geelbekrietganzen overwinterde, die zowel bij
Netersel, Hooge- en Lage Mierde als bij Postel en Poppel in België foerageerde).

Bij lang aanhoudend winterweer verplaatsten zij hun slaapplaats
o.a. naar het Zuidergat van de Visschen in de Biesbosch, maar zij
bleven ook dan trouw aan hun vaste voedselgebieden in de
Rekken bij Dongen en de Buitenpolders bij Waalwijk, die beiden
ruimschoots minder dan 30 km vanaf die tijdelijke slaapplaats
lagen.
Onder zulke omstandigheden werden zij echter ook wel
foeragerend bij Wagenberg – Terheijden en in de Haagsche
Beemden gezien, afstanden van slechts 10 – 15 kilometer vanaf de
Biesbosch.
Ook werd bij streng winterweer in de jaren ’80 vastgesteld, dat
Geelbekken van Kampina uitweken naar de slaapplaats in
grindgaten in de Hurwenensche Waard bij Zaltbommel, waar toen
jaarlijks enkele duizenden kolganzen en toendrarietganzen
overwinterden.

Eveneens werden daar – als uitzondering in het binnenland –
regelmatig groepen brandganzen aangetroffen.
Aan de hand van waarnemingen van individueel gemerkte
taigaganzen en toendraganzen werd in de strenge winters van
1978/’79 en 1985/’86 vastgesteld, dat uitgeweken Kampinageelbekken vanuit Hurwenen naar hun vaste voedselgebieden in
de Vughtse Gement en het Vlijmensch Ven (ca. 15 km. afstand)
vlogen en in hun kielzog groepen toendraganzen en kolganzen
meebrachten.
Dat is eenvoudig te verklaren uit het feit, dat ’s ochtends gericht van
de slaapplaats vertrekkende ganzen altijd duiden op het in die
groep bekend zijn met een goed voedselterrein. Daarom zullen zulke
groepen gevolgd worden door steeds méér vogels.
Dit is dus het ‘zwaan kleef aan principe’ ten voeten uit!
In diezelfde winter bleek een ander contingent van Kampinageelbekken de slaapplaats Kaliwaal bij Boven-Leeuwen te
gebruiken en van daaruit voedselgebieden in de Diedensche
Uiterdijk bij Megen, het Batenburgse Veld in het Land van Maas en
Waal, het Heterensche Veld in de Betuwe en de Achterbergse
Hooilanden in de Geldersche Vallei te bezoeken.
In al die gebieden of in de nabijheid daarvan worden nu al
jarenlang groepen kolganzen en toendrarietganzen aangetroffen,
hoewel er zich hier bij de rietganzen al jarenlang een dalende lijn
openbaart.
Maar het heeft er dus wel de schijn van, dat de als uitermate
conservatief bekend staande Taigarietgans de aanzet heeft
gevormd tot het als pleisterplaats in gebruik nemen van almaar
meer terreinen door de veel opportunistischer toendragans en
kolgans.

Een wonderbaarlijke contradictie in termini!
Hoewel kolganzen ook nadien in grote getalen de voedselgebieden
ter weerszijden van de Maas zijn blijven benutten, zijn de
aantallen toendraganzen in het rivierengebied benedenstrooms
van Grave recentelijk zeer sterk verminderd, terwijl zij in grote
delen van West - Brabant en het noordelijke deel van het
Deltagebied zelfs uitgesproken schaars zijn geworden.
Die lokale achteruitgang lijkt min of meer gelijke tred te houden
met de toename in het Brabants-Limburgse Maasdal, in de
Peelstreek en in de provincie Drenthe met de randgebieden van
Groningen, Friesland, Overijssel en Emsland. In deze drie regio
samen houdt zich thans vaak meer dan 75% van alle in ons land
overwinterende rietganzen op!
Deze QuickScan heeft dan ook mede ten doel om wat meer
helderheid in deze materie te brengen.

27 januari 2016
Maas van stuw Grave tot maaspoort den bosch

Dit gebied omvat niet alleen de uiterwaarden, stroomruggen en
komkleigronden ter weerszijden van de Maas, maar strekt zich
ook uit over de dekzandruggen van de Maashorst vanaf de dorpen
Zeeland/Reek tot aan Rosmalen.
Alle als foerageergebied voor ganzen (en zwanen) bekende
gebiedsdelen werden ten behoeve van deze survey bezocht.
Ook andere avifaunistisch interessante vogelsoorten werden
genoteerd.
Daarbij werd speciale aandacht geschonken aan de subspecifieke
samenstelling van de rietganspopulatie.

1. Gebieden aan de Brabantse zijde van de Maas

1.1: Keentsche Waard/Lage Wijth en omgeving Velp en Reek,
inclusief het Bovenland van Ravenstein.

Ganzen houden zich hier vooral op in grasland, op
bietenland en in vanggewas op maisstoppel.
Getuige de aanwezigheid van 3 schiethutten aan de rand
van uiterwaardgrasland en afgeoogste akkers wordt er in
de Lage Wijth intensief op ganzen gejaagd.
Dit kan niet de bedoeling zijn, met het oog op de cruciale
functie van buitendijks land als opvanggebied!

Grauwe gans

1125

Kolgans

3750

Toendrarietgans rossicus

12

Brandgans

18

Canadese gans

47

Nijlgans

11

Knobbelzwaan

7

Slobeend

5

Grote Zilverreiger

8

In de Lage Wijth waren in een groep van 2750 kolganzen
twee families aanwezig waarvan alle vogels een zwarte
halsband droegen.
De inscripties waren als volgt:
PHS, PJS, PJ4, PU1, PU4, PYS, PY5, PY6 en PY9.
De vogels bleven steeds in hecht groepsverband in elkaars
nabijheid. (Nb: de foto dient als visualisatie van gemerkte ganzen en betreft niet de in de Lage Wijth
afgelezen vogels)

De slaapplaats van deze ganzen bevond zich jarenlang op het
grindgat in de Loonsche Waard nabij Niftrik, maar schijnt
recentelijk geheel of ten dele verplaatst te zijn naar nieuw
aangelegde waterpartijen bij het buurtschap Keent.
Vroeger pleisterden er altijd veel Kleine zwanen in het Bovenland
van Ravenstein, maar recentelijk zijn zij daar nauwelijks nog
waargenomen.

1.2: Binnen en buitendijkse gebied Ravenstein tot Megen

Hier zijn buitendijks vooral de uiterwaard bij Demen en de
Diedensche Uiterdijk bij Haren-Megen belangrijk als
voedselgebied voor ganzen, die hun slaapplaats vooral
hebben in de Gouden Ham bij Maasbommel en in de
Kaliwaal bij Boven-Leeuwen.
Binnendijks foerageren de vogels verspreid in de open
gras- en akkergebieden tot aan de autoweg A50 en de
bebouwing van Koolwijk en Berghem, maar ook zuidelijker
in de Brobbelbies onder Nistelrode, waar vooral in de
jaren ’80 soms flinke groepen toendra- en kleine aantallen
taigarietganzen werden waargenomen.
Op het nabijgelegen historische rivierduin bij Koolwijk ligt
het Ganzenven. Dit toponiem kan duiden op een vroeger
voorkomen van ganzen in deze streek en dat heeft dan
vermoedelijk betrekking gehad op de Geelbektaigagans
A.f.fabalis.
Grauwe gans 265 vnl. op bietenland en vanggewas.
Kolgans

185 op vanggewas.

Rossicus

290 vnl. op bietenland.

Canadese Gans

66 op verruigd grasland in NM-object.

Nijlgans

18

Grote zilverreiger
Kramsvogel

6
550

1.3 Binnen- en buitendijks gebied van Megen tot
Teeffelen - Lithoyen

Buitendijks liggen hier in De Waarden bij Megen, de
Ossenkamp bij Macharen, de uiterwaard ter hoogte van
Oijen-dorp en in de Hemelrijkse waard/Lithoyensche Ham
belangrijke voedseltereinen voor ganzen.

Laatstgenoemd gebiedsdeel wordt momenteel echter
integraal vergraven in het kader van Ruimte voor de Rivier
annex zogenaamde natuurontwikkeling.
Binnendijks komen tussen het Ossche Meer en de Kennedy
Baan tegenwoordig vooral ganzen voor in het
Teeffelensche- en Oijensche Veld. Ook hier lijkt de vaste
pleisterplaats van Kleine Zwanen in onbruik te zijn
geraakt.

Grauwe gans
Kolgans

1120
495

Canadese Gans

74

Nijlgans

78

Knobbelzwaan

72

Ooievaar

10

Grote zilverreiger

3

1.4 Maasland tussen Oss en Het Wild/Kruisstraat

Dit is het centrale deel van het van oudsher moerassige en
nagenoeg onbewoonde Maasland, waar zich nog een drietal
eendenkooien met afpalingsrecht bevinden.
Ook werd er in ruilverkavelingsverband in de jaren ’70 een 40
hectaren groot “komgrondenreservaat”direct ten westen van de
Lithse Kooi uitgespaard, dat momenteel volkomen verruigd is.
Naast kieviten, wulpen, ganzen en kleine zwanen heeft enkele
jaren geleden ook een groep in het Land van Maas en Waal
overwinterende kraanvogels dit drasse terrein als overnachtingsplaats gebruikt.
Thans is het gebied dermate met ruigte overwoekerd dat het
nauwelijks nog van betekenis kan zijn voor overnachtende of
dagrustende water- en moerasvogels.

Smienten bezoeken dit terrein nog maar nauwelijks en verblijven
overdag in grote groepen op en langs de Hertogswetering.
Overigens werden in de jaren ’80 gedurende de wintermaanden
de eerste Nederlandse Grote Zilverreigers langs de Roode- en
Hertogswetering waargenomen en vormen de Lithse- en Marense
eendenkooien plaatsen waar tegenwoordig vaak enkele tientallen
van deze vogels bijeen kunnen worden gezien.
Grauwe gans

415

Kolgans

3630

Rossicus

135

Canadese Gans

25

Nijlgans

12

Knobbelzwaan
Wilde Zwaan
Kleine Zwaan*
Smient
Ooievaar
Grote Zilverreiger

408
9 adult.
297 ( 277 ad./20 juv. = 6.7% )
1050
1
15

*: er waren 2 adulte Kleine Zwanen met gele halsband
maar door te grote afstand en te harde wind (5-6 Beaufort)
was aflezen zelfs met 120x vergroting niet mogelijk.

1.5 Gebiedsdeel tussen Het Wild/Kruisstraat en de A2

Grauwe gans

130

Canadese Gans

14

Nijlgans

18

Knobbelzwaan

68

Grote zilverreiger

3

Algemene opmerking zuidelijke deel Maasland:

Zowel in de Brobbelbies bij Nistelrode als in het gebied
rond Vinkel –Kaathoven noch elders tussen Heesch en
Berlicum werden ganzen of zwanen aangetroffen,
behoudens 14 Nijlganzen verspreid in paren.

29 januari 2016: Maas van de kruising A2 tot de A27
Brabantse zijde

2.1 Polders tussen Engelen en Oud-Heusden.

Dit gebied wordt in tweeën gedeeld door de oude dijk
langs de Hedikhuizense Maas en omvat naast smalle
uiterwaarden en dito oeverwallen vooral weidse
komkleigraslanden.
Vanouds foerageerden hier voornamelijk Geelbektaigaganzen van de oorspronkelijke Kampina-populatie,
maar zover bekend zijn die vogels hier al jarenlang niet
meer in substantieel aantal waargenomen.
Wel komen er iedere winter nog zeer kleine groepjes of
families van deze ganzen naar ons land, maar het
merendeel blijft overwinteren in Zuid-Zweden en in
Mecklenburg –Vorpommern en het Poolse Wielkopolski.

Grauwe Gans
Kolgans

605
1025

Geelbek Taigagans

11

Zwartbek Taigagans

52

Toendragans rossicus

495

Toendragans serrirostris

22

Canadagans

12

Nijlgans
Knobbelzwaan
Grote zilverreiger
Wulp

72 ad/ 6 juv = 7.7%

146
64
5
67

Alle ganzen foerageerden op grasland.
De taigaganzen hielden zich in los familieverband en
afgezonderd van een groep grauwe- en kolganzen op in
weilanden langs de Luisbroekse Wetering achter het
melkveebedrijf van de fam. De Zwijger, waar zij tot in de
jaren ’90 dikwijls werden gezien.
De toendraganzen foerageerden eveneens op bekend
terrein, namelijk tussen de Steenfabriek en de
Haarsteegseweg.
In de jaren ’80 heeft ganzenvanger W.Langewouters op
datzelfde perceel tientallen toendrarietganzen t.b.v. het
ringonderzoek gevangen.

2.2 De Vughtse Gement

Dit is eveneens een oud voedselgebied van de Kampinapopulatie, waar sinds de jaren ’80 dikwijls flinke groepen
kolganzen en van tijd tot tijd ook enkele honderden
toendrarietganzen pleisteren, die hun slaapplaats
gewoonlijk in de Hurwenensche Uiterwaarden hebben:
een afstand van circa 15 km.
Ook is dit gebied uitermate belangrijk als vaste
pleisterplaats voor Kleine Zwanen, die geregeld op de
geïnundeerde graslanden bij de eendenkooien
overnachten.
Er wordt in De Gement gewerkt aan uitbreiding van de
waterbergingscapaciteit tussen Vlijmen en Drunen, wat
een positieve invloed kan hebben op de lokale
waterhuishouding in de gebiedsdelen Moerputten,
Rijskampen, de Ham en het Vlijmensch Ven.

Grauwe Gans
Kolgans
Geelbek Taigagans
Toendrarietgans rossicus

265
2495
7
104

Nijlgans

26

Knobbelzwaan

48

Wilde zwaan

5

Kleine Zwaan

202

Grote Zilverreiger
Kievit

4ad. en 1 juv.
181 ad./31 juv.

7
ca.1400

Alle ganzen en zwanen foerageerden op grasland en maisstoppel met
vanggewas.

Er waren twee kolganzen met zwarte halsband: PZ2 en PZ4,
gepaard, zonder jongen.
NB. Op 30 januari 2016 was hier een adulte Kleine Zwaan met
gele halsband 165E aanwezig, met ongeringde partner en 2
juv.

2.3 Maasoevers Heesbeen/Elshout tot
Raamsdonksveer

In dit traject pleisteren van oudsher al groepen taiga- en
toendrarietganzen, maar de aanwezigheid van grote
aantallen overwinterende kolganzen werd eigenlijk pas na
de strenge winter van 1978/79 manifest.
Geelbek Taigaganzen van de Kampina-populatie bezochten
echter al vanouds vaste voedselterreinen tussen
Heesbeen/Doeveren en het Drongelense veer en werden
toen ook op weiden en akkers langs het Oude Maasje
aangetroffen.
Daar werden zij echter doorgaans verjaagd door
ganzenvanger van Heumen, die jarenlang zijn winterse
ambacht uitoefende op de plaats waar zich nu het
Waalwijkse industrieterrein uitstrekt.

Verdreven door die industrievestiging verplaatste de
ganzenvanger zijn slag naar de Buitenpolder van
Besooijen, waar toen graag ganzen pleisterden.

Terwijl het industrieterrein zich almaar verder uitbreidde
werd nagenoeg op diezelfde plaats in de jaren ’80 een
ruilverkavelingsboerderij gebouwd.
Maar, zoals de foto toont, bleven de ganzen trouw aan die
plek en ook nu nog kunnen zij in de omgeving daarvan
worden aangetroffen.
Zo ook op 29 januari 2016.
Totalen voor dit hele gebied Heesbeen – Raamsdonksveer:
Grauwe gans
Indische Gans

915
4

Kolgans

825

Geelbek Taigagans
Toendragans rossicus
“

serrirostris*

Canadese Gans
Nijlgans
Knobbelzwaan
Grote Zilverreiger

6
595
335 (192 ad/22 juv= 10.3%)
27
7
81
3

* Dit was een sterk afwijkende groep die op grasland langs het Oude Maasje foerageerde
en in de omgeving waarvan zich ook een familie Geelbek Taigaganzen ophield. Het
waren qua bouw ondubbelzinnig toendravogels, met vaak zeer dikke en hoog aangezette
snavels. Zij waren van hetzelfde formaat als de ook aanwezige Grauwe Ganzen, dus
substantieel groter dan rossicus!
De vogels op deze foto tonen sterke gelijkenis met de ganzen uit deze groep.

De ganzen foerageerden aanvankelijk op gras en akkerland achter en ten noordoosten
van de boerderij aan de Sasweg in Polder de Oude Straat, ter weerszijden van het
Zuiderafwateringskanaal. Na verstoring door een Apache-helikopter, die vanuit GilzeRijen aan kwam vliegen, verplaatsten de ganzen zich naar de Capelsche Uiterwaarden,
waar na enige tijd opnieuw vanuit de lucht verstoring optrad.

2.4 Noordelijke oever Maas van brug Heusden tot A27
In het Land van Heusden en Altena zijn zowel de smalle
uiterwaarden van de Bergsche Maas als de open
binnendijkse akker- en graslandgebieden bij Meeuwen,
Eethen, Dussen, Almkerk en Babyloniënbroek van belang
als voedselterrein voor ganzen, die hun slaapplaats vnl. in
de Biesbosch hebben maar die ook gebruik maken van de
afgedamde Maas bij Nederhemert.
Tijdens de QuickScan werden er hier echter nauwelijks
ganzen waargenomen.
Grauwe Gans

375

Kolgans

135

Nijlgans

13

Knobbelzwaan

36

Smient

1260

Ooievaar

1

Grote zilverreiger

2

3. Gebieden aan de Gelderse zijde van de Maas
Nb: zie voor de ligging van deze gebiedsdelen de kaartjes bij de Brabantse
telgebieden.

3.1 Tussen stuw Grave en de A50
In dit traject ligt in de Loonsche Waard een grindgat dat
door grote aantallen kolganzen als slaapplaats wordt
gebruikt en waar ook jarenlang honderden tot een
duizendtal toendrarietganzen kwamen overnachten.
Het heeft er de schijn van dat deze vogels thans op de
Kraaijenbergse Plassen bij Gassel – Beers de nacht
doorbrengen. Oorspronkelijk lag de slaapplaats van deze
vogels in de Kaliwaal bij Boven-Leeuwen en foerageerden
zij dikwijls in het Batenburgse Veld, maar ook toen al
(jaren ´70/’80) bij Over- en Nederasselt en bij Groot
Linden (opm. de Kraaijenbergse Plassen bestonden toen
nog niet in hun huidige vorm!).
Door grootscheepse vergravingen in het noordelijke deel
van de Keentsche Waard is daar recentelijk ook een
situatie ontstaan die zeer geschikt is voor overnachtende
ganzen. Een lokale “overstap” vanuit de Loonsche Waard
ligt dan ook zeker voor de hand!
Grauwe gans

7

Brandgans

1

Canadese Gans
Nijlgans

12
5

3.2 Tussen de A50 en de Noord-Zuid Weg
De uiterwaarden in dit riviertraject worden geregeld door
groepen kol- en toendrarietganzen bezocht, maar in het
binnendijks gelegen Neersteindse Blok, Batenburgse Veld
en Appelternse Veld worden zij tegenwoordig aanzienlijk
minder frequent aangetroffen dan vroeger (jaren ‘70-’90)
het geval was, toen er bijv. in de graslanden bij de
eendenkooi dikwijls vele duizenden ganzen pleisterden.
Destijds was daar in koude winterse perioden binnen het
afpalingsrecht ook vaak een groep Geelbek Taigaganzen
aanwezig, waarvan werd vastgesteld dat die dieren deel
uitmaakten van de Kampina-populatie.
De Toendraganzen die indertijd op de Kaliwaal
overnachtten hebben rond het begin van deze eeuw zowel
ook de Gouden Ham bij Maasbommel, het grindgat in de
Loonsche Waard bij Nifrik als een zandput bij het
Lingemeer onder Echteld in gebruik genomen.
Grauwe Gans

285

Kolgans

325

Canadese Gans
Nijlgans
Grote Zilverreiger

7
13
5

Sindsdien overnachten er op de Kaliwaal hooguit nog
enkele honderden toendrarietganzen en worden zij ook
nog maar weinig in het binnendijkse gebied van Maas en
Waal gezien.

3.3 Tussen Noord-Zuidweg en Oude Maasdijk.
Ganzen vanaf de slaapplaatsen in de Gouden Ham bij
Maasbommel en de Kaliwaal bij Boven Leeuwen
foerageren veelvuldig in de omgeving van Altforst, in het
Maasbommelse Veld en in de zgn. “Zak van Maas en Waal”.
Dit is hydrologisch het laagst gelegen gebiedsdeel ter
weerszijden van de Oude Wetering tussen de dorpen
Alphen en Dreumel.
In het laatstgenoemde gebied komen eveneens ganzen die
hun slaapplaats hebben in grindgaten bij Hurwenen.
Al deze in Gelderland overnachtende ganzen kennen ook
perioden waarin zij gaan grazen in de polders bezuiden de
Maas en derhalve op Brabants grondgebied.
Er is hier dus sprake van een meersporensituatie waarbij de
cruciale slaapplaatsfuncties zich vooral situeren in Gelders
territoir, terwijl belangrijke voedselterreinen op Brabants
grondgebied zijn gelegen.
Wij zagen soortgelijke situaties zich ook al manifesteren
langs de Brabants/Limburgse Maas en dit accentueert in
biologisch-ecologische zin de verwerpelijkheid van het
verregaand kortzichtige decentralisatiebeleid van de
Rijksoverheid, waarbij met zaken de natuur, de ecologie en
de biodiversiteit betreffende botweg de kachel is
aangemaakt!
Dit gebeurde absoluut niet vanwege gebrek aan Kennis en
Expertise, zoals ook uit deze QuickScan moge blijken!

Want de ontwikkelingen van en rond de ganzenpopulaties
die ’s winters in ons land verblijven, worden al langer dan
een halve eeuw minutieus vastgelegd en op de voet gevolgd!
Overigens foerageerden alle, in dit en voorgaande zowel
als nog volgende gebieden waargenomen, ganzen op
grasland.
Grauwe Gans

960

Kolgans

1925

Rossicus

16

Canadese Gans

12

Nijlgans

15

Grote Zilverreiger

17

3.4 Bato’s Erf en Heerewaarden
Tussen Oude Maasdijk en de sluis te Sint Andries
foerageren, naast lokale grauwe ganzen, vooral Kolganzen
die afkomstig zijn van de slaapplaats bij Hurwenen.
Zij gebruiken hier zowel de onbekade uiterwaardgraslanden langs de Waal en de Maas, maar foerageren ook
vaak ter weerszijden van de Van Heemstraweg.
Grauwe Gans
Kolgans

445
1180

Brandgans

15

Nijlgans

19

Grote zilverreiger

1

3.5 Sluis Sint Andries tot kruising A2
Ook de ganzen die in weilanden bij Rossum, op het Eiland
van Alem en elders in de oostelijke Bommelerwaard
foerageren zijn afkomstig van de slaapplaats bij Hurwenen.
Dit is een van de weinige gebieden in de regio waar de
brandgans dikwijls de kolgans qua aantallen naar de kroon
steekt.
Grauwe Gans

375

Kolgans

1350

Brandgans

1150

Nijlgans

22

De brandganzen die bij Hurwenen overnachten trekken in
de ochtenduren stroomopwaarts over de Waal naar
foerageerterreinen die tot in de Hiensche Waarden bij
Dodewaard, de Gouverneursche Polder en de Buitenwaard
bij Ochten en de daar tegenover liggende Drutensche en
Leeuwensche waarden reiken.
Tot dusverre worden zij echter weinig ten zuiden van de
Maas gezien.

3.6 Vanaf A 2 bij Hedel tot Brug Heusden
In dit Gelderse Maastraject foerageren vooral in de
uiterwaard bij Well en op het Eiland van Nederhemert
geregeld ganzen die afkomstig zijn van de slaapplaats in de
Hurwenensche Waard en die ook veelvuldig binnendijks
aan de Brabantse zijde van de rivier tussen Bokhoven en
Haarsteeg pleisteren.
Daarnaast komen hier ook residente groepen van de
Grauwe gans en de Canadese gans voor.
Grauwe Gans
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30/31 januari 2016: ganzen in midden-brabant
In Midden-Brabant kwamen een halve eeuw geleden vrijwel
alleen Westelijke Taigarietganzen voor, de zogenaamde
Geelbekken, die behoren tot de nominaatvorm Anser f. fabalis.
De belangrijkste slaapplaats van deze vogels lag in de Huisvennen
op de Kampinasche Heide en van daaruit bestreken de ganzen een
gebied van 30 - 40 kilometer rondom, waarbij er een aantal
primaire en secundaire voedselgebieden kon worden
onderscheiden.
De primaire gebieden werden jaarlijks meer of minder intensief
gebruikt, maar in secundaire voedselterreinen verschenen de
ganzen doorgaans alleen onder strenge winterse omstandigheden.
Zoals elders al werd uitgelegd, gebruikten de taigaganzen ook
tijdelijk andere slaapplaatsen (Biesbosch, Hurwenen e.a.)
wanneer de Huisvennen geheel bevroren waren.
Omdat er gedurende de afgelopen decennia veel veranderingen
zijn opgetreden in het voorkomen van ganzen in Midden-Brabant
en de Geelbek Taigagans vrijwel geheel uit het winterse
landschap is verdwenen, besloeg deze QuickScan ook de terreinen
waar zich vroeger uitsluitend deze vogels hebben opgehouden.
De resultaten waren verrassend!

VOEDSELTERREINEN PLEISTERPLAATS KAMPINA

Het Helvoirts Broek en gebied bij Kleine Aa en
Essche Stroom
Door de complete verwording van de graslandvegetatie in dit
unieke en qua landschapsstructuur nog gave beekdallandschap
lijkt dit gebied al jaren geleden nagenoeg geheel door de
overwinterende ganzen verlaten te zijn. Voortschrijdende
verpitrussing, oprukkende maisteelt en zogenaamde
graslandverbetering bezegelden het lot van de minst
opportunistische van alle Euraziatische ganzensoorten: de
Geelbek Taigagans.
Hoewel de ontsluiting gedurende een halve eeuw niet is
veranderd en de waterstand in het broek nog altijd hoog is
gebleven, heeft de vaste Geelbekkenpopulatie het gebied naar het
schijnt de rug toegekeerd.

Maar toch is er nog altijd een klein aantal van deze vogels
aanwezig, zoals eerder ook al in de polder bij Engelen-Bokhoven
en langs het Oude Maasje bij Waalwijk-Sprang Capelle bleek.
Daarom werd t.b.v. deze QuickScan een nabijgelegen
voedselgebied van fabalis, bij Luissel-Nergena, bezocht. Hier
vonden recentelijk reconstructiewerkzaamheden aan de bedding
van de Kleine Aa plaats.

Er bleek een grote groep ganzen te foerageren op met vanggewas
ingezaaide maisstoppel en aangrenzend grasland, op geringe
afstand van de bebouwing van het buurtschap Luissel.
De ganzen waren niet schuw en konden, in de onophoudelijk
stromende regen, van korte afstand geobserveerd worden
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Omdat er vanuit deze groep verplaatsingen waren in zuidelijke richting
werd besloten om ook de omgeving van Moergestel te controleren, omdat
daar in Den Opslag vroeger ook een vast voedselgebied van fabalis
gevestigd was.

Bij Goyaardsdijk Moergestel, op aardappelland, maisstoppel
en gras.
Grauwe Gans
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2
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Toendragans rossicus

340
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Knobbelzwaan
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3
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55

paar met 2 jongen
175 ad/20 juv = 10.3%

Het is aannemelijk dat er thans in deze omgeving nog wel meer
plaatsen zijn waar zich Kampina-ganzen op kunnen houden, maar
de vaste graasplaatsen van de Geelbekken aan de rechteroever
van de Reusel in “De Opslag” zijn vermoedelijk door verpitrussing
permanent ongeschikt geworden.

Er zijn namelijk maar weinig ganzen die de harde en taaie biezen als
voedsel appreciëren, al is uit eigen waarneming van oostelijke
toendrarietganzen bij het Fochtelooërveen ook het tegendeel bekend.
Die leken namelijk ook kiemplantjes van Juncus effusus (= pitrus) te
consumeren in een door Natuurmonumenten verwaarloosd grasland.

DE PLEISTERPLAATS BIJ CHAAM – ULICOTEN

De Bleeke Hei, het Houtgoor, het Goor en de Ulicootsche Hei

Dit is een vanouds bekende pleisterplaats, oorspronkelijk van een kleine
groep geelbekken die vermoedelijk van de Kampina afkomstig waren, maar
die ook het Zwarte Goor bij Chaamdijk als slaapplaats gebruikten.
Ook leken deze ganzen soms vanuit de Biesbosch te komen, vooral nadat er
in de jaren ‘70 in toenemende mate Toendrarietganzen rossicus bij Chaam –
Ulicoten werden aangetroffen, die ook veelvuldig aan de Belgische zijde van
de grens foerageerden en ook bij Riel en Poppel gezien konden worden.
Nadat in het kader van het landinrichtingsproject Baarle-Nassau een
terreindepressie op de Bleeke Heide langs de Oude Bredase Baan tot
stagnante hemelwater- annex kwelwaterplas was getransformeerd, hebben
de ganzen dit kunstmatige ven als slaapplaats in gebruik genomen.
Naast residente Grauwe- en Canadese ganzen benutten in het
winterhalfjaar ook Kolganzen en Rietganzen deze plas, zowel om er overdag
te drinken en te baden als om er te overnachten. Onduidelijk is het of dit
laatste een incidenteel of permanent karakter draagt.

De ganzen foerageren vnl. op gras en met vanggewas ingezaaid maisland.
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DE PLEISTERPLAATS MISPELEINDSCHE HEIDE

De Bedafsche- en Poppelsche Heide
Dit voedselgebied wordt vermoedelijk bezocht door ganzen die
hun slaapplaats in de vennen Goor en Flaes op de Mispeleindsche
Heide hebben, een afstand van 10 – 12 kilometer. Ook kunnen
ganzen vanuit de Keijenhurk op de Landschotsche Heide hier
foerageren.
Tijdens de Quick scan werd een grote groep rietganzen van
uiteenlopende taxonomische signatuur aangetroffen op mais-,
aardappel- en bietenland, gedeeltelijk ingezaaid met vanggewas,
gelegen tussen het buurtschap Klein Bedaf en de Belgische grens.
De dieren gedroegen zich zeer vertrouwelijk en waren
gemakkelijk benaderbaar.
Het waren overwegend vogels met kenmerken van oostelijke
herkomst, maar ook bevond er zich een klein aantal Geelbek
Taigaganzen in deze groep.
De ganzen van de “westelijke” rossicus-vorm vertoonden
merendeels een waarneembaar gradueel verschil met de vogels
van de oostelijke vorm serrirostris.
Het beste kenmerk is in zulk een geval, dat de groepsstructuur bij
rossicus hecht is (zoals bij de kolgans) en dat oostelijke
toendraganzen van de nominaat serrirostris er meer toe neigen
om in losse groepsverbanden te foerageren.
Daarin tonen zij opvallende gelijkenis met de taigaganzen en
worden dan ook gemakkelijk met geelbekken verward.
Dit is zéker het geval als er op akkerland wordt gefoerageerd en
de snavels door opgedroogde modder een lichte tint gekregen
hebben!
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Omgeving Mispeleindsche- en Landschotsche Heide
Mogelijk mede als gevolg van de verslechterende weersomstandigheden met harde wind en striemende motregen zijn er
rondom deze heidegebieden – waar zich de ganzenslaaplaatsen
bevinden – geen groepen ganzen aan de grond waargenomen.
Maar wellicht behoorde de groep van de Bedafsche- en
Poppelsche Heide inderdaad tot deze lokale populatie en
bevonden zich daar alle aanwezige vogels bijeen.

Paardsche Heide bij Huygevoort/Middelbeers

Kleine Zwaan

134 ad. en 43 juv.
foeragerend op gras en maisstoppel.

NEGATIEVE GEGEVENS

Er werden geen ganzen aangetroffen op de Helvoirtsche
Heide, bij Biezenmortel, in De Moer, bij ’s Gravenmoer, in
de Loonsche Plakke, in De Rekken/Lange Hoeven bij
Dongen, op de Rielsche Heide, de Gilzesche Heide, de
Chaamsche Heide en de Kwaalburgsche Heide.

Totalen maas van grave tot raamsdonksveer
En in midden-brabant
Brabantse zijde Gelderse zijde MiddenBrb
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GESOMMEERDE TOTALEN VAN ALLE DEELGEBIEDEN
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GESOMMEERDE TOTALEN VAN ALLE TELLINGEN IN
HET MAASDAL, DE PEELSTREEK EN MIDDEN BRABANT
IN JANUARI 2016
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Geen enkele rietGans is zomaar een rietGans……….!

LESSEN UIT VELdWAARNEMINGEN : EEN EVALUATIE

Wilde ganzen hebben zich in de voorbije halve eeuw voortdurend
moeten aanpassen aan de almaar voortrazende technologische
veranderingen waarmee zij door de moderne mens letterlijk
worden opgezadeld.
Zéker in Europa en al helemaal in het dichtbevolkte Nederland!
Niet alleen veranderde hun primaire leefgebied voortdurend door
ontwatering, ontsluiting en woning- c.q. stallenbouw, maar ook
vormen kustwerken zoals hoogspanningsleidingen en
windturbines dikwijls een regelrechte aanslag op de natuurlijke
openheid van het landschap.
In ruil daarvoor kregen zij er echter ook wel wat voor terug!
Want waar hun voedsel vroeger bestond uit caloriearm
wintergras en er op de handmatig geoogste akkers nauwelijks iets
eetbaars achterbleef, verschafte het agro-industriële complex hen
almaar sneller groeiende en hoger producerende voedselplanten,
die met grof machinaal geweld vaak dermate slordig worden
geoogst dat er massa’s morsgranen, valaardappelen, maiskolven
en bietenresten op de velden achterblijven.
Daarnaast ontwikkelde men grassoorten die desnoods 10x of
vaker per groeiseizoen kunnen worden gemaaid en die nagenoeg
de hele winter een hoog eiwitgehalte behouden.
Toch is er geen enkele zogenaamde “winterganzensoort” waarvan
de populatieomvang uit de band is gesprongen, al beweren boze
tongen halsstarrig dat er “miljoenen Siberische ganzen” zijn en dat
die een “enorme landbouwschade” zouden aanrichten.

En hoewel onze overheid al in 1954 door de Plantenziektekundige
Dienst een onderzoek liet instellen naar die vermeende
landbouwschade dat eerder het tegendeel aantoonde (hetgeen
nadien tientallen zo niet honderden malen door vervolgstudies
werd bevestigd) blijft men tot op de huidige dag botweg beweren
dat alle grazende watervogels schade toebrengen aan de
agrarische sector.
Maar men vermeldt er niet bij, dat er nog nooit een boer financieel
in de problemen kwam of een boterham minder at ten gevolge van
die zogenaamd catastrofale winterbegrazing.
Logisch natuurlijk: want uit talloze onafhankelijk uitgevoerde
wetenschappelijke studies bleek onomstotelijk, dat zowel voor
gras als graan juist die winterbegrazing leidt tot dikwijls niet
geringe mééropbrengsten!
Dit zou zéker de overheid dienen te weten, omdat zij zelf al meer
dan 60 jaar geleden dit veronderstelde probleem heeft laten
onderzoeken en sindsdien door een keur aan - al dan niet
ambtelijke - wetenschappers bevestigd heeft gezien.
Met de komst van de zogenaamde “Kenniseconomie” zag men
echter de kans schoon om Waarheid en Wetenschap te
verkrachten. Simpelweg door bij materieel afhankelijk gemaakte
bureaus en tegen vorstelijke honoraria iets te laten uitvoeren dat
op onafhankelijk onderzoek geleek, maar niets anders is en was
dan pure en dikwijls criminele onjuiste voorstelling van zaken!
En terwijl nog geen 15 jaar geleden het 2e Paarse kabinet in de
Flora en Fauna Wet beoogde om deze en andere zaken voor de
toekomst deugdelijk van een wettelijk kader te voorzien, grepen
confessionelen en neoliberalen meteen daarna hun kans om de
intrinsieke civilisatieklok van deze natie eeuwen terug te zetten!

Terug nu naar het kader van deze QuickScan.
In de winter 1997/’98 besloot toenmalig PvdA-staatssecretaris
Géke Faber om alle jacht op ganzen te sluiten en het gevolg
daarvan werd al in de opvolgende winters duidelijk. Dit vertaalde
zich in een veel sterkere verspreiding van de ganzen waarbij zij
hun aangeleerde schuwheid tegenover de mens aflegden en op
grote schaal voedselgebieden gingen benutten die vaak letterlijk
ingeklemd lagen tussen wegen en bebouwing.
Zij herkenden de mens niet langer als een levensbedreiging en
hun vluchtafstand verkleinde zich al in enkele winterseizoenen
van vele honderden tot hooguit enkele tientallen meters.
Deze situatie heeft echter slechts enkele jaren kunnen bestaan,
omdat er al in 2002 een ander bewind aantrad, dat meteen de
oorlog verklaarde aan al wat met natuur en fauna van doen had.
Een natuur en fauna nota bene, die het onvervreemdbare
eigendom zijn van alle Nederlanders en die van wezenlijke
essentie zijn voor het welbevinden en de productiviteit van ieder
geestelijk en mentaal gezond functionerend mens!
Nadat in de eerste jaren van de kabinetten Balkenende was
afgerekend met de FFW en hobbyjagers steeds meer ruimte
kregen voor hun verwerpelijk tijdverdrijf, openden zij samen met
boeren en hun organisaties de oorlog op de in ons land broedende
en overwinterende ganzen.
Doel was om alle dieren die gras eten en zich op akkerland
begeven op de Nederlandse Dodenlijst te plaatsen!
Overal in het land bleken ganzen ineens onnatuurlijk schuw te zijn
geworden: een signaal dat zij ronduit vreselijke ervaringen
hadden opgedaan met de gewapende medegebruikers van ons
aller Publieke Ruimte

Dit gebeurde op almaar meer plaatsen vanuit auto’s en vanaf de
openbare weg en werd van meet af aan vergoelijkt met de leugen
van het zogenaamde “schadeafschot”!
Omdat iedere verstoring van het dagritme bij deze vogels leidt tot
de noodzaak van een grotere voedselopname, voeren dergelijke
praktijken dus als vanzelf tot het bezoek van de dieren aan de
meest eiwitrijke landerijen.
En dan klinkt weer meteen de kreet “schade!”
Dat is feitelijk eenzelfde vorm van “Oorzaak en Gevolg” als de
wijze waarop de zgn. “Overpopulaties” van broedende ganzen
moedwillig tot stand zijn gebracht door het jarenlang structureel
verzaken van de contractueel vastgelegde Zorgplicht van de
jachtpachter en zijn overkoepelende Wbe/Fbe.
Het is overigens tijdens tellingen niet moeilijk om vast te stellen
waar de ganzen zich nog wel veilig voelen en waar zij
proefondervindelijk hebben geleerd om het hazenpad te kiezen
zodra er zich een gemotoriseerde mens op een dijk of landweg
vertoont.
Dit is al sinds jaar en dag het geval in de landbouwpolders van de
Brabantse Biesbosch, in grote delen van het Land van Heusden en
Altena, in de Bommelerwaard, de Tielerwaard, in de Betuwe en in
het Land van Maas en Waal. In laatstgenoemd gebied zijn er ook
sterke aanwijzingen, dat de ganzen zelfs vanaf de autoweg N322
beschoten worden!
Dit brengt in herinnering, dat al in 1966 de toenmalige directeur
van de KNJV, wijlen de heer Michaelis, zich in het Vogeljaar
onverbloemd uitsprak tegen het jagen vanuit auto’s, die
toentertijd al letterlijk als rijdende jachthutten werden misbruikt!
.

Deze onbetwist beschaafde en visionaire jager wees er toen reeds
op, dat er met het toenemen van het autoverkeer op die wijze
geen fatsoenlijk leven voor onze wilde ganzen meer mogelijk zou
zijn, als zij vanuit iedere naderende, langzaam passerende of
stoppende auto een schot uit een kogelbuks of hagelgeweer
konden verwachten.
Dat dit al jarenlang in veel gebieden dagelijkse – en nachtelijkse
praktijk is, danken wij aan de zogenaamde Waarden en Normen
van de beschamende en vernederende Kabinetten Balkenende en
Rutte, die absoluut niets meer met waarachtige beschaving van
doen hebben en waarvoor elk geciviliseerd mens zich dient te
generen!

Hoe een “Gidsland” erbarmelijk in verval kan geraken!
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