
Natuur in Noord-Holland. Jaargang 9 3 ● 2010

Duin & Dijktussen

Zesde Noord-Hollandse Natuurdag
Op zaterdag 11 december aanstaande organiseren de POFF en 
Landschap Noord-Holland alweer de 6e Noord-Hollandse Natuur-
dag, op de inmiddels bekende locatie in de Aristozalen bij station 
Sloterdijk.

Programma
Het programma zal deze keer extra aantrekkelijk zijn door de 
presentatie van maar liefst drie verspreidingsatlassen: van de 
Noord-Hollandse broedvogels, de Noord-Hollandse amfibieën en 
reptielen en de West-Friese vlinders. Gezien het grote belang van 
het verschijnen van de broedvogelatlas zijn er de hele dag lezingen 
over vogels, maar niet steeds in dezelfde zaal. In de andere zaal 
zal op hetzelfde moment steeds een ander aspect van de Noord-
Hollandse natuur aan de orde zijn. Onderwerpen zijn: amfibieën 
en/of reptielen, vlinders in West-Friesland en ruige dwergvleermui-
zen. Bekende onderzoekers en sprekers als Cato ten Hallers, Ton 
Denters en Kees Camphuysen zullen spreken over respectievelijk 
de Noordzee, planten kijken in Noord-Holland en kleine mantel-
meeuwen. De dag wordt besloten met een prachtige film over 
weidevogels van Danny Ellinger.

Voorintekenen
Mensen die vooringetekend hebben op de Atlas van de Noord-Hol-
landse Broedvogels kunnen hun exemplaar op deze dag afhalen 
en zich de verzendkosten besparen. Hebt u nog niet ingetekend? 
Doet u dat nu. Dan kunt u dit fraaie en belangrijke boek kopen voor 
de spotprijs van € 19, 50. Na 11 december zal de prijs € 24,50 zijn, 
exclusief verzendkosten. U kunt voorintekenen via de web-site van 
de SVN: vogelwerkgroepennh.nl.

Ook voor de Verspreidingatlas van de Noord-Hollandse Reptielen 
en Amfibieën kunt u voorintekenen en geld besparen. Bij voor-
intekening kost dit boek € 15,-, na 11 december € 19,50. U kunt 
voorintekenen door € 19,50 (prijs inclusief verzendkosten) over 
te maken op rekeningnummer 11.9139502 o.v.v. uw naam, adres, 
atlas amfibieën en reptielen 10-55023B.
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Het aantal in Nederland overzome-
rende en broedende ganzen is de 
laatste jaren snel gegroeid. In 2005 
werden in Nederland bijna 40.000 
broedparen geteld met in totaal 
155.000 vogels, verdeeld over 
13 soorten (Van der Jeugd et al., 
2006). De grauwe gans is hiervan 
verreweg de talrijkste. Sinds het 
eerste broedgeval in 1961 bedraagt 
de populatiegroei rond de 20% per 
jaar (Voslamber et al., 2007). In 
2005 werd de totale Nederlandse 
populatie geschat op 100.000 
vogels, waarvan 25.000 broedparen 
ofwel 50% van de totale populatie 
(Voslamber et al., 2007). De lande-
lijke trend van een jaarlijkse groei 
van 20% heeft zich de laatste vijf 
jaar onverminderd doorgezet.
In de provincie Noord-Holland zijn 
in 2005 ongeveer 3.900 broedparen 
vastgesteld (Van der Jeugd et al., 
2006). Noord-Holland herbergt 

Frank Visbeen, Kees Scharringa & Niels Raes in Noord-HollandGanzen

daarmee, op Gelderland na, de 
meeste broedparen van ons land. 
In 2009 wordt het aantal broedpa-
ren geschat tussen de 5.000-7.000 
(Scharringa et al. in prep.). In het 
kielzog van de grauwe gans nemen 
andere ganzensoorten, zoals de 
soepgans, brandgans, Canadese 
gans en nijlgans in Noord-Holland 
eveneens sterk toe. Naast Texel 
vormen de veenweidegebieden 
van Laag Holland, Amstelland, 
en de Vechtstreek de belangrijk-
ste bolwerken. Maar de grauwe 
gans broedt nu al op meer dan 100 
locaties in Noord-Holland, vaak in 
kleine kolonies, maar ook solitair. 
In de ruitijd (eind mei-juni) zijn er 
minder grauwe ganzen, omdat de 
niet-broedende ganzen naar rui-
gebieden trekken (onder andere de 
Oostvaardersplassen, Zwanenwater 
en vermoedelijk naar gebieden ten 
noorden van Nederland). Hier raken 

zij hun slagpennen kwijt en kun-
nen daardoor een paar weken niet 
vliegen. Vanaf eind juni-juli komen 
de ganzen weer terug, plaatselijk 
aangevuld met vogels uit andere 
gebieden, zoals is vastgesteld door 
het aflezen van halsbanden. Een 
deel van de vogels gaat in juli en 
augustus foerageren op graanresten 
die na de oogst nog niet onderge-
ploegd zijn. Gebieden die sterk in 
trek zijn, zijn de Haarlemmermeer, 
Flevoland, Wieringermeer en de 
Wijkermeerpolder (onder andere 
Tanger, 2009). In september trek-
ken de meeste vogels weer naar de 
graslandgebieden, wat onder andere 
bleek uit halsbandonderzoek in 
Waterland (Visbeen, 1999). Vanaf 
half september arriveren de eerste 
grauwe ganzen uit de noordelijk 
gelegen broedgebieden, zoals het 
Oostzeegebied, Zweden, en Noor-
wegen (Ebbinge et al., 2003). 

Overzomerende ganzen kunnen 
belangrijke schade in de landbouw 
veroorzaken (Zijlstra et al., 2009; 
Ebbinge et al., 2003). Naast de 
schade in de landbouw kan ook 
schade worden aangericht in natuur-
gebieden. Het gaat in die geval-
len om het lokaal (over)begrazen 
van riet of botanische waardevolle 
vegetaties. Op wat voor schaal 
dit plaatsvindt, is echter niet goed 
gedocumenteerd. Daarnaast consta-
teren beheerders dat op sommige 
plaatsen ganzen de weidevogels 
kunnen verdrijven. Landelijk vindt 
nu onderzoek plaats om dit verder 
te kunnen onderbouwen. Daarnaast 
vermesten ganzen soms voedselar-
me natuurgebieden (Bos, 2008). Dit 
speelt bijvoorbeeld locaal in vennen 
in Brabant. Graanresten in het 
noordelijke deel van de Haarlem-
mermeer trekken veel ganzen naar 
de directe omgeving van Schiphol, 

wat een reëel gevaar vormt voor de 
vliegveiligheid. Tot 2007 zijn op 
Schiphol vier aanvaringen vastge-
steld tussen ganzen en vliegtuigen 
(Ebbinge et al., 2007). Het feit dat 
ganzen grote en zware vogels zijn, 
en bovendien in groepen vliegen, 
verhoogt de kans op ernstige bot-
singen. 
Om beter inzicht te krijgen in het 
voorkomen, de verspreiding en de 
aantalsontwikkelingen van ganzen 
heeft de provincie Noord-Holland 
in 2008 aan het team Onderzoek 
& Databeheer van Landschap 
Noord-Holland gevraagd een onder-
zoek te doen naar de overzomeren-
de ganzen in Noord-Holland. Vanaf 
2009 beperkt dit onderzoek zich tot 
de 10-km zone rond Schiphol. 
Dit artikel gaat in op de resultaten 
van de tellingen in juni, juli en 
augustus 2008 en zal verder kort de 
ontwikkeling van de aantallen bin-

nen de 10 km zone aanstippen. De 
beschrijving zal zich beperken tot 
grauwe gans, soepgans, brandgans, 
Canadese gans en nijlgans.

Methode
In 2008 zijn in de belangrijkste gan-
zengebieden zoals Texel, Amstel-
meer-Wieringen , Callantsoog-
Zijpe, Schagerkogge, De Putten-
Abtskolk, Grootslag, Kleiput-
Drieban, Zeevang-Katwoude, 
Waterland-Oost, Eilandspolder-
Mijzen, Wormerland, Alkmaarder-
meer, Assendelft-Westzaan, Spaarn-
woude, Haarlemmermeer, Amstel-
land en Vechtstreek alle ganzen 
systematisch gebiedsdekkend 
geteld vanaf de openbare weg, door 
de gebieden te doorkruisen met de 
auto (zie kaartjes). 
In 2009 geldt dit alleen voor de 
telgebieden binnen de 10-kilome-
terzone van Schiphol. 

in de zomer van 2008 en 2009

Hoeveel ganzen verblijven er in de zomermaanden 
in Noord-Holland? Telgegevens uit die maanden 
zijn er nauwelijks. In opdracht van de provincie 
heeft het team Onderzoek van Landschap Noord-
Holland een onderzoek uitgevoerd naar aantallen 
en verspreiding van de ganzen.

●  Grauwe ganzen. Foto: Jelger Herder.●  Brandganzen op Marken. 
Foto: Wim Ruitenbeek.

●  Grauwe ganzen. Foto: Otto de Vries.

●  Brandgans.          
Tekening:  
Jos Zwarts.
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Resultaten 2008
In de zomermaanden van 2008 
werden in Noord-Holland in juni 
25.323 overzomerende ganzen 
geteld, in juli 50.189 en in augustus 
51.394, verdeeld over 8 soorten en 
een aantal hybriden (zie tabel 1 en 
kaartjes). De grauwe gans is hiervan 
verreweg de talrijkste. Daarnaast 
komen de boerengans en brandgans 
in relatief grote aantallen voor. 
Verder zijn nijlgans en Canadese 
ganzen algemeen. Van de rotgans, 
kolgans en Indische gans zijn 
slechts enkele exemplaren geteld.  
De grauwe gans en boerengans ko-
men wijd verspreid voor (zie kaart-

je) met als belangrijkste concentra-
tiegebieden: Texel, Amstelmeer en 
Wieringen, Laag Holland, Spaarn-
woude, Vechtstreek en Amstelland. 
De brandgans komt geconcentreerd 
(>1000) voor in het Wormer- & 
Jisperveld), polder Grootslag/Klei-
put Drieban en de Schagerkogge. 
De Canadese gans concentreert 
zich vooral in de Polder Grootslag/
Kleiput Drieban. In tabel 1 staan de 
aantallen van de grauwe gans, soep-
gans, brandgans, Canadese gans en 
nijlgans per telling.

Half juni 2008
Tijdens de telling in juni 2008 wa-

ren de aantallen het laagst. Het ging 
voor een belangrijk deel om ganzen 
met jongen. De niet broedende 
ganzen verbleven in deze periode 
op de ruiplaatsen. Mogelijk is er 
ook sprake geweest van enige on-
dertelling omdat veel plaatsen waar 
de grauwe ganzen met hun jongen 
verblijven moeilijk toegankelijk en/
of onoverzichtelijk zijn.
De grauwe gans bleek verreweg het 
talrijkst gevolgd door soepgans, 
brandgans, Canadese gans en 
nijlgans (zie tabel 1). De meeste 
vogels bevonden zich in Laag Hol-
land (9.916) en in West Friesland 
(6.750) (tabel 2). In Laag Holland 

ging het voornamelijk om grauwe 
gans, boerengans en brandgans. 
In West Friesland werden naast 
grauwe ganzen ook veel Canadese 
ganzen waargenomen.

Half juli 2008
Half juli 2008 zijn de aantallen 
grauwe ganzen, soep- en brandgan-
zen in Noord-Holland twee maal zo 
hoog als in juni (tabel 1). Deze stij-
ging wordt veroorzaakt doordat de 
ganzen vanuit de ruiplaatsen naar 
de telgebieden getrokken zijn. Ook 
zal ongetwijfeld meespelen dat de 
broedparen met jongen nu kunnen 
vliegen en zich hebben aangesloten 
bij de andere ganzen. De aantallen 
Canadese ganzen en nijlganzen zijn 
in verhouding minder toegenomen. 
De toename van de aantallen zien 
we in bijna alle gebieden, behalve 
in West-Friesland. In verhouding 
zien we de sterkste toename in 
Amstelmeer-Wieringen, Vechts-
treek, Spaarnwoude en de Haarlem-
mermeer (zie tabel 2).

Half augustus 2008
In augustus 2008 blijven de aantal-
len ganzen op ongeveer hetzelfde 
niveau als in juli (tabel 1 & 2). 
Kleine verschuivingen zijn opgetre-
den. Zo zijn de aantallen op Texel, 
Amstelmeer-Wieringen en in de 
Kop licht toegenomen. Vooral in 
Amstelmeer-Wieringen is het aantal 
grauwe ganzen en Canadese ganzen 
sterk toegenomen.

Rond Schiphol
De eerste tellingen in 2008 wezen 
uit dat er zich medio juli 2008 
binnen de 10-km zone van Schip-
hol ruim 7.000 ganzen ophielden 
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(Visbeen & Scharringa, 2008), zie 
tabel 3. Dat is veel meer dan het 
gerapporteerde maximum aantal 
van 2.506 grauwe ganzen op 27 au-
gustus 2006 (Ebbinge et al., 2006). 
Die stijging heeft zich in 2009 
voortgezet tot een maximum van 
10.221 vogels in augustus (Raes et 
al., 2010). Opvallend is dat in die 
maand in de akkergebieden van 
de Haarlemmermeer de aantallen 
gering waren. Uit simultaantellin-
gen in de ochtend en avond blijkt 
echter dat de grauwe ganzen vanuit 
de omliggende gebieden vooral de 
Haarlemmermeer in de avond en 
ochtend bezoeken om massaal te 
foerageren op de tarwevelden die 
net zijn geoogst, met een maximum 
aantal van 6.655 grauwe ganzen op 
de ochtend van 19 augustus 2009 
(Raes et al., 2010). Het moment 
van tellen is dus van belang. 

Slot
Overzomerende ganzen komen 
tegenwoordig wijdverspreid voor 
in Noord-Holland. Het gaat vooral 
om grauwe ganzen, soepganzen en 
brand- en Canadese ganzen. Vooral 
na de rui in juli en augustus, als 
de broedvogels met hun jongen 
en de niet-broedende vogels weer 
bij elkaar komen, zijn de aantallen 
het hoogst. Belangrijke gebieden 
zijn Laag Holland, West Friesland, 
Texel, Amstelmeer-Wieringen en de 
Vechtstreek/Amstelland. 
In 2009 stelden we binnen de 10 
km zone van Schiphol in vergelij-
king met de tellingen van 2008 een 
toename van het aantal ganzen vast, 
het grootst in de maand augustus. 
Tijdens de telling van half augustus 
zijn 10.221 vogels in de 10-km 

●  Tabel 3. Vergelijking aantallen ganzen 2008 en 2009 voor de telgebieden 
     binnen 10 km zone in de maanden juni, juli en augustus.                  

rood=stijging (≥10%); blauw= stabiel (±10%); groen= daling (≤10%).

●  Tabel 2. Het aantal ganzen per gebied 
in juni, juli en augustus 2008

●  Tabel 1. Totaal aantal ganzen in Noord-
Holland in de zomer van 2008.

zone waargenomen, waar dit er in 
2008 maar 6.478 waren. Deze tel-
ling valt samen met de piek van de 
graanoogst in de Haarlemmermeer.
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 juni juli aug
grauwe gans 16296 34715 35234
soepgans 3959 7753 7667
Canadese gans 1521 1922 2263
brandgans 2493 4378 4568
nijlgans 950 1413 1658
Overige soorten 104 8 4
 25323 50189 51394

 juni juli aug
Texel 1762 2391 4742
Amstelmeer-
Wieringen 2368 6836 6646
De Kop  2073 4745 3908
West Friesland 6750 7191 9489
Laag Holland 9916 20433 18888
Spaarnwoude 643 2342 1901
Haarlemmermeer 113 1167 843
Amstelland 1101 1801 1871
Vechtstreek 597 3283 3106
 25323 50189 51394

 Maand / telregio grauwe gans Canadese gans nijlgans soepgans Totaal

 Juni 2008  2009 2008  2009 2008  2009 2008  2009 2008  2009
Amstelland 847 649 27 9 70 71 154 146 1.098 875
Assendelft-Westzaan 110 354 - - 44 126 180 210 334 690
Haarlemmermeer 12 36 10 4 90 44 - 55 112 139
Spaarnwoude 348 556 70 48 142 182 82 81 642 867
Utrecht 165 737 19 6 20 11 23 60 227 814
Zuid-Holland  475  2  8  -  485
Totaal half juni 1.482 2.807 126 69 366 442 439 552 2.413 3.870
Juli          
Amstelland 1.570 1.569 22 23 32 27 160 201 1.784 1.820
Assendelft-Westzaan 160 502 - - 58 102 482 418 700 1.022
Haarlemmermeer 802 521 12 11 267 24 85 44 1.166 600
Spaarnwoude 1.969 1.281 55 45 229 371 88 75 2.341 1.772
Utrecht 1.107 2.558 - 1 29 3 72 83 1.208 2.645
Zuid-Holland  200  -  14  4  218
Totaal half juli 5.608 6.631 89 80 615 541 887 825 7.199 8.077
Augustus          
Amstelland 1.570 2.879 12 30 99 105 190 182 1.871 3.196
Assendelft-Westzaan 464 2.192 - - 76 46 800 588 1.340 2.826
Haarlemmermeer 643 21 - 15 149 19 40 24 843 79
Spaarnwoude 1.636 1.406 - 84 206 427 59 68 1.901 1.985
Utrecht 391 1.725 13 - 74 14 45 105 523 1.844
Zuid-Holland  280  -  11  -  291
Totaal half augustus 4.704 8.503 36 129 604 622 1.134 967 6.478 10.221

●  Grauwe ganzen. Foto: 
Jankees Schwiebbe

●  Canadese ganzen op Wieringen. Foto: Wim Ruitenbeek

●  Verspreiding van het aantal 
grauwe ganzen in Noord-
Holland in juni, juli en 
augustus 2008.
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Resultaten 2008
In de zomermaanden van 2008 
werden in Noord-Holland in juni 
25.323 overzomerende ganzen 
geteld, in juli 50.189 en in augustus 
51.394, verdeeld over 8 soorten en 
een aantal hybriden (zie tabel 1 en 
kaartjes). De grauwe gans is hiervan 
verreweg de talrijkste. Daarnaast 
komen de boerengans en brandgans 
in relatief grote aantallen voor. 
Verder zijn nijlgans en Canadese 
ganzen algemeen. Van de rotgans, 
kolgans en Indische gans zijn 
slechts enkele exemplaren geteld.  
De grauwe gans en boerengans ko-
men wijd verspreid voor (zie kaart-

je) met als belangrijkste concentra-
tiegebieden: Texel, Amstelmeer en 
Wieringen, Laag Holland, Spaarn-
woude, Vechtstreek en Amstelland. 
De brandgans komt geconcentreerd 
(>1000) voor in het Wormer- & 
Jisperveld), polder Grootslag/Klei-
put Drieban en de Schagerkogge. 
De Canadese gans concentreert 
zich vooral in de Polder Grootslag/
Kleiput Drieban. In tabel 1 staan de 
aantallen van de grauwe gans, soep-
gans, brandgans, Canadese gans en 
nijlgans per telling.

Half juni 2008
Tijdens de telling in juni 2008 wa-

ren de aantallen het laagst. Het ging 
voor een belangrijk deel om ganzen 
met jongen. De niet broedende 
ganzen verbleven in deze periode 
op de ruiplaatsen. Mogelijk is er 
ook sprake geweest van enige on-
dertelling omdat veel plaatsen waar 
de grauwe ganzen met hun jongen 
verblijven moeilijk toegankelijk en/
of onoverzichtelijk zijn.
De grauwe gans bleek verreweg het 
talrijkst gevolgd door soepgans, 
brandgans, Canadese gans en 
nijlgans (zie tabel 1). De meeste 
vogels bevonden zich in Laag Hol-
land (9.916) en in West Friesland 
(6.750) (tabel 2). In Laag Holland 

ging het voornamelijk om grauwe 
gans, boerengans en brandgans. 
In West Friesland werden naast 
grauwe ganzen ook veel Canadese 
ganzen waargenomen.

Half juli 2008
Half juli 2008 zijn de aantallen 
grauwe ganzen, soep- en brandgan-
zen in Noord-Holland twee maal zo 
hoog als in juni (tabel 1). Deze stij-
ging wordt veroorzaakt doordat de 
ganzen vanuit de ruiplaatsen naar 
de telgebieden getrokken zijn. Ook 
zal ongetwijfeld meespelen dat de 
broedparen met jongen nu kunnen 
vliegen en zich hebben aangesloten 
bij de andere ganzen. De aantallen 
Canadese ganzen en nijlganzen zijn 
in verhouding minder toegenomen. 
De toename van de aantallen zien 
we in bijna alle gebieden, behalve 
in West-Friesland. In verhouding 
zien we de sterkste toename in 
Amstelmeer-Wieringen, Vechts-
treek, Spaarnwoude en de Haarlem-
mermeer (zie tabel 2).

Half augustus 2008
In augustus 2008 blijven de aantal-
len ganzen op ongeveer hetzelfde 
niveau als in juli (tabel 1 & 2). 
Kleine verschuivingen zijn opgetre-
den. Zo zijn de aantallen op Texel, 
Amstelmeer-Wieringen en in de 
Kop licht toegenomen. Vooral in 
Amstelmeer-Wieringen is het aantal 
grauwe ganzen en Canadese ganzen 
sterk toegenomen.

Rond Schiphol
De eerste tellingen in 2008 wezen 
uit dat er zich medio juli 2008 
binnen de 10-km zone van Schip-
hol ruim 7.000 ganzen ophielden 
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(Visbeen & Scharringa, 2008), zie 
tabel 3. Dat is veel meer dan het 
gerapporteerde maximum aantal 
van 2.506 grauwe ganzen op 27 au-
gustus 2006 (Ebbinge et al., 2006). 
Die stijging heeft zich in 2009 
voortgezet tot een maximum van 
10.221 vogels in augustus (Raes et 
al., 2010). Opvallend is dat in die 
maand in de akkergebieden van 
de Haarlemmermeer de aantallen 
gering waren. Uit simultaantellin-
gen in de ochtend en avond blijkt 
echter dat de grauwe ganzen vanuit 
de omliggende gebieden vooral de 
Haarlemmermeer in de avond en 
ochtend bezoeken om massaal te 
foerageren op de tarwevelden die 
net zijn geoogst, met een maximum 
aantal van 6.655 grauwe ganzen op 
de ochtend van 19 augustus 2009 
(Raes et al., 2010). Het moment 
van tellen is dus van belang. 

Slot
Overzomerende ganzen komen 
tegenwoordig wijdverspreid voor 
in Noord-Holland. Het gaat vooral 
om grauwe ganzen, soepganzen en 
brand- en Canadese ganzen. Vooral 
na de rui in juli en augustus, als 
de broedvogels met hun jongen 
en de niet-broedende vogels weer 
bij elkaar komen, zijn de aantallen 
het hoogst. Belangrijke gebieden 
zijn Laag Holland, West Friesland, 
Texel, Amstelmeer-Wieringen en de 
Vechtstreek/Amstelland. 
In 2009 stelden we binnen de 10 
km zone van Schiphol in vergelij-
king met de tellingen van 2008 een 
toename van het aantal ganzen vast, 
het grootst in de maand augustus. 
Tijdens de telling van half augustus 
zijn 10.221 vogels in de 10-km 

●  Tabel 3. Vergelijking aantallen ganzen 2008 en 2009 voor de telgebieden 
     binnen 10 km zone in de maanden juni, juli en augustus.                  

rood=stijging (≥10%); blauw= stabiel (±10%); groen= daling (≤10%).

●  Tabel 2. Het aantal ganzen per gebied 
in juni, juli en augustus 2008

●  Tabel 1. Totaal aantal ganzen in Noord-
Holland in de zomer van 2008.

zone waargenomen, waar dit er in 
2008 maar 6.478 waren. Deze tel-
ling valt samen met de piek van de 
graanoogst in de Haarlemmermeer.
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Canadese gans 1521 1922 2263
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 25323 50189 51394
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