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Woord vooraf

Dit rapport is in de eerste plaats bedoeld als eerbetoon aan de inzet van de
Nederlandse ganzenvangers en de vrijwilligers die Alterra nu al bijna vijftig jaar lang
hebben geholpen met het opbouwen van een indrukwekkende reeks van gegevens
over de in Nederland overwinterende ganzen.
In de tweede plaats hoop ik dat ook de huidige beleidsmakers kennis van dit rapport
zullen nemen, en gaan inzien dat het blijven verzamelen van dergelijke gegevens
waardevol is.
Modellen waarmee voorspellingen over de verdere aantalontwikkeling van de in
Nederland overwinterende ganzen gedaan kunnen worden, zijn van het grootste
belang. Sinds 1970 zijn de aantallen van de in Nederland overwinterende
ganzensoorten immers vertienvoudigd, en we weten niet hoe deze ontwikkeling
verder zal gaan.
Het door de overheid ingezette ganzengedoogbeleid, en het sluiten van de jacht op
ganzen zijn beleidsveranderingen die grote financiële gevolgen kunnen hebben voor
de overheid. Bovendien zijn er aanwijzingen dat de luchtvaart meer risico’s loopt met
de toenemende aantallen ganzen.
Het geweldige succes dat de natuurbeschermers en jagers gezamenlijk hebben bereikt
door in 1970 de jacht op ganzen te beperken, kan dan ook een keerzijde hebben, die
een zorgvuldig beheer van de gelukkig weer herstelde ganzenpopulaties nodig maakt.
De hiervoor noodzakelijke populatiemodellen dienen echter gebaseerd te worden op
betrouwbare lange-termijn-gegevens. In zijn rapport ‘Niet bij modellen alleen’ uit juni
1998 houdt J.A.P. Heesterbeek al een indringend pleidooi voor het verzamelen van
gegevens waarmee dergelijke populatie-modellen getest, verbeterd en gebruikt
kunnen worden.
Tot nu toe is er echter nauwelijks iets van een beleidsverandering merkbaar waarbij
echt geïnvesteerd wordt in het instandhouden en blijven verzamelen van gegevens.
Dankzij particuliere fondsen en de inzet van vrijwilligers zijn we tot nu toe in staat
geweest in ieder geval het ringonderzoek aan wilde ganzen draaiende te houden. Een
analyse van deze gegevens heeft na 1991 echter niet meer plaatsgevonden, maar
gelukkig zijn er dankzij bovengenoemde inzet wel gegevens die geanalyseerd zouden
kunnen worden.
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Samenvatting

Bij onderzoek naar de verspreiding en overlevingskansen van diersoorten is het nodig
dieren individueel te kunnen volgen. In de meeste gevallen is het hiervoor nodig
dieren te merken. Bij vogels gebruikt men over het algemeen pootringen, maar ook
halsbanden en kleurmerken die aan de vleugel worden vastgemaakt. Voordat dieren
gemerkt kunnen worden, moeten ze echter eerst gevangen worden, en dat is lang niet
altijd een gemakkelijke klus.
In Nederland zijn sinds 1954 bij het onderzoek van het toenmalige ITBON (nu
Alterra) beroepsganzenvangers ingeschakeld bij het ringonderzoek aan wilde ganzen.
In de bijna 50 vijftig jaar die sindsdien zijn verstreken, hebben zij voor dit
ringonderzoek ruim 50.000 ganzen gevangen. Dankzij een aantal enthousiaste
vrijwilligers die in de loop der jaren medewerkers van Alterra hebben bijgestaan
konden deze gevangen ganzen op deskundige wijze worden geringd. Hiervoor
werden metalen ringen van het Vogeltrekstation Arnhem gebruikt. Terugmeldingen
van geschoten en doodgevonden ganzen hebben ons vervolgens een goed beeld
gegeven van waar de in Nederland overwinterende ganzen vandaan komen, en langs
welke routes zij trekken.
De laatste analyses op grond van deze gegevens naar de ruimtelijke verspreiding en
overlevingskansen van Riet-, Kol- en Brandganzen zijn in 1991 gepubliceerd.
Vanwege de nog steeds toenemende aantallen ganzen en voor de evaluatie van het
veranderde beschermingsbeleid t.a.v. de ganzen is het nodig ringgegevens te blijven
verzamelen en ook te analyseren.
Het ganzenvangen met levende lokganzen is een waardevolle vangtechniek die van
groot belang is voor wetenschappelijk onderzoek ten behoeve van het natuurbeheer.
In dit rapport wordt uitvoerig bij deze vangtechniek stilgestaan, bij de inmiddels
opgerichte Vereniging van Ganzenvangers, en bij het soort gegevens dat dit
ringonderzoek oplevert.
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Het slagnet wordt gespannen bij ganzenvanger Minne van der Wal in Friesland
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Inleiding

Het ganzenvangen met slagnetten en levende lokganzen is een eeuwenoud
Nederlands ambacht, dat ook vaak met de Friese term ganzenflappen (eigenlijk
‘guozzeflappen’ in het Fries) wordt aangeduid. Met zorgvuldig geselecteerde en
getrainde tamme lokganzen worden overvliegende wilde ganzen naar de grond
gelokt, waar twee of drie slagnetten zorgvuldig gecamoufleerd klaar liggen voor de
vangst. Bij de netten staan enkele van deze tamme ganzen vast met een om het
lichaam bevestigd tuigje aan een lijntje, waardoor ze niet meer dan enkele meters
heen en weer kunnen lopen, zodat bij hen invallende wilde ganzen vlak bij de
slagnetten (‘op het slag’) neerstrijken. Deze vastgezette lokkers zijn van voer en in het
gras ingegraven bakjes drinkwater voorzien.
Op 200-300 meter afstand wachten ganzenvangers af in hun hut, samen met de
overige lokganzen. In de hut is het een voortdurend gebabbel van de tamme ganzen.
De ganzenvangers kennen hun lokganzen stuk voor stuk. ‘s Zomers broeden deze
ganzen bij de ganzenvangers, zodat er regelmatig nieuwe lokganzen bijkomen. Nog
belangrijker is het, dat er daardoor steeds complete gezinnen zijn, die bijeen willen
blijven.
Zodra er wilde ganzen overvliegen, kunnen de vaststaande ganzen ‘op het slag’
beginnen te roepen, en hun roep wordt dan beantwoord door de tamme ganzen in de
hut. De lokganzen in de hut zijn immers partners of jongen van de ganzen ‘op het
slag’. Vaak beginnen de ‘vaststaanders’ echter pas te roepen als hun familieleden
vanuit de hut door de ganzenvanger worden opgegooid, en ze luid roepend naar hun
verwanten vliegen en bij hen neerstrijken. Het invallen van deze lokganzen doet de
wilde ganzen vaak ook besluiten daar in te vallen.
Maar niet alle wilde ganzen doen dit altijd. De kunst van het ganzenvangen is dan
ook vooral om door jarenlange ervaring in te kunnen schatten of de overvliegende
ganzen vast op koers liggen en toch willen doorvliegen, of dat ze misschien geneigd
zijn in te vallen.
Een steeds weer spannende en afwisselende sport, waar veel geduld voor nodig is.
Ganzenvangers leren hun vak dan ook veelal van vader op zoon of schoonzoon.
Vroeger werden de ganzen ‘voor de dood’ gevangen en vormden in de winter een
welkome aanvulling op het menu. Bovendien leverde het nog wat extra inkomsten
op.
Het op deze manier ganzenvangen is een passie. Een oudere ganzenvanger zei me
eens: ’Je bent dan wel met je vrouw getrouwd, maar eigenlijk toch ook met je
ganzen’. Het is een manier van omgaan met de natuur, waarbij de mens eigenlijk een
deel van die natuur wordt. Ganzenvangers gaan niet met die natuur om alsof het iets
is waar je vooral niet aan mag komen, en waar je als mens eigenlijk buiten staat. Ze
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staan er midden in. Misschien wel in de geest van het nieuw geformuleerde beleid
van het Ministerie van LNV: Natuur voor mensen, mensen voor natuur (Nota
natuur, bos en landschap in de 21 e eeuw, Ministerie LNV 2000).
In de loop der jaren zijn al heel wat interviews met markante ganzenvangers
verschenen in de krant. Als voorbeeld is in dit rapport het interview met Dries van
Rossum in De Gelderlander van juni 1970 uitgekozen, omdat daarin een goed beeld
wordt geschetst van het soort mensen dat deze ganzenvangerij beoefent. Toen was
Dries van Rossum met zijn 77 jaar de oudste ganzenvanger. Hij stierf drie jaar later,
in februari 1973. Op zijn grafsteen staat een gans afgebeeld.
Ik beschouw het als een voorrecht dat ik dankzij mijn werk als onderzoeker met deze
ganzenvangers in contact ben gekomen.

Een lokgans wordt opgegooid vanuit de hut
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De gevangen ganzen worden uit het net gehaald

De staande lokganzen worden vastgezet

Met de pasgevangen ganzen en de vliegende lokganzen terug naar de hut
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Interview met Dries van Rossum
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Ingeschakeld bij wetenschappelijk onderzoek

Net zoals de vogelvangers op vinkenbanen, de wilster- (= goudplevier) en
kievitenvangers, zijn ook de ganzenvangers ingeschakeld bij wetenschappelijk
ringonderzoek.
Wat de ganzenvangers betreft is dit vanaf 1954 gebeurd door het ITBON (Instituut
voor Biologisch Onderzoek in de Natuur) uit Arnhem. Dit instituut is later
samengevoegd met het RIVON (Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek ten
behoeve van het Natuurbehoud) uit Zeist tot het RIN (Rijksinstituut voor
Natuurbeheer). Het ringonderzoek aan de ganzen dat door Han Smit en Jan Burgers
werd uitgevoerd, werd bij deze fusie gelukkig gewoon voortgezet.
In Friesland werd Han Smit bijgestaan door de heer Straatsma, onderwijzer te Joure,
de Rijkspolitie te Water, en vooral door Henk van der Meulen, die jaar tot 1988, de
ganzen bij de vangers kwam ringen.
De terugmeldingen van de ringen werden verwerkt door het Vogeltrekstation
Arnhem, dat gehuisvest was naast het ITBON, later de RIN-vestiging Arnhem.
Toen ik in 1979 in dienst van het RIN kwam, werd mij opgedragen het
ganzenonderzoek verder op wetenschappelijke wijze uit te diepen, zodat het beleid
van de Nederlandse overheid t.a.v. de in aantal toenemende ganzenpopulaties op
verantwoorde wijze vorm gegeven kon worden.
Naast het traditionele onderzoek met metalen ringen, die alleen meldingen opleveren
als ze ergens geschoten worden of dood worden gevonden Zie hoofdstuk 4 en 9),
zijn toen ook projecten met kleurringen opgestart om vergelijkbare informatie over
volledig beschermde ganzensoorten als Brandgans en Rotgans te kunnen verzamelen.
De gewone metalen ringen leverden bij deze beschermde soorten veel minder
gegevens op. In aanvulling op het vangprogramma met de traditionele ganzenvangers
werden ook kanonnetten gebruikt om Brand- en Rotganzen in het Waddengebied te
vangen.
Dankzij het ringonderzoek is bekend geworden waar al die in Nederland
overwinterende ganzen vandaan komen en hoe hun trekroutes lopen (Smit &
Burgers 1987).
Veel van deze informatie is gepubliceerd in het speciale ganzennummer van De
Levende Natuur (september 1987), waarop de nota ‘Ruimte voor ganzen’ van het
Ministerie van LNV (1990) grotendeels gebaseerd is.
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Voorbeeld van een terugmelding van een rietgans,
17 jaar na het ringen
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Voorbeeld van een terugmelding van een kolgans,
18 jaar na het ringen
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Vangst en herkomst van in Nederland overwinterende
ganzen

Door: J.J.Smit & J. Burgers (1987). De Levende Natuur 88:179-185.
Dit artikel is met toestemming overgenomen uit

De Levende Natuur
Eindredactie, tevens correspondentieadres:

Drs. Isa (H.L.) Schimmel-ten Kate
Lekkumerweg 87
9081 AK Lekkum, Nederland
email: schimmel.dln@wxs.nl
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Ringgegevens om de jaarlijkse overlevingskans en de
invloed van de jacht daarop te schatten

De vele ringgegevens kunnen niet alleen gebruikt worden om inzicht te krijgen in de
verspreiding van ganzen in ruimte en tijd (wanneer zitten ze waar? zie hoofdstuk 4,
Smit & Burgers 1987, Burgers et al. 1991), maar ook om schattingen te maken voor
hun jaarlijkse overlevingskans. (Doude van Troostwijk 1974, Ebbinge 1987 & 1991)
Door dit te relateren aan de veranderende jachtdruk in verschillende landen kan ook
een indruk verkregen worden van het effect dat die jachtdruk heeft op de
overlevingskans van ganzen.
In de meest recente nieuwsbrief 4 van de KNJV (Anonymus 1998), waarin een
overzicht van het in 1996/97 in Nederland geschoten wild wordt gegeven, staat te
lezen dat het afschot van ganzen sterk is toegenomen. Van de Kolgans werden er
begin jaren tachtig jaarlijks 20.000 geschoten, maar dat is in de laatste vijf jaar vóór
1996/97 gestegen tot gemiddeld 40.000 à 50.000 per jaar. Nu de ganzenjacht gesloten
is, kan een sterkere toename van de aantallen Kolganzen verwacht worden.
Voor 1970 schommelden de aantallen Kolganzen jarenlang op een laag niveau
rondom de 60.000, en namen niet toe. Toen werd er met ruim 20 % op de gehele
trekroute, jaarlijks een hoger percentage Kolganzen geschoten dan in de periode
1970-1985 toen dit percentage tussen de 10 en 15 % lag, en er wel sprake was van
een sterke toename van ca. 8 % per jaar (Ebbinge 1991)
Nauwkeurige schattingen van de jaarlijkse overlevingskans zijn onmisbaar voor het
maken van goede prognoses over de verdere aantalontwikkeling van deze
ganzenpopulaties. Dergelijke prognoses zijn weer van belang voor de financiële
consequenties van het beschermingsbeleid van de Nederlandse overheid, omdat de
landbouwschade die de overwinterende ganzen veroorzaken door de overheid
gecompenseerd wordt.
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De evolutie van de ganzenhut: de hut van Minne van der Wal in Friesland in de jaren vijftig, en nu de nieuwe
verrijdbare hut van Kees Polderdijk.
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De Nederlandse Vereniging van Ganzenvangers

door Kees Polderdijk
Nadat de jachtwetswijziging in 1978 in werking trad, was het niet langer toegestaan
om nog voor “de pot” te vangen. Het vangen voor de pot werd gezien als een
commerciële activiteit en de achteruitgang van de ganzenpopulaties in de jaren
ervoor leidde tot het nemen van dit besluit. Vooral de oudere ganzenflappers
voelden zich hierdoor in de kou gezet. Zij hadden hun leven lang gevangen voor de
pot, maar in de afgelopen jaren was het merendeel van de vangst bestemd geweest
voor het ringonderzoek van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer. Hierdoor hadden
zij actief bijgedragen om dit onderzoek mogelijk te maken en nu leek het alsof ze er
voor werden gestraft. Het (toenmalige) Ministerie van Landbouw en Visserij liet
echter de mogelijkheid open om te vangen voor wetenschappelijk onderzoek.
De financiering van dit wetenschappelijke onderzoek zelf bleek in de navolgende
jaren steeds het grote probleem. De onzekerheid bij de ganzenflappers of zij op deze
wijze konden blijven vangen, leidde er toe dat in 1982 de Nederlandse Vereniging
van Ganzenvangers werd opgericht. Degenen die zich met de oprichting van de
vereniging bezighielden, waren vooral mensen die zich het lot van de ganzenflappers
erg aantrokken. Eén van de mensen was Gerrit Bakker uit Warga en door het vele
werk wat hij verrichtte, was het dan ook niet vreemd, dat juist hij aantrad als de eerste
voorzitter van de vereniging. Na verloop van tijd bleek dat 13 ganzenvangers bereid
waren om het oude ambacht voort te zetten, en zij sloten zich aan bij de vereniging.
Op zijn 65e jaar, in 1995, trad Gerrit af als voorzitter en nam Jan Staal uit Uden zijn
taak over. Jan was geen onbekende in de vangerij, hij had zich o.a. verdienstelijk
gemaakt voor de wilsterflappers, die met slagnetten goudplevieren (in het Fries
wilsters genoemd) vingen.
Het was in 1997 toen ik voor het eerst kennis maakte met het ganzenflappen. Op
“het ganzenslag” van Henk van de Boogaart en Adrie van Schoten in het Maasgebied
van Noord Brabant was ik te gast. Er woei die ochtend een stevige noordoostenwind
en de thermometer wees -8° C aan. Doordat het water in de polder bevroren was,
waren de ganzen aangewezen op het (nog open) water van de Maas. Dit resulteerde
in vliegbewegingen van de ganzen van de foerageergebieden naar de Maas en
omgekeerd. Daartussen stonden wij, verkleumd en speurend naar de horizon met
betraande ogen van de schrale wind, op zoek naar langstrekkende groepen ganzen.
Maar ondanks de bijtende kou wist ik dat ik voor altijd verknocht zou zijn aan dit
prachtige schouwspel.
Toen Jan Staal in het voorjaar van 1998 te kennen gaf dat hij wilde stoppen, werd mij
gevraagd om zijn taak als voorzitter over te nemen. Omdat bleek dat er opnieuw
problemen waren, werd ik als kersverse voorzitter onmiddellijk aan het werk gezet.
Het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij had namelijk de voorwaarde
gesteld dat het flappen uitsluitend nog kon worden uitgeoefend, door tussenkomst
van een wetenschappelijk instituut. Voor de vergunningen was de vereniging nu
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aangewezen op het Vogeltrekstation te Heteren. Er werden contacten gelegd met
Bart Ebbinge, die ganzenonderzoek verricht voor Alterra te Wageningen. Na het
verkrijgen van de benodigde subsidie door Alterra, en het goedkeuren van hun
onderzoekplan door het Vogeltrekstation, werd het duidelijk dat wij konden worden
ingezet voor hun onderzoek. Daarnaast was Bart Ebbinge ook benaderd door enkele
Duitse biologen van de Universiteit van Osnabrück, die grote moeite bleken te
hebben om Kolganzen te vangen voor hun onderzoek. Ook voor dit onderzoek kon
de hulp van de ganzenflappers worden ingezet. Het is de bedoeling dat de
ganzenflappers gedurende een aantal jaren worden opgeleid door een aantal ervaren
ringers van Alterra en het Vogeltrekstation die daarbij als coördinatoren optreden.
Deze opleiding die in de praktijk op de ganzenhut plaatsvindt, bestaat onder meer uit
het aanleggen van de ringen of halsbanden, geslachtsbepaling, het opnemen van
biometrische gegevens en de verrichtingen rond om de administratieve handelingen.
Op deze wijze kan het oude ambacht, door een nieuwe generatie ganzenflappers een
bestaan worden geboden.
In de huidige situatie heeft tenminste één vanger uit iedere regio zitting in het
bestuur.
Uit Friesland is dit Alco Vegter, uit Utrecht is dit Evert Hoolwerf en uit het
Maasgebied betreft het Henk van de Boogaart terwijl ikzelf Zeeland
vertegenwoordig.
Kees Polderdijk
Voorzitter Nederlandse Vereniging Van Ganzenvangers
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Nieuwe coördinatoren

Door ziekte gedwongen stopte Henk van der Meulen in 1988 met het ringen van
ganzen in Friesland. Henk overleed in juni 1989. Gelukkig bleek Trinus Haitjema
bereid het ringwerk van Henk over te nemen, samen met Sjoerd Bakker en Rob
Rieder. Na enkele jaren stopte Rob Rieder, maar Trinus en Sjoerd hebben er
inmiddels hun twaalfde seizoen al weer op zitten.
Toen Han Smit in oktober 1989 met de VUT ging, bleek het door de bezuinigingen
bij de overheid niet mogelijk een vervanger voor hem aan te stellen. Jan Burgers ging
zich voortaan op het IBN met insecten bezighouden. Omdat er buiten Friesland
geen ervaren vrijwilligers met voldoende vrije tijd in de wintermaanden te vinden
waren, moest toen het ringprogramma langs de IJsselmeerkust bij Bunschoten, en
langs de Maas in Noord-Brabant helaas worden beëindigd.
Het ringonderzoek aan ganzen kon toen alleen op beperkte schaal in Friesland
worden voortgezet. Het ringonderzoek werd toen bovendien beperkt tot slechts één
soort: de Kolgans, in Nederland de meest talrijke ganzensoort. Het streven was er
toen op gericht om met de vrijwillige inzet van Trinus Haitjema en Sjoerd Bakker
samen met twee Friese ganzenvangers jaarlijks ca. 1000 Kolganzen te ringen.
In 1997-98 begon Dick Jonkers op eigen initiatief met het ringen van ganzen die
door de ganzenvangers bij Bunschoten en Spakenburg nog steeds werden gevangen,
maar tot dan toe ongeringd weer werden losgelaten. Het daaropvolgende seizoen
bleek Dick bereid als vrijwilliger ook medewerking te verlenen aan het
halsbandonderzoek van de Universiteit van Osnabrück (zie hoofdstuk 11).

Trinus Haitjema legt een ring van het Vogeltrekstation aan
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Een hernieuwde start in het seizoen 1999-2000

De ganzenvangersvereniging betreurde het steeds verder inkrimpen van het
ringonderzoek, omdat zij voor het beoefenen van hun geliefde ambacht alleen
vergunning konden krijgen als zij de ganzen vingen voor wetenschappelijk
onderzoek. Hoe belangrijk deze manier van ganzenvangen voor het wetenschappelijk
onderzoek is, bleek toen Duitse biologen van de Universiteit van Osnabrück een
uitvoerig onderzoek naar de trekroutes van de Kolgans wilden starten, waarbij ze
Kolganzen met halsbanden wilden merken. Ondanks vele inspanningen slaagden zij
er echter niet in Kolganzen m.b.v. kanonnetten te vangen. Toen Alterra benaderd
werd of de ganzenvangers in Nederland niet ingeschakeld konden worden om voor
hen Kolganzen te vangen, was geld opnieuw het grote probleem. Het Vogeltrekstation was inmiddels (eveneens door bezuinigingen gedwongen) overgegaan om de
administratiekosten voor het verwerken van terugmeldingen vooraf in de prijs van de
ringen te verdisconteren, en het RIN (inmiddels opgegaan in een volgende fusie met
de Dorschkamp tot het IBN-DLO (Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek)
betaalde ook de ganzenvangers een kleine tegemoetkoming in hun onkosten van
ƒ 4,- per gans, plus de reiskosten van de vrijwillige ringers.
Ook voor het kolgans-ringproject in Friesland van het IBN (inmiddels sinds 1 januari
2000 met het Staring-centrum gefuseerd tot het nieuwe instituut Alterra) was in
eerste instantie geen financiering meer te vinden. De Duitse biologen, verenigd in de
A.G. Gaenseforschung van de Universiteit van Osnabrück waren wel enthousiast
maar bleken uitsluitend geld te hebben om halsbanden te laten maken.
Gelukkig slaagde Alterra erin een bescheiden subsidie van de Martina de Beukelaar
Stichting en het Van der Huchtfonds te krijgen om in de winter van 1999/2000 in
ieder geval de directe onkosten van de ringen en vrijwillige ringers te vergoeden, en
waren de ganzenvangers bereid als tegemoetkoming in hun onkosten genoegen te
nemen met een bijdrage van ƒ 2,50 per gevangen gans.
Voor het Vogeltrekstation is vervolgens een onderzoekplan geschreven (zie bijlage
1), en per ganzenvanger werd een ringvergunning verkregen, waarvoor ƒ 50,- per
stuk werd betaald. Een aantal vrijwilligers: Trinus Haitjema (Friesland), Dick Jonkers
(IJsselmeerkust) en Jo van Bijnen (Noord-Brabant) bleken bereid op wetenschappelijk verantwoorde wijze verzamelen de noodzakelijke gegevens te
verzamelen: vaststellen van leeftijd en geslacht van de gevangen ganzen, aanleggen
van metalen pootringen en plastic halsbanden, en uiteindelijk zo mogelijk ook het
nemen van maten en gewichten van de ganzen. Vanuit Alterra sprong Gerard
Müskens zo nodig in bij het ringen van ganzen, omdat hij in opdracht van het
Jachtfonds intensief de ganzen in NO-Friesland bestudeerde (Ebbinge et al. 2000).
Het streven is ook de wetenschappelijke kant van het ringwerk uiteindelijk zoveel
mogelijk door de ganzenvangers zelf te laten doen, maar hiervoor is natuurlijk
gedurende een aantal jaren wel begeleiding nodig.
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Terugmeldingen van geschoten kolganzen.
De oprukkende winterkou drijft de
kolganzen vanuit Rusland naar het westen
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Resultaten ringonderzoek 1986-87 t/m 1998-99

Uit overzicht van Han Smit en Jan Burgers (hoofdstuk 4) blijkt dat er in de eerste
periode t/m het seizoen 1985/86 in totaal 35.553 ganzen dankzij de ganzenvangers
zijn geringd, met als belangrijkste soorten de Kolgans, Rietgans, Brandgans en Kleine
Rietgans.
De aantallen ganzen die in de jaren daarna zijn geringd zijn weergegeven in de
volgende tabel op de volgende pagina:
In totaal zijn er dus t/m het seizoen 1998-99 48.264 ganzen geringd, nadat ze door
ganzenvangers waren gevangen.
Een uitvoerige analyse van alle ringgegevens heeft nog niet plaats gevonden, maar ter
illustratie van de mogelijkheden wordt in de figuur op blz. 36 een voorbeeld gegeven
van de plaatsen van terugmelding van in Nederland geringde Kolganzen, die de
laatste 40 jaar in de maanden oktober en november zijn geschoten.
Als we er vanuit gaan dat jagers overal in het verspreidingsgebied van de Kolgans
voorkomen, is dit op te vatten als een goede steekproef. In oktober en november was
in de meeste landen waar Kolganzen voorkomen de jacht op deze soort geopend,
zodat de terugmeldingen een nauwelijks vertekend beeld opleveren. Uitzonderingen
vormen Nordrhein-Westfalen en Vlaanderen waar de ganzenjacht gesloten is, en
deze methode natuurlijk geen beeld geeft van het voorkomen van de ganzen aldaar.
Doodgevonden Kolganzen zijn niet opgenomen, omdat die immers al maanden
ergens kunnen liggen voordat ze gevonden worden, zodat de melddatum geen juist
beeld geeft van waar de gans zich bevond op het moment dat zij nog leefde.
Als achtergrond is de temperatuurverdeling over Europa opgenomen. Duidelijk is te
zien dat in oktober nog veel Kolganzen diep in Rusland voorkomen, en dat er een
sterke concentratie in het voormalige Oost-Duitsland te zien is. De eerste Kolganzen
werden echter ook al in Nederland geschoten, en een zelfs aan de Engelse westkust
vlakbij Bristol.
In november, als de kou in het oosten oprukt (Rusland wordt steeds minder rood!),
zien we dat vrijwel alle Kolganzen Rusland verlaten hebben, dat er een sterke
concentratie in Oost-Duitsland optreedt, en dat er al meer Kolganzen in Nederland
opduiken.
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Seizoen
1986-87
1987-88
1988-89
1989-90
1990-91
1991-92
1992-93
1993-94
1994-95
1995-96
1996-97
1997-98
1998-99

38

Kolgans
589
650
919
556
1020
999
964
594
557
424
689
968
1084

Rietgans
649
353
348
16
9
32
1
5
35
86

Kleine Rietgans
61
18
12
31
2
12
10
14
2
11
2
2

Brandgans
164
179
120
35
12
9
89
1
15
37
91
93
123

Grauwe Gans
6
3

Dwerggans
1
1
1

1
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Rotgans
1

Hybride
3

Totaal
1470
1203
1403
639
1035
1029
1095
610
573
463
796
1100
1295
12711
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Resultaten ringonderzoek van het seizoen 1999-2000

In het seizoen 1999-2000 zijn alle actieve ganzenvangers weer bij ons ringonderzoek
betrokken.
Trinus Haitjema verzorgde de coördinatie in Friesland, en werd daarbij bijgestaan
door Sjoerd Bakker en Gerard Müskens. Dick Jonkers verzorgde het ganzenringwerk
in Eemland (vangplaatsen Eemnes, Eemdijk en Nijkerk). Jo van Bijnen, een ervaren
ringer die jarenlang eenden had geringd in de eendenkooi van Haarsteeg, en een
goede bekende van de Brabantse ganzenvangers, is bereid gevonden om samen met
Gerard Müskens van Alterra het ringonderzoek langs de Maas te coördineren.
Tot slot is in 1999-2000 de nieuwe voorzitter van de Ganzenvangersvereniging, Kees
Polderdijk, bereid gevonden om zelf in Zeeland ganzen te gaan vangen en ringen.
Een gebied waar tot nu toe nog geen ganzen werden geringd, en daardoor een
welkome aanvulling op het landelijke beeld.
Dit seizoen heeft een schat van gegevens opgeleverd, vooral door de vele aflezingen
van Kolganzen die met halsbanden zijn gemerkt. Vrijwel alle ganzenvangers van de
Nederlandse Vereniging van Ganzenvangers hebben weer mee kunnen doen,
waardoor er op 11 plaatsen in Nederland gevangen kon worden, op 4 plaatsen In
Friesland, op 4 plaatsen langs de voormalige IJsselmeerkust tussen Eemnes en
Nijkerk, op 2 plaatsen in Noord-Brabant langs de Maas, en in Zeeland vlakbij
Middelburg (voor details zie kaartje).
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Vangsten in Friesland:
Ganzesoort/vanger
Kolgans-oud
Kolgans-jong
Brandgans-oud
Brandgans-jong
Rietgans-oud
Rietgans-jong

Sjonger (3)
103
97

Van der Wal (8)
73
104

Vegter (2)
113
88
2
4

1
4

Walinga(7)
18
19

Müskens
11
15

1
1

Dwerggans-oud

1

Vangsten in Eemland:
Ganzesoort/vanger
Kolgans-oud
Kolgans-jong
Brandgans-oud
Brandgans-jong
Rietgans-oud
Rietgans-jong
Grauwe Gans-oud
Grauwe Gans-jong

Beekhuis (4)
119
71
4
6
5
8

Hoolwerf (5)
129
82
20
28
19
26
2
1

Hooijer (13)
179
71
2
4
2

Malenstein/Heinen (10)
182
131
2
1
25
23

Vangsten in Brabant en Zeeland
Ganzesoort/vanger
Kolgans-oud
Kolgans-jong
Rietgans-oud
Rietgans-jong
Kleine Rietgans-oud
Kleine Rietgans-jong

Polderdijk (12)
28
19

Van Kessel (9)
53
36
20
9

Van Schoten (6)
150
137
31
24

2

In totaal zijn er de winter van 1999-2000 2268 ganzen geringd, t.w. 1996 Kolganzen
geringd, 203 Rietganzen, 2 Kleine Rietganzen, 1 Dwerggans, 5 Grauwe Ganzen en 61
Brandganzen. Dit betekent dat er nu sinds 1954 ruim 50.000 ganzen (50.532 om
precies te zijn) zijn geringd in Nederland dankzij de ganzenvangers.
Er zal worden geprobeerd om ook de komende winter weer voldoende geld bijeen te
sprokkelen, zodat in ieder geval de continuïteit in het ringprogramma niet
doorbroken wordt, en een essentiële en efficiënte onderzoekmethode (het vangen
van de ganzen) niet verloren gaat.
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Alco Vegter laat Kolganzen met hun nieuwe halsbanden om los
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Het halsbandprojekt i.s.m. de Universiteit van Osnabrück

Meer gedetailleerd onderzoek naar de ruimtelijke verspreiding van ganzen (zie o.a.
IBN-rapport 437) m.b.v. van individueel gemerkte ganzen zal met halsbanden (waar
een individuele inscriptie op staat) worden uitgevoerd.
Dit halsbandproject voor Kolganzen is een samenwerkingsproject met de Duitse
Ganzenwerkgroep uit Osnabrück. Deze groep wil de trekroutes van de in Westeuropa overwinterende Kolganzen nader bestuderen door Kolganzen individueel met
halsbanden te merken. Alterra coördineert hiervoor het vang- en merkprogramma,
terwijl de administratie van alle zichtwaarnemingen en het rapporteren van de
gegevens aan alle vrijwillige waarnemers door Helmut Kruckenberg verzorgd wordt.
In de winter van 1998-1999 zijn we met dit gezamenlijke project begonnen en zijn er
328 Kolganzen in Nederland van een zwarte halsband voorzien.
Hoewel een gans zonder halsband er natuurlijk veel mooier uit ziet dan één met een
halsband, blijken de ganzen gelukkig weinig last van deze halsbanden te hebben. De
waarnemingen van deze ganzen geven ons bovendien een ongekend nauwkeurig
beeld van de vele trekbewegingen die er in de loop van het winterseizoen
plaatsvinden.
In de winter van 1999-2000 zijn er van de 1996 gevangen Kolganzen 1580 met
halsbanden gemerkt. Ook zijn er in Duitsland zelf nog 32 Kolganzen met
kanonnetten gevangen, die eveneens met halsbanden zijn gemerkt. Deze gemerkte
Kolganzen zijn op vele plaatsen in Nederland, Duitsland en zelfs verder oostwaarts
in Europa waargenomen.
Waarnemingen van deze gemerkte Kolganzen kunt u gratis opsturen via Alterra:
Alterra ganzenonderzoek
t.a.v. B.S. Ebbinge
Antwoordnummer 313
6700 WB Wageningen
Of rechtsstreeks naar Helmut Kruckenberg in Duitsland per e-mail:
Kruckenbrg@aol.com

Het hiernavolgende artikel
is met toestemming
overgenomen uit
het Vogeljaar,
Postbus 275,
3740 AG Baarn
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Deze kaartjes, die door Helmut Kruckenberg zijn samengesteld, geven een eerste
beeld van waar deze met halsbanden gemerkte kolganzen zijn gezien in 1999-2000.
Meer informatie is ook te vinden op de website van Helmut Kruckenberg.
http://members.aol.com/Kruckenbrg/bgring.htm
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Bijlage 1

Onderzoekplan opgesteld voor het Vogeltrekstation
(N.I.O.O. te Heteren)

♦ Inleiding
Het herstel van de aantallen in West-europa overwinterende ganzen is een van de
grootste natuurbeschermingsuccessen uit de tweede helft van de twintigste eeuw.
Deze toename heeft echter ook geleid tot toegenomen landbouwschade door de
overwinterende ganzen.
Een recente ontwikkeling is de toegenomen belangstelling van de recreant voor de
indrukwekkende scharen van overwinterende ganzen. De gemeente Dongeradeel wil
hier actief op in spelen. Hier is duidelijk de mogelijkheid van een combinatie van de
functies natuurbescherming, recreatie en agrarische activiteiten in het landelijk
gebied.
Landbouwschade.
De ten gevolge van ganzen uitgekeerde tegemoetkomingen voor geleden
landbouwschade vertonen een duidelijk stijgende lijn (Natuurbalans98). Daarnaast
worden er grote geldbedragen uitgetrokken in de ontwikkeling van een gedoogbeleid
voor ganzen.
Aantaltoename ganzen.
Niet alleen de in de arctische streken broedende ganzen, maar ook de in Nederland
zelf broedende ganzen (m.n. Grauwe Ganzen en Nijlganzen) en zwanen nemen in
aantal toe en is er een felle maatschappelijke discussie of Knobbelzwanen al dan niet
mogen worden afgeschoten.
In Noord-Amerika heeft de nog veel spectaculairdere toename van het aantal
Sneeuwganzen eveneens geleid tot toegenomen landbouwschade. Daarnaast worden
de kwetsbare arctische toendravegetaties nu ernstig aangetast door het wroetgedrag
van deze Sneeuwganzen. Als oorzaak voor de toename van de Sneeuwganzen wordt
vooral gewezen op een toegenomen overlevingskans gedurende de winter dankzij de
voor de ganzen sterk verbeterde voedselsituatie op maïs- en rijstvelden.
Op de door Ecodrome georganiseerde Ganzendagen in Zwolle (30 oktober en 1
november 1997) is deze problematiek uitvoerig belicht (van Dijk & Ebbinge 1997).
Een voortgaande toename van de aantallen ganzen in West-europa zou ook hier tot
ongewenste situaties kunnen leiden, waarin uiteindelijk drastische maatregelen (zoals
het in Noord-Amerika voorgestelde massale afschot) nodig zouden kunnen zijn.
Voor een evenwichtig beleid dat zowel rekening houdt met de internationale
betekenis die Nederland voor deze overwinterende populaties heeft (Ministerie
LNV 1990; Dekkers & Ebbinge 1997), als met de belangen van de landbouw, is
degelijke kennis van de populatie-dynamische processen van deze vogels gewenst.
In een sterk door de mens beïnvloed landschap als het Nederlandse zal regulatie
door de mens van een aantal succesvolle soorten onontkoombaar zijn. Het is echter
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zaak dit op een zorgvuldige, en internationaal verband afgewogen manier te
doen, zodat voorkomen wordt dat de ganzenpopulaties weer gedecimeerd worden
zoals in de jaren vijftig.
Door de invloed van het huidige Europese jachtbeleid te onderzoeken, zodat dit
tijdig, en op grond van betrouwbare analyses bijgesteld kan worden, kan voorkomen
worden dat ook in Europa de situatie net zo uit de hand loopt als in Noord-Amerika
met Sneeuwganzen.
Nu de komende winter (1999/2000) binnen het kader van de nieuwe Flora- en
Faunawet, de jacht op Kolganzen in Nederland beperkt zal worden tot gebieden
waar landbouwschade schade dreigt, is een degelijke kennis om een goed beleid te
voeren zeer wenselijk.
♦ Onderzoekdoelen
Om populatie-dynamische modellen goed te kunnen onderbouwen zijn ringgegevens
essentieel. In Nederland zijn m.b.v. 'old-style' ganzenvangers in de loop der jaren vele
duizenden Kol- en Rietganzen geringd. Juist nu het beleid t.a.v. het beheer van de
ganzen zo sterk gewijzigd wordt, is het van belang deze datareeks voort te zetten om
de overlevingskansen en verspreiding van ganzen van voor en na de beleidswijziging
te kunnen vergelijken. Deze tot nu toe sterk bejaagde ganzen zijn moeilijk te vangen,
maar dankzij de hier in Nederland ontwikkelde techniek om met getrainde lokganzen
de wilde ganzen naar het net te lokken, is dit toch goed mogelijk. Voor het
onderzoek is het dan ook van groot belang deze vangtechniek in stand te houden.
Naast het ringen van nieuwe ganzen is het van groot belang om d.m.v. terugvangsten
een inzicht te krijgen in de overlevingskansen. Omdat het percentage geringde
ganzen laag is, is een steekproef van ca. 2000 gevangen ganzen per jaar noodzakelijk
om tot een aantal terugvangsten te komen, dat groot genoeg is voor het maken van
betrouwbare schattingen.
Meer gedetailleerd onderzoek naar de ruimtelijke verspreiding van ganzen (zie o.a.
IBN-rapport 437) m.b.v. van individueel gemerkte ganzen zal op kleine schaal met
zenders (NO-Friesland) en op grotere schaal met halsbanden (waar een individuele
inscriptie op staat) worden uitgevoerd.
Dit halsbandproject voor Kolganzen is een samenwerkingsproject met de Duitse
Ganzenwerkgroep uit Osnabrück. Deze groep wil de trekroutes van de in Westeuropa overwinterende Kolganzen nader bestuderen door Kolganzen individueel met
halsbanden te merken. Alterra coördineert hiervoor het vang- en merkprogramma,
terwijl de administratie van alle zichtwaarnemingen en het rapporteren van de
gegevens aan alle vrijwillige waarnemers door Helmut Kruckenberg verzorgd wordt.
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♦ Tijdsduur
Gezien de hoge leeftijd die ganzen kunnen bereiken is het noodzakelijk een dergelijk
programma voor de duur van tien jaar uit te voeren.
De winter van 1999-2000 dient als een proefjaar om na te gaan in hoeverre dit
project ook praktisch haalbaar is, en om een beter inzicht in de kosten te krijgen.
Afhankelijk van de evaluatie in de zomer 2000 zal dit programma dan tot 2010
voortgezet kunnen worden.
♦ Praktische uitvoering
Het ringonderzoek voor dit project zal gecoördineerd worden door 4 landelijke
coördinatoren:
Trinus Haitjema voor Noord-Nederland
Dick Jonkers voor Utrecht/Gelderland
Jo van Bijnen/Gerard Müskens voor het rivierengebied (langs de Maas)
Bart Ebbinge voor Zeeland
Alle ringen en halsbanden worden aangelegd door deze coördinatoren en hun
helpers, die verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van het ringwerk.
De coördinatoren bepalen in hoeverre de meewerkende ganzenvangers al dan niet
zelfstandig de ringen aanleggen en de nodige biometrische gegevens verzamelen
(leeftijd, geslacht, koplengte, vleugellengte, gewicht).
De ganzenvangersvereniging zal coördineren welke vangers aan dit project mee gaan
doen en de nodige persoonsgegevens voor het verstrekken van vergunningen
aanleveren aan de heer G.J. Speek van het Vogeltrekstation, die de vergunningen
verstrekt op door het Vogeltrekstation vast te stellen voorwaarden.
De ringkosten (ƒ 1,80 per 13 mm ring, en ƒ 2,50 per 16 mm ring) en de jaarlijkse
bijdrage (ƒ 50,- per ringer) aan het Vogeltrekstation zal door Alterra betaald worden.
Voor hun werkzaamheden krijgen de coördinatoren een kilometervergoeding van
ƒ 0,60 per verreden km.
De ganzenvangers krijgen als tegemoetkoming in de door hen gemaakte onkosten
een geldbedrag per gevangen gans, dat voor het seizoen 1999-2000 ƒ 2,50 per gans
zal bedragen. Afhankelijk van het aantal gevangen ganzen (en de beschikbare gelden)
moet deze bijdrage misschien bijgesteld worden.
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