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Rietganzen zijn in Noord-Holland op een aantal plaatsen waar te nemen. Belangrijke 
foerageerplaatsen liggen in de Wieringermeer en bij Haarlem. Dit artikel gaat in op 
de ontwikkeling en verspreiding van de rietgans in Noord-Holland. 

Tot aan het begin van de jaren 
zeventig van de vorige eeuw kwa- 
men er in Noord-Holland nauwe- 
lijks pleisterende rietganzen voor. 
Uitzonderingen vormden het 
Een land, waarvan de Oostermeent 
bij Huizen binnen de provincie- 
grenzen ligt, de omgeving van 
Muiderberg / Muiden en het eiland 
Texel, waar min of meer regelma- 
tig taigarietganzen aan de grond 
werden gezien. Dit laatste sluit aan 
bij gegevens van Terschelling, 
waar Tanis (1963) met name de tai- 
garietgans A. je .fkzbalis noemt als 
regelmatige pleisteraar op de kwel- 
ders van de Boschplaat. Voor 

Vlieland geven Spaans & S vennen 
(1968) expliciet het voorkomen 
van A. .fa fiIbalis als onregelmatige 
gast op. Merkwaardig is het wel, 
dat er in het voorjaar op Texel 
sprake zou zijn geweest van door- 
trek van de taigarietgans tot half 
april (Dijksen & Dijksen 1977). 
Normaliter waren destijds namelijk 
vrijwel alle rietganzen in de derde 
decade van maart uit ons land ver- 
dwenen. Mogelijk betrof het toen 
voornamelijk ganzen die in het 
Verenigd Koninkrijk de winter had- 
den doorgebracht en Texel vanuit 
het westen over zee bereikten. Dit 
zou ook kunnen verklaren waarom 

er destijds zo weinig overtrekkende 
rietganzen boven het vaste land 
van Noord-Holland Noord gezien 
werden. 

Rietganzen ten noorden 
van het Noordzeekanaal 
Hoewel de terrein structuur zich op 
een aantal plaatsen in zowel het 
veenweidegebied als in de droog- 
makerijen en inpolderingen uitste- 
kend leende voor het verblijf van 
overwinterende rietganzen, werden 
deze vogels in het eerste driekwart 
van de 20e eeuw nauwelijks 
benoorden het Noordzeekanaal aan 

10  



taigarietganzen 
in Noord-Holland 
de grond gezien, met uitzondering 
van het hierboven gememoreerde 
voorkomen op Texel. Vanaf het 
einde van de jaren zeventig werden 
er op enkele plaatsen in de 
Wieringermeerpolder in toenemen- 
de mate pleisterende toendrariet- 
ganzen aangetroffen, waarvan het 
vermoeden rees dat dit voorkomen 
in relatie stond met de sterke 
opkomst als overwinteringgebied 
van de relatief dichtbij gelegen 
Noordoostpolder. Het duurde even- 
wel tot 23 januari 1984 alvorens 
een dergelijke relatie onomstotelijk 
kon worden vastgesteld. Op die 
dag zagen F. van Driel, D.A. 
Jonkers, H. Visser en schrijver 
namelijk aan de Schelpentocht / 
Klieverweg in het noordwesten van 
de Wieringermeer een groep van 
circa 2500 toendrarietganzen waar- 
bij een familie van vier vogels, 
waarvan de gent een gele halsband 
droeg met de inscriptie B86. Deze 
familie was door mij enkele weken 
eerder, op 29 december 1983, bij 
Rutten in de Noordoostpolder 
gezien. Later volgden er veel méér 

van dergelijke waarnemingen, 
waaruit duidelijk naar voren kwam 
dat er een intensieve uitwisseling 
plaatsvond tussen de Wieringermeer 
en de andere Usselmeerpolders. 
Rond diezelfde tijd trad er een 
opmerkelijke daling van de aantal- 
len van toendrarietganzen op in 
delen van het Deltagebied en aan 
de hand van gemerkte vogels kon 
worden vastgesteld, dat er ook hier 
sprake was van een relatie met de 
aantalstijging in de Kop van 
Noord-Holland. Een voorbeeld 
hiervan is de vogel die gemerkt 
was met gele halsband SG4 en in 
januari en februari 1990 respectie_ 
velijk bij Cadzand en ten zuid- 
oosten van Breskens gezien werd, 
terwijl hij op 16 november 1992 bij 
Kreileroord en op 15 februari 1993 
aan de Oom Keesweg ten noord- 
oosten van Wieringerwerf verbleef. 
Een met gele halsband 4BR 
gemerkte toendrarietgans verbleef 
aanvankelijk in de herfst van 1990 
in de noordelijke Delta (24-1 1-90 
Dreischor, 02-12-90 Stad aan het 
Haringvliet). maar vertoonde zich 

op 7 en 10 februari 1091 in de 
Wieringermeer. Overigens werd dit 
dier op 2 februari 1991 in de 
Polder Eijerland op Texel aange- 
troffen. Dit markeert een volgende 
ingrijpende verandering in het 
voorkomen van rietganzen, waarbij 
ook Texel gaandeweg steeds 
belangrijker werd voor overwinte- 
rende toendrarietganzen, die daar 
overigens ook in de jaren tachtig al 
in toenemend aantal werden gezien. 
De meest markante verschijning 
onder de gemerkte rietganzen was 
de adult gent die op 18 oktober 
1978 aan de Gülpersee in de toen- 
malige DDR werd voor/ien van 
een gele halsband met inscriptie 
A43. Deze vogel verbleef van 20 
januari tot 5 maart 1979 in de 
Galathese Polder bij WAchthuizen op 
Overflakkee, bevond zich op l 
februari 1982 in het West-Duitse 
Emsland en dook voor het eerst op 
in de Wieringermeer op 7 en 8 
januari 1984. Daarna was hij ook 
op 15 februari 1985 bij Kreileroord 
present. maar bleek in de volgende 
winter op 20 december 1985 in de › 



Taigaganzen zen büna altijd minstens een kop groter dan 
to en draganzen. Voorgrond toendraganzen, achtergrond 
midden een taigagans A.f.fabalis geelbektype. 

Oostelüke toen draganzen van de vorm A.s.serrirostris 
hebben een relatief korte, hoog aangezette bovensnavel 
en een diep uitgebogen, dikke ondersnavel. 

Noordoostpolder te foerageren. 
Weer een seizoen later ontdekte Jan 
Beekman deze gans op 13 decem- 
ber 1986 bij Kloosterburen in 
Groningen. Daarna bleef het enige 
jaren stil rond deze vogel. 
Kennelijk hebben zijn jarenlange 
omzwervingen er echter niet toe 
geleidt dat bij A43 de goede herin- 
neringen aan Noord-Holland in het 
vergeetboek geraakten, want vanaf 
31 december 1991 was hij jaren- 
lang een vaste verschijning in de 
Wieringermeer, en met enige regel- 
maat vertoonde hij zich ook in de 
Eijerlandse Polder. Intussen was de 
pleisterplaats uitgebreid met aan- 
grenzende gebieden, zoals de Anna 
Paulownapolder, de Polder 
Wieringerwaard, de Waardpolder 
en de Groetpolder, maar doorgaans 
bleven de aantallen hier veel klei- 
ner dan in de voorkeursteireinen 
van de Wieringermeer. 
Gaandeweg arriveerden de rietgan- 
zen in de herfst steeds vroeger: van 
een aanvankelijke aankomst in de 
laatste dagen van november en in 
de eerste helft van december tot 
een, soms massale, binnenkomst in 
de eerste decade van november' 
Thans kunnen de aantallen toendra- 
rietganzen in de Kop van Noord- 
Holland en op Texel tezamen wel 
15.000-20.000 vogels belopen, ter- 
wijl er ook regelmatig linke aan- 
tallen taigarietganzen worden vast- 
gesteld. 
De belangrijkste slaapplaatsen 

bevinden zich op het Balgzand, op 
De Schorren (Texel) en op het 
IJsselmeer ter hoogte van De Oude 
Zeug. Deze windgevoelig slaap- 
plaats ligt in diep water enkele 
kilometers buitengaats en de gan- 
zen kunnen er geen zand en grit 
opnemen. Dat is wel het geval op 
het Balgzand en De Schorren, waar 
de vogels echter genoodzaakt zijn 
om zilt of brak water te drinken. 
Het is in dit verband merkwaardig 
dat het zoete Amstel neer niet of 
nauwelijks als slaap- of drinkplaats 
benut wordt. 
Wel werd meermalen langs de 
Balgzanddijk en de Normerdijk 
waargenomen dat de ganzen bij 
laag tij vanaf het wad landwaarts 
vlogen en even buiten de teen van 
de dijk gingen drinken in kwelwa- 
terstroompjes, die waarschijnlijk 
zoet of zwak brak water bevatten. 
Het belangrijkste deel van de 
pleisterplaatsen in dit deel van de 
provincie bestaat uit akkerland 
waar de ganzen, niet zelden in het 
gezelschap van kleine zwanen, foe- 
rageren op oogstresten van suiker- 
biet en aardappel, maar ook wel 
graan stoppelvelden, wintergraanak- 
kers, graslanden en, indien voor- 
handen, geoogste maïspercelen 
bezoeken. 
Er zijn talloze waarnemingen van 
heen en weer pendelende ganzen 
over het Balgzand en de Texelstroom, 
die de directe relatie tussen de 
pleisterplaatsen aan de vaste wal en 

op Texel aantonen. Dat er ook riet- 
ganzen vanuit andere pleisterplaat- 
sen rechtstreeks naar Texel gaan, 
bleek op 29 december 1997. Op die 
dag zag ik vanaf de Afsluitdijk tus- 
sen de Stevinsluizen en het monu- 
ment in totaal 344 toendrarietgan- 
zen vanuit het zuidoosten over 
open water aanvliegen, op geringe 
hoogte de dijk kruisen en over de 
Waddenzee hun tocht voortzetten 
in de richting van Oosterend, 
Texel. Op 30 december vloog 
benoorden de Afsluitdijk ter hoogte 
van Breezanddijk een groepje van 
26 toendrarietganzen, komend van- 
uit de richting Texel, laag over de 
Waddenzee in de richting van 
Harlingen. Deze vogels waren 
waarschijnlijk op weg naar de 
vaste rossíc°us-pleisterplaats in Het 
Bildt. Op 28 december 2005 zag ik 
op de dijk Enkhuizen-Lelystad 
nabij de Trintelhaven een groepje 
van 28 toendrarietganzen-dat laag 
over het water aanvloog uit de rich- 
ting van de Oostvaardersplassen en 
zich in noordwestelijke richting 
verwijderde. Deze vogels kunnen 
zowel naar de Wieringermeer als 
naar Texel onderweg geweest zijn. 
Het lijkt dus zinvol om vanaf de 
dijken in het noordelijke IJsselmeer- 
gebied in de laatste decade van 
december speciale aandacht te 
schenken aan dergelijke verplaat- 
singen. 

Afgezien van sporadische groepjes 
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• Taigarietgans Anser tfabalis, wvartbek-type. 

pleisteraars worden er ten zuiden 
van de Wieringermeerpolder jaar- 
lijks pas weer in de omgeving van 
Edam-Volendam en in de Purmer 
regelmatig overwinterende rietgan- 
zen aangetroffen. Deze vogels, 
gewoonlijk enkele honderden toen- 
drarietganzen en kleine aantallen 
taigarietganzen, hebben hun slaap- 
plaats voornamelijk in de 
Oostvaardersplassen en zij moeten 
15-20 km over open water vliegen 
om hun voedselgebieden te berei- 
ken, die vooral de Polder Katwoude, 
de Lange Weeren en de aangren- 
zende delen van de oostelijke 
Purmer omvatten. Onregelmatig en 
in klein aantal kunnen zij soms ook 
in de zuidelijke delen van de 
Zeevang en verspreid in de 
Beemster worden aangetroffen. In 
Waterland-Oost verschijnen nu en 
dan kleinere groepjes toendra- en 
taigarietganzen vanuit de slaap- 
plaats in de Lepelaar- plassen / 
Noorderplassen bij Almere-Stad, 
wat neerkomt op een vlucht van 
circa tien kilometer over het open 
water van het Markermeer. In deze 
gebieden foerageren de rietganzen 
vooral op graslanden en verspreid 
liggende maïsstoppelakkers. 

Ter weerszijden van het Noordzee- 
kanaal bevindt zich sedert de 
recente eeuwwisseling een pleister- 
plaats van zowel toendra- als taiga- 
rietganzen, die gebruik maken van 
graslanden in de Zuiderpolder bij 
Assendelft, de Inlaagpolder, de 
Vereenigde Binnenpolder en de 
Houtrakkerhoekpolder en van bie- 
ten- of aardappel land in de 
Lutkemeerpolder. Deze pleister- 
plaats ligt onder de aanvliegroute 
van de nieuwe "Polderbaan9 van 
Schiphol, strekt zich uit tot binnen 
de grenzen van Amsterdam-Osdorp 
en herbergt regelmatig een voor 
West-Nederlandse begrippen onge- 
kend aantal taigarietganzen en 
oostelijke vormen van zowel de 
taiga- als de toendrarietgans 
(Tanger, 2003, Tanger & Van den 
Bergaf, 2004). 

Rietganzen bezuiden het 
Noordzeekanaal 
Hoewel er weinig bekend is 
omtrent het voorkomen van riet- 
ganzen in de eerste helft van de 
twintigste eeuw, vermeldt de 
Avifauna van Midden Nederland 
(Alleyn et al 1971) dat er "tot voer 

kort" soms honderden exemplaren 
aan de grond kwamen in de omge- 
ving van Muiderberg en Muiden. 
Gedurende de periode 1970-1980 
verschenen er in toenemende mate 
rietganzen in de polders ter weers- 
zijden van de Vecht, die overwe- 
gend behoorden tot de westelijke 
toendravorm AI?§(.}~ serrirosfris ms- 
sicus. Daarbij ontwikkelden met 
name de veenweidegebieden in de 
Polder Ronde Hoep, de Aetsveldse 
Polder, de Heintjesrak- en Broeker- 
polder, de Bloemendaler Polder en 
de Noordpolder Beoosten Muiden 
zich al snel tot vaste verblijfplaat- 
sen voor honderden tot een dui- 
zendtal rietganzen. Deze vogels 
gebruikten nabijgelegen wateren 
als slaapplaats, zoals de Botshol / 
Vinkeveense Plassen, de Spiegel- 
en Blijkpolder met aangrenzende 
Ankeveense Plassen, het 
Naardermeer en het IJ meer. 
Doordat er wat oostelijker, in de 
polder Zuidelijk Flevoland, een 
geschikte slaapplaats ontstond als 
gevolg van de aanleg van de 
Ganzengouw, was er vanaf het eind 
van de jaren zeventig tevens een 
opleving in het voorkomen van 
pleisterende rietganzen in de nabij- › 
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Nieuw-Loosdrecht, waar de gan- 
zen destijds vooral verbleven op 
Utrechts territoir in de laagveenge- 
bieden Polder Achttienhoven, 
Bethunepolder en Oostelijke 
Binnenpolder van Tienhoven. 
Naast toendrarietganzen kwamen 
er in deze graslanden ook regelma- 
tig linke groepen taigarietganzen 
voor. De slaapplaats bevond zich 
op de Breukelerveense Plas. 
Ook in de jaren tachtig werden in 
de regio9s bezuiden het 
Noordzeekanaal regelmatig belang- 
rijke aantallen rietganzen waarge- 
nomen, waarbij nu en dan sprake 
was van linke groepen taigariet- 
ganzen. Soms bevonden deze gan- 
zen zich op afwijkende plaatsen, 
die niet tot de regelmatige foeta- 
geergebieden behoorden. Zo nam 
ik bijvoorbeeld op 20 januari 1982 
een groepje van zestig.fZll›alis- 
vogels waar in de Polder 
Holendrecht en 105 exemplaren 
juist over de provinciegrens in de 
polder Baambugge-Oostzijde tus- 
sen Abcoude en Nigtevecht, 55 in 
de Horstermeer en 75 taigarietgan- 
zen in de Hilversumse Meent. In 
het laatstgenoemde gebied werd 
door mij op 29 januari 1986 een 
groep van 205 taigarietganzen 
gezien die daar tezamen met zes- 
honderd toendrarietganzen ver- 
spreid in de graslanden foerageer- 
den. Dit aantal was hoger dan de 
topaantallen die voor de taigariet- 
gansfizbulis in Gooi en Vechtstreek 
door Jonkers et al (1987) worden 
vermeld. Op genoemde datum ver- 

bleven er bij Egelshoek - Tienhoven 
- Westbroek ten minste vierhon- 
derd taigarietganzen, waarvan tien 
vogels tot de West-Siberische vorm 
A. .fÃjo/zanseni behoorden, terwijl er 
dezelfde dag in de Polder Ronde 
Hoep 1900 mssiczzs en 25.lZzbalis 
werden geteld. 

ganzen en soms ook onverwachte 
aantallen taigarietganzen kunnen 
vertonen. 

Leo.M.J. van den Bergaf 
Bieskamp 74 
6657 JN Druten 
leo. vandenbergh@gmail. com 

Vanaf medio jaren tachtig vermin- 
derde het voorkomen van rietgan- 
zen in het oostelijke Vechtplassen- 
gebied en werden er ook in het 
Een land minder pleisterende 
vogels gezien dan tevoren het 
geval was. Dit laatste moet vooral 
worden toegeschreven aan het feit 
dat de Ganzengouw werd "uitge- 
ruild' tegen een uitbreiding van de 
Oostvaardersplassen, waarna de 
slaapplaats van duizenden ganzen, 
eenden, kleine zwanen en steltlo- 
pers zonder pardon grotendeels 
werd omgevormd tot "hoogwaardi- 
ge landbouwgrond' 
Vanaf het midden van de jaren 
tachtig lijkt het voorkomen van 
rietganzen in deze regio zich in 
westelijke richting verplaatst te 
hebben, waarbij er zich met name 
in de bedijkingen rond Mijdrecht 
en in de aangrenzende Polder 
Blokland, maar vooral op akker- 
land in de zuidoostelijke en zuide- 
lijke Haarlemmermeer en in de pol- 
ders bij Spaarnwoude / Assendelft 
vaste pleisterplaatsen ontwikkel- 
den, waar zich, zoals hierboven 
reeds werd opgemerkt, gedurende 
de winter honderden toendrariet- 
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