
De grafieken 1 en 2 laten duidelijk zien 
dat sinds het begin van de tellingen de 
aantallen enorm zijn gestegen. In het begin 
klaagde men dat er weinig ganzen aan 
de grond kwamen, terwijl er nu geklaagd 
wordt dat er veel te veel ganzen zijn. In de 
broedtijd worden tegenwoordig in en bij 
de polders de eieren van Grauwe Ganzen 
aangeprikt om de aanwas te beperken.

Als we naar grafiek 2 kijken zien we dat 
de sterke toename van de aantallen 
voorbij is. In 2010 werd de top bereikt, 
daarna is afgezien van een enorme 
piek in 2014 eerder sprake van afname 
dan van toename. In hoeverre de 
bestrijding daaraan bijdraagt kan uit onze 
waarnemingen natuurlijk niet worden 
bepaald. Wij zien ieder jaar Grauwe 
Ganzen met groepen jongen, dus het is 
zeker niet zo dat alle nesten gevonden 
worden. Dat is ook niet te verwachten, 
want Grauwe Ganzen broeden vaak in 

In 2008 is er al eens een artikel verschenen over de Grauwe Gans in de westelijke Eempolders. In die tijd namen de aantallen ieder 
jaar nog sterk toe. Inmiddels zijn we dertien jaar verder en het lijkt een goed moment om te bekijken wat er inmiddels gebeurd is. 

onoverzichtelijk en ontoegankelijk terrein.

Bij het bepalen van de eventuele schade 
moet onderscheid worden gemaakt 
tussen de winter en de zomer. In de 
wintermaanden is het vee niet in de 
wei en wordt er ook geen grasgemaaid. 
In principe zou het gras dat de ganzen 
eten in de lente voor het vee gebruikt 
kunnen worden, maar het schijnt dat dit 
niet zoveel uitmaakt. Het kortere gras 
maakt een groeispurt en tegen de tijd 
dat er gemaaid wordt is de achterstand 
grotendeels ingehaald. Toch is er wel een 
e ect, zeker omdat er in de winter veel 
meer ganzen zijn. Dat zijn trouwens lang 
niet alleen Grauwe Ganzen. In de winter 
zijn de Kolgans en de Brandgans veel 
talrijker.

Voor de zomerganzen is het verhaal 
anders. Die grazen tegelijk met de koeien 
en de ‘maaimachines’ en alles wat ze eten 

gaat er voor de boer af. Tot begin mei zijn 
er nog veel Brandganzen maar die zitten 
in die periode eigenlijk alleen maar in het 
reservaat. Daarna zijn de Grauwe Ganzen 
heel duidelijk de belangrijkste soort, 
zeker nu de Canadese Gans en de Nijlgans 
sterk zijn afgenomen. We zien in grafiek 
3 dat tussen 2000 en 2010 de aantallen 
snel gestegen zijn en dat ze daarna rond 
de 600 ganzen blijven schommelen. Er 
zijn geen aanwijzingen dat de aantallen 
verder oplopen. Het is natuurlijk een 
aardig aantal, maar wij tellen ruim 2400 
hectare, wat neerkomt op één gans per 
vier hectare. De verdeling is natuurlijk niet 
homogeen, plaatselijk kan de dichtheid 
groter zijn.

De verdeling over het jaar geven we in 
grafiek 4. Het gaat hier over drie periodes 
van ieder zes jaar. In de winterperiode 
zien we duidelijk meer Grauwe Ganzen 
dan in de zomer. Het blijkt ook dat de 
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Grauwe Gans met pul  |  Jeannette TasGrafiek 1.  Samenvatting van alle telresultaten voor de 
Grauwe Gans.

Grafiek 2.  Totaal aantal getelde Grauwe Ganzen. De blauwe lijn 
gee  de aantallen zonder de Oostermeent, de rode lijn de totale 
aantallen.

Grafiek 3.  Gemiddeld aantal Grauwe Ganzen in de periode april tot 
en met september per jaar. De blauwe lijn gee  de aantallen zonder 
de Oostermeent, de rode lijn de totale aantallen.

Grafiek 4.  Gemiddeld aantal Grauwe Ganzen per decade voor drie 
periodes van zes jaar.

Grafiek 5.  Gemiddeld aantal Grauwe Ganzen per decade voor de 
periode 2015 tot en met 2020 in de verschillende telgebieden.
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Compilatiefoto van Grauwe Ganzen: boven | Jan van Gastel - onder: Gemaal Eemnes  |  Jeannette Tas

recente afname van de aantallen helemaal 
plaatsvindt in de eerste maanden van het 
jaar. Je kunt je afvragen of dit te maken 
hee  met de sterke toename van de 
aantallen van de Brandgans. Die hee  zijn 
grootste aantallen in de eerste maanden 
van het jaar. Het is moeilijk om hier een 
oorzakelijk verband te bewijzen.

In grafiek 4 vallen twee pieken op in april/
mei en in juli. Deze pieken komen in alle 
periodes voor en lijken daarom niet op 
toeval te berusten. In het begin van de 
tellingen komen deze pieken trouwens 
niet voor. De eerste piek begint rond 2000 
zichtbaar te worden, de tweede piek rond 
1990. In grafiek 5 geven we de verdeling 
per telgebied voor de periode 2015-2020. 
Er blijkt een verschil te zijn tussen de 
verhouding van de pieken. In Noord en de 
Oostermeent zijn de twee pieken ongeveer 
even groot, in Zuid is de tweede piek veel 
groter dan de eerste. 

Het ligt voor de hand om een verklaring 
hiervoor te zoeken in het gedrag van 
Grauwe Ganzen in de broedtijd. Het leggen 

van de eieren vindt plaats in begin april. 
De broedduur is ongeveer dertig dagen 
en de eerste piek in de aantallen valt dan 
min of meer samen met het uitkomen 
van de eerste eieren. Op zich lijkt dit geen 
logisch moment. Als de jongen uit het 
ei komen zoeken de Grauwe Ganzen in 
eerste instantie de dekking op en blijven 
dus buiten de open polders. De enige 
verklaring die ik kan bedenken is dat het 
hier gaat om ganzen waarvan het broedsel 
is mislukt. Dat zal veel voorkomen, ook al 
omdat de eieren vaak aangeprikt worden 
om het uitkomen te voorkomen en zo de 
aantallen kleiner te houden. Het is mij niet 
duidelijk waarom de aantallen in de loop 
van mei weer afnemen. Misschien doen 
deze vogels een nieuwe broedpoging of ze 
vertrekken naar andere streken. 

In juli worden de jonge ganzen zo groot 
dat ze kunnen vliegen. Dat betekent dan 
dat ze met hun ouders naar de weilanden 
kunnen gaan om daar te foerageren. 
Daardoor kunnen wij ze makkelijker tellen 
en dus lopen de getelde aantallen op. 
Door hun toegenomen actieradius zien 
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wij ze in deze tijd niet alleen in Noord en 
de Oostermeent, maar ook in Zuid, dat 
verderaf ligt van het Eemmeer, waar de 
meeste nesten te vinden zijn. In augustus 
ruien de Grauwe Ganzen. Ze kunnen dan 
enige tijd niet vliegen en zoeken daarom 
ontoegankelijke gebieden of open water 
op. Dat verklaart de afname in augustus in 
de Eempolders.
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