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EEN OVERZICHT VAN HET OVERI^IINTEREN VAN RIETGANZEN IN MIDDEN-BRABANT

Loek Hllgers

Inleiding

In dit artikel rcrdt gepoogd een overzlcht te geven van de aantallen
en de vers:reijlng van Rietganzen, die in Midden-Brabant overwinteren.
Vergeleken net Ce belangrijkste pleisterplaatsen ln Noordwest-Europa
zíjn er Cat -lsschien niet zoveel. In het Nederlands-Duitse Nieder-
rhein-gebieC b.v.lopen de aantallen de laatste jaren op tot vele
tienduizenCer: d.e nauwelijks duizend vogels in onze streek lijken
daarbij in het niet te va1len. Enlge nuance iloet in deze bewering
worden aa:rgebracl'lt door erop Ee wijzen, dat heE grootste deel van de
Middenbrabantse R.ietganzen tot de ondersoort -faba1ls- de Taiga-
Rietgans, behoort. De totale wereldpopulatle van deze ondersoort
(soort ?) wordt door r"erschillende auteurs geschat op 60.000 tot
100.000 exenplaren (van den Bergh , Huyskens). Noord-Brabant.
(inclusief de Eotale Groote Peel) herbergE regelmatig een tot twee
procent daarvan! In Ce neeste jaren is hun voorkomen in Nederland
beperkt tot een klein aantal Eraditionele pleisterplaatsen in heide-
en hoogveengebieden. iiun aanwezigheid is dus naur^/ vervlochten met
enkele zeldzaaa geworden Brabantse landschapstypen en vormt een
belangwekkend natuurverschijnsel, Ílaar we nl-et zuinig genoeg op kunnen
zijn. Daarorn is inzicht vereist ln de ligging van de slaapplaatsen en
de forrrageergebieden en in de aant.allen overwinterende Rietganzen.
In dlt artlkel wordt dan ook een antwoord gezocht op de volgende
vragen:
Hoeveel Rletganzen overwinteren er jaarlijks 1n Midden-Brabant? Hoe is
het selzoensverloop? Hoe verhouden zich de aanEallen Taiga- en Toen-
dra-Rietganzen tot elkaar? In r.-elke landschapsEypen bevinden zich de
fouragee rgebl eden ?

Andere vragen, zoals bijvoorbeeld naar
herkomst van de hler pleisÈerende ganzen

de voedselkeuze of naar de
Eoeten buiten beschouwlng

b1 i j ven.
Er zijn gegevens verwerkt van waarnemingen uit het gebied, dat rur^lr^reg

omsloten wordt door een lijn tussen de geneenEen Den Bosch, Drunen,
Dongen, Gilze, Poppel (B), Hooge Mierde, Vessem, Oirschot, BoxÈel, Den
Bosch. De llgging van de slaapplaatsen en de fourageergebieden is
weergegeven op kaart (figuur 1).
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Figuur 1. Overzlcht van de Rietganzenplelsterplaatsen 1n
Brabant (i : 200,000)

Mídden-

I = slaapplaats
ÉÏj-È' = hetde, zandverstulving
d//h = fourageergebted, regelmatlg gebrulkt
(:_,')= fourageergebted, inciclenteel (vooral Ín strenge wlnters) gebruikt
-+- regelmatlge voedsel- en slaapvluchten
1 = De Rekken / nt3ens Broek
2 = VLijmensch Ven / De Ham / Vughtse Gement
3 = Hel-voirts Broek, noordel-iJk deel
4 = Helvoirts Broek, zuidellJk deel
5 = Gement / t<waden Opsl-ag
6 = Mispelelndsche HeÍde

DD = Loonsche en Drunensche Dulnen
KH = Kamptnasche l{etde
RII = Rechte Heide
LH = Landschotse Helde
NH = Neterselsche Helde
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1. Enkele hÍs,!ori§ghe gegqvenq

De Avlfauna van Noord-BrabanÈ (van Erve e.a. (red.) 1967) geeft enÍge
oudere gegevens. A11een de slaapplaatsen Kampina en Neterselse llelde
worden daarin genoemd; over de fourageergebieden wordt elgenlljk ntet
gesproken. Als slaapplaatsen in andere delen van de provincie worden
in de Avlfauna nog genoemd; de Groote Peel en de Strahrechtse Heide.
De SLrljbeekse Heide nabij Chaam, de laatste jaren een belangrijke
slaapplaats, was toen kenneliJk nog níet a1s zodanig bekend. Toch be-
vestlgen boeren ult de omgeving van Baarle-Nassau dat daar ook a1 in
de jaren dertig "ganzen" werden opgemerkt, €o zeLfs 1n een ruimer ge-
hled. Genoemd wordt met name de lnmiddel-s ontgonnen Poppelsche Heide,
waar ze toen op -grote vennen- overnachtten (mond. med. A. Oomen).
De Poppelsche en Bedafsche Heide werd nog voor de Tweede Wereldoorlog
tot landbouwgrond omgevormd, €o slndsdien worden er nog mrar zelden
ganzen gezlen.Ook andere (voormallge) heidegebleden worden we1 a1s,
inmlddels verlaten, plelsterplaats genoemd. rn het ganzenarchief van
SBB (Tl1burg) ls b.v, een gegeven te vinden over de Lanrischotse
He1de, Í{aar voor de ontginning van het zuj-de11jk deel ervan honderden
"ganzen" plelsterden. In datzelfde arehÍef wordt het Rouwven op Ce
0irschotse Heide a1s slaapplaaÈs genoemd: in januari en februari l-953
plelsterden er 70 a 80 Rletganzen.
Na de oorlog waren er andere ontwlkkel-lngen die vooral voor de tradi-
tlonele fourageergebieden van Talga-Rletganzen nadelig waren. Zo
bleken gebÍeden a1s Kr+aden Opslag/ de Gement (gem. Diessen en Moerges-
tel), de Rekken (gem. Gilze-Rljen en Dongen), het VlÍ.jmensch Veni de
Vughste Gament (gers. Vlijruen en Vught) en het Bossche Broek (gern. Den
Bosch) na ruilverkavellngswerken en !/egaanleg nlnder 1n trek.
-Goede', d.w.z" nog nlet aarr de Eoderne landbouw eangepaste pleister-
plaatsen worden traditiegetrolrw ieder jaar door de Talga*Rletganzen
opgezocht vanaf elnd oktober of begin november" ïn Mídrien*Erabant- gaat
dat de laatste jaren a1leen nog op voor Kamplna en Helvoirrs Broek-
Pleisterplaatseq, dle we1 raeE ruilrzerkavellngen gezegend zijn, worden
nog wel gebruilct, maar dan vooral in strenge winters, en uteestatr- pas
aan het einde van het seizoen, dus in..lanuarl en februari.

2. Hoe is de informatie over de Riereanzen verzameld '!

Sinds de winter ïq75176 woi:den door ieden van cie Werkgroep vóor Vogetr--
en Natuurbescherming Mldden-Brabant systemalisch Rietgaazen geteld in
Midden-Brabant.
De enige ons bekencle slaapplaats ín Midden-Brabant was toen de Karnpi*
nase Heide (Huisvennen), We mogen er vanuit gaan dat dtt gebied,
eigendom van Natuurmonumenten, tot in lengte van jaren vei.lig gefel.d
is. Hun voedsel zoeken de Rietganzen echter uirsluitenrl in vochclge
wellanden en beekdalen. Julst dÍ"e gebieden zljn kwetsbaar en staan
bloot aan bedrelglngen.
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Yan 1976 tot 1979 werden s{multaantelllngen georganLseerd samen met rle
volgende werkgroepen: vogelwaeht Den Bosch, Ken en Genlet uÍt Dongen,
en vogelwerkgroep de Kempen. Grazende ganzen werden geteld ln het
Helvoirts Broek, de vughtse Gement, het Bossche Broek, de Gement en de
Kwaden Opslag te Moergestel, de Rekken te Dongen en incldenteel op de
RÍelse Heide.
rn de Jaren daarna werden de tellingen in heË Helvoirts Broek
voortgezet, terwiJl ult de overige gebieden wat meer incidenteel nog
lnformatle werd verzameld. Helvoirts Broek, de Rekken en - in mindere
mate - de Kwaden Opslag bleken belangrijke fourageergebieden re zijn
voor Talga-Rietganzen. In de Rekken verbleven ook vaak Toenclra-Riet-
ganzert, dle naar de Blesbosch Erokken.
Vergel"lJkbare systematlsche tellingen zijn er op de slaapplaats op de
Neterselse Heide en nabijgelegen graasgebieden nieE geweest. In aejaren zesttg en zevenÈ1g leek de slaapplaats verlaten te zi--in of
slechts lncldenteel bezocht !e worden. Dat -incidenteel bezoek- moet
overigens ook gelden voor de vogelaars.llet staat namell-jk vast dat er
daar ln die perlode gewoon heel weinig op ganzen gelet ls. rn de
strenge wlnter 1978179 zl jn er we1 wat ganzen gez.l-en en in de Jarendaarna is het gebled door enkele vogelaars intenslever bezocht en
gecontroleerd. De -Neterselse- ganzen grazefl direct ten zr:iden of ten
noorden van de slaapplaats op respektievelijk de (ontgonnen) Mispel-
elndsche Helde en de (eveneens ontgonnen) Spreeuwelse HeÍde. Slechts
lncidenteel worden andere fourageergebieden gebruikt.
Het aanÈal teldagen liep van seizoen tot seizoen nog al uiteen. soms
zijn de Rietganzen ook gedurende de dag nogal beweegltSk, ze kunnen-s-mlddags op hele andere plekken zitten dan -s-ochtends. Deze
faktoren beinvloeden ulteraard de betrouwbaarheid van de tellingen in
belangrlJke mate.
De ondersoortdetminatie leverde vaak problemen op. Zonder teleskoop(vergroÈing mlnimaal 30 ) is het vrijwel ondoenlijk, zeker LTanneer de
\reersomstandigheden niet ideaal zijn. Bij een aanzienlijk deel van 6e
waarnemingen ls dan ook geen onderscheld gemaakt naar ondersoorten.

3. Resultaten van -de tellingen

(aupina - Helvolrts Broek.
le eerste Taiga-Rietganzen worden Ln cie ltreeste sel-zoenen gezir-n in de
laatste week van okÈober, anders in de eerste week van november. Deze
=.:ste waarnemingen hebben doorgaans betrekklng op kleine groepjes van:r:i:aal 6 tot maximaal 42 exemplaren, die waarschijnltjk-bestàan utt
í{.- "i enkele faniliegroepjes. Daarna nernen rle aantallen geletdelijk
:-.. aaarbij gewoonlijk de grootste aantallen oprre<len 1n februari.
"":=1f februarl- nemen de aanÈa11en snel af, en in de eerste rreek vanï;::: zijr de vogels meestal weer weg. waarnemingen na 15 maart zijn
:=ljz:a- en pleisterende Rietganzen zí-jn niet meer gezÍen na 13 maart.
---:i:"::r 2 zi.jn de maxlma per periode van 10 dagen (dekade), op basis'1:" a=1aeae:ens uit negen sel-zoenen, in een grafiek gezet. ïn
:.::::r:. ::l'e:ber, december val1en cle naandmaxíma steeds in de laatste'-..-a1. -.'a: de =aand.
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Figuur 2" Aantalsverloop
Helvoirts Broek.
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Figuur 3. Slaapplaatstelllngen Kampina in
1978 tot en met 3 januari 1"979.
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In februari en maart va11en de maxiroale aantallen juist in de eerste
dekade; een duldelijk teken dat de terugtrek begonnen is.
In figuur 2 zljn uitsluiLend gegevens vernerkE van pleisterende
vogels. Het ts goed te bedenken, daE dit verloop een doorsnee vormt
van een -RÍetganzenselzoen-; van jaar Eot jaar zijn de verschillen
aanzienlijk, bljvoorbeeld onder invloed van meer of mÍnder streng
winEerweer.
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Het werken met maxí.mr verdoezel-t verder de aanzlenl-lJke aantalswLsse-
11ngen, dle binnen een seizoen optreden" Blj wtjze van voorbeeld zljn
in flguur 3 de resultaten weergegeven van een reeks slaapplaatstel-
ltngen ln de periode van 29 oktober 1978 tot 3 Januari 1979. Ver-
gelljkbare schommellngen kunnen zich ook van dag tot dag voordoen in
de fourageergebieden.
Hlervoor ziJn drie mln of Íneer aannemeliJke verklarl,ngën te geven.
0p de eerste plaats ls het beslist nler onmogei-ljk, dat bij slaap-
plaatstelllngen - mlsschien wel aanzi"enl-í.jke - aantallen gemlst
zÍjn. Om dat te voorkomen zou de straapplaats omslngeld möeten worden
door een tanelljk groot aantal v/aarnemers" In de praktijk werden de
tellingen meest.al door ddn persoon of vanaf édn punt verricht, ergens
tussen de sLaapplaats en het belangrijkste fourageergebled. De ganzen
zullen echter niet steeds dezelfde aanvllegroute gehruiken ea ze
kunnen bij tijd en r+ij1e van andere fourageergebleden komen. in die
zin zíjn de tellingen dus ten dele onvolledig.
0p de tweede plaats moeten we bedenkeRr dat de ganzen waarschijnlljk
niet de hele overwinteringsperlode aanwezig zíja op ddn p1eíster-
plaats. Hoewel er nog maar weinig rlnggegevens bekenrl zi-jn, li jkt her
er toch op dat er nogal wat verplaatsi-ngen z{jn tussen de verschillen*
de pleisterplaatsen. Dit soorÈ verplaatsingen is door ringonderzoek
we1 aangetoond voor de verschillende overwinteringsplaatsen van
Toendra-Rietganzen.
Een derde oorzaak 1s gelegen in het felt, dat rle ganzen soms blljven
overnachEen in de graasgebieden. 0p grote schaal doet zich diL voor
bij ultzonderlljke weersorDstandigheden. In de wel erg w{.nterse
perlode vanaf 30 december L978 bijvoorbeeld werden de Huisvennen
wekenlang níet gebrulkt als slaapplaats" De ganzen bleven toen gewson
in de wellanden. Ook wanneer delen van het Helvoirts Broek
overstroomd raken zíen de ganzen af- van de energieverslindende
vliegtocht naar de Huisvennen. Dit gebeurde bijvoorbeeld in januari
1981.
Ileel- vaak ook bleven groepen ganzen overnachten ln het nalte weÍianCen
gebied van de Rekken. Ook in helciere nachten blijft soms een deel van
de groep Ln het weiland overnachÈen, maar het is niet bekend in welke
nate. Na de ruilverkaveling is dit niet meer vastgesteld.

ïn figuur 4 1s het verloop van rie maximale seízoensaantallen
weergege\Íen sÍn<ls 1975. Hierult komÈ een duidelijk stljgende tendens
naar voren, wanneer we de "topjaren" (strenge winters ! ) l?V8/79 en
19821 B3 (zachte wlnter) bulten beschouwlng later. tsedacht moet worden,
.dat de seizoensmaxl-rna mees ta1 slechts enkele dagen aanwezig zÍ jn. Ilet
ieel-d kan wat verÈekend zijn omdat 1n de eerste jaren vri,jwel alleen
i:zer./ens van slaapplaatstelLingen zi jn gebruikt. Deze zu1len, zoals
:::3s hiervoor werd aangegeven, een onderschattíng opleveren van het
"::.:al ganzen dat in de streek verblljft. Nietternin komt ook uit de
:-a:::iaatstellingen van de laatst.e jaren een duirtelijke toename naar
',- :=:., -.'eoral na de strenge winter ï978/79, hoewel kenneti jk nooit de
---..-z :r?ulatie op de Huisvennen overnacirt. De maximale aantallen,
:r: :-: s:aapvluchten geteld werden bedroegen Ln 1q81" en 1982
::--""'::::e=-d: i25 en 554.
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FÍguur 4. Het verloop van de maximale seizoensaantallen.
(Kanplna - Helvolrts Broek).
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4. Neterselse Heioe - l'1rs::1:^:-::-. :='--.

In oudere publlkattes (b. ", de Avifauna van §oord-Brabant en Ganzen
in Nederland) -r^rordt de )ieterselse .--;:je ste=Cs genoemd a1s

plelsterplaats" Over het voorkouen va:1 ?letga:zer tussen 1965 en 1979

ÍselgenlijknÍetsbekend,mSSÍhetis:-:et'jlgesloten,daÈdatte
wi jten Ís aan het feit, dat het gebled i+el:-lg Co,rrrogelaars bezocht
werd. Uir de Jaren L978179 en Lgi9J'8A ziln enkele incldentele
waarnemingen bekend. In de sÈrenge w-inter 1980/81 sorden vanaf half
december kleine aantal-1en gezien, welke vanaf half januari oplopen tot
ruím honderd. Van eínd januari tot half februarj. worden de grootste
aantallen genot.eerd, met als piek 341 exenpl-aren op 15 februarL l9Sl'
In de winter l98t/82 herhaal-t zich dit patroon min of meer, z|j het,
dat dezelfde piekaantallen 1n februari uitblijven. Het maximum is 156

exeraplaren op 23 februari 1982, Uit de !íinÈers L982183 en 1983/84 zljn
minder waarneroingen gemeld; 1n beide seizoenen verschijnen de Riet-
ganzen vanaf half december en blljven de maxlua, met 50 exemplaren op

22 februari 1983 en 72 exemplaren op 5 februarl 1884 aan de lage k-ant.
De telgegevens zljn samengevat in tabel 1.

75/76 76/7i i7 t78 -8t79 79',80 !lri:81 q'-t82 c: 83 e3l8!1
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Tabel l.Plelsterende Rietganzen ín het complex Neterselse Heide,
Mispeleindsche Helde, Landschotse Helde.

i,
2A

50

:,

io
t65
310

'1'

,t
126
L36
151

156

à'
72

50

20

- geen telgegevens beschikbaar

De meeste tellingen zijn verricht in een weilandgebled grenzend aan
het heidereservaatrn.l. de ontgonnen )lispeleindsche Heide. Incidenteel-
fourageerden kleinere aantall-en in de Biezegooren, op de Spreeuwelse
Heide en t.en zuiden van de Landschotse Heide. VluchËen van en naar de
Kwaden Ops1ag werden niel waargenonen, hoewel Winr de Kroon de ganuen
soms uit noordelijke richting op de slaapplaats zag arrÍ.veren. Dlt
kan wljzen op een relatie meE de Kwaden Opslag, maar kan ook betekenen
dat de Spreeuwelse Heide of de Elschotshoek intensiever in gebruik
zljn a1s voedselgebied dan Èct nu toe blijkt uit direkte waarnemingen,
De ganzen, rlie op de NeEerselse t{eide slapen lijken in ieder geval
overdag nog we1 eens aan de aandacht te ontsnappen. Zo was er russen
12 januari en 30 januari 1982 constant een groep van ongeveer 130
aanwezlg. 0p de Mispeleinrlsche Heide fourageerden op 14 tot en mel 18
januari respektievelijk 128, 108, 59, 6 en L27 exemplaren. Het lijkt
erop, alsof een deel van de groep elders voedsel zocht op 15, 16 en
17 januari. Slechts enkele keren is de ondersoort bepaald van de Rlet-
ganzen op de Mispel-eindsche Heirle. Bi j die gelegenheden bestond ile
groep telkens geheel of voor de overgrote meerderheld uit Taiga*
Rietganzen.

-78/79 'V9/80 '8A181 '8L/82 '82/eS '83/54

december, le dekade
2e dekade
3e dekade

januarl, le dekade
2e dekade
3e dekade

februarl, le dekade
2e dekade
3e dekade

@ f,,cil ílells t98Y
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5. Diskussle

Over de stlJgende tendens ln de aantallen pleí-steraars zijn enkele
opmerklngen te maken. Ook in andere tradÍtlonele -Faballs--plelster-
plaatsen, met name ln DrenÈe, Ís na de wlnter 1978/79 een aantals-
toename gekonstateerd. Voor dle provlncle a1s totaal wordt dit
toegeschreven aan heÈ felt, dat sinds 1,978/79 de ganzen opnleuw
gebruik zijn gaan maken van pleisterplaatsen, dle sinds tientallen
jaren verlaten \./aren.
Voor Hldden-Brabant lijkt rlat ook op te gaan. Slnds die bewuste
winter komen er \{eer wat regelmatlger aanEallen voor in de Kwaden

0ps1ag (I{oergestel) en Ís er sprake van, dat een verlaten
plelsterplaats op de Neterselse en Mlspeleindsche Heide opnieuw
'ontdekt' zoo zlja. Gezlen het versehil in waarnemingsintensitelt
\roor en na 1980 moet achler de geldigheid van <lie bewering vooralsnog
een \ÍraagEeken gezet worden. ïn de jaren zestlg werden er tweehonderd
tot driehonderdvijftig exemplaren gezien. Als er a1 sprake is van
-herontriekking- dan liggen de aantallen nu nlet hoger dan toen.
In de GrooEe Peel ls vastgesteld, dat na half januari het aandeel van

Toendra-B.ietganzen ln de totale groep aanzienl-i jk toeneemt . \'Ioor

Midden-Brabant onlbreken voldoende nauwkeurlge tellingen, waarbij
onderscheid is gemaakt naar ondersoorten. Niettemin bestaat de

indruk, dai de laatste jaren ook hier zo-n versehijnsel optreedt. Zo

bestond op 5 iebruari 1984 een groep van ongeveer 650 ganzen ln het
Helvoirts Broek voor ongeveer de helft uit Talga-Rietganzen en voor de

andere helft uit Toendra-Rietganzen; in december daaraan voorafgaand
werden daar nog geen Toendra-Rietganzen gezien. A1s op deze plelster-
plaats de sterke aantalstcename tegen het einde van de winter ook moet

worden toegeschreven aan het tarnelijk plotseling verschl.jnen van Toen-
dra-Rietganzen, dar zou dat de Erendmatige toename van de populatle
kunnen verklaren,
Het verschi_jner i,al Toendra-RÍetganzen in tra<licionele pleisterptaat-
sen van de Talga-R:-etganzen, valt samen met een verandering in hun

voedselkeus. I: het begin van het seizoen eten Toendra-RÍetganzen
vooral oogstaf ..'a' cp aardappel- en bietenakkers, b"v. 1n Zeelanrl . À1s

dat op is schake-er ze sver op gras en ze verhulzen dan rnassaal naar
het rlviererge-:ieC. Eet is dan niet uitgesloLen dat enkele van deze

groepen zich aarsluj.ten bl; de Taiga-Rietganzen ln Brabant'
in het ge';al- ','a:, í'a:::na /ile1r'oirts Broek moet echter nog een andere
mogelijke aarzaz'{. gence:C worden voor de onmiskenbare recente aantals-
toenatre . De s t i : gir-g 

"'a 
1t hier nameli jk vri jwel samen Eet het

gereedkomen r.'a:'i Ce !.ur 1..'erkaveling Gilze-Bave1-Ri jens Broek" De

slaapplaats in Ce Lekken (Lijens Broek) raakte daardoor geheel in
onbruik. l{et gebied ging goecideels verloren a1s voedselgebied; de

- kleinere - aantallen Cie nu nog gezien worden betreffen meestal
Toendra-Rietganzen, die in Ce Biesbosch slapen. Voor de ganzen, die
slapen op Kampina resteert nu eigenlijk a11een nog het Helvoirts Broek
als tamelijk gaaf en ongeschonden voedselgebied. De laatste jaren zljn
bijna a1le ganzen van Kampina bijna altijd daar te vinden!
Deze ontwikkeling staat niet op zlchzelf. Andere gebieden verloren al
eerder hun betekenis voor de Taige-RieÈganzen. Het Vlljmensch Ven en

de Vughtse Genent gingen ln de rullverkaveling "I{eusden-V1ljmen"
(1965) op de schop; er wcrden nu nog rnaar sporadisch kleÍne aantallen
gezlen.
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Het Bossche Broek werd ln 1967 door wegenaanleg versnlpperd; de
laatste Jaren werden er nauwelljks nog ganzen geslgnaleerd. ook de
bultenpolders van Besooyen en Waalwijk werden verkaveld, ontwaterd en
ontsloten; ganzen zlJn er slndsdien wljwel veràwenen. Voor de Kwaden
Opslag en de Gement te Moergestel geldt etgenliJk hetzelfde
(rullverkavellng "Molenakkers", 1965) maar de laatste jaren worden er
weer regelmatlg, zij het pas laat ln het seizoen, Taiga-Rietganzen

. --.4gezien. Vóór de rull-verkavellng was de Rekken ook bekend als
slaapplaats. Helaas ls er weinig bekend over de aantallen slapers en
de regelnaat, waarmee van de slaapplaats gebrulk werd gernaakt.
Nietterain kan ook de aantalsstijging op de slaapplaats Kamplna
minstens gedeeltelijk daarmee in verband worden gebracht. Door het
wegvallen van alternatieve slaap- en voedselgebieden is de populatle
in zijn geheel natuurlljk een stuk kwetsbaarder geworden. In het
HelvoirËs Broek zlen we thans de volgende bedreigingen:
- Uitbrelding van lndustrie en woningbouw tot tn het Broek;
- Overbemestlng met grote hoeveelheden drijfmest;
- Toename van het areaal snljmaï.s ten koste van grasland.

Vooral de laatste jaren is in het zuidelijk deel van het Broek veel
meer mals geteeld. Aangezien -Faballs-, de Taiga-Rletganzen, zo'n
verstokte grazer is, beÈekent dat een aanzlenliJke vermindering van de
beschikbare voedselbron. De voedselgebieden van de Taiga-Rietganzen
van de Neterselse Heide hebben ln het verleden al biJna fatale
kultuurtechnlsche aanpassingeen ondergaan. Alsof het nlet genoeg Ís,
wordt nu de Spreeuwelse Helde opnieuw bedrelgd, €o we1 door de
Rullverkavellng de Hllver, die ln voorbereiding is. Binnen het
rullverkavelingsblok valt ook de Kwaden Opslag, van belang voór de
ganzen van de Kampina, etr mogelijk ook voor die van de Neterselse
Heide

6. Samenvattlng

Het aantal in Midden-Brabant overwínteren<le Rletganzen bedraagt <le

laatsEe jaren 1.0O0 tot 1.200, waarvan het merendeel tot de ondersoort
-Fabalis', de Taiga-Rletgans, behoort. De Middenbrabantse pleÍster-
plaatsen zijn daatmee van groot belang voor het voortbestaan van deze
ondersoort. 0p de belangrijkste plelsterplaats, Kampina, en de
daarmee te relateren voedselgebieden ln het llelvoirts Broek rrrlveren
de Taiga-Rietganzen vanaf eind oktober of begin november. 0p de
Ylspeleindsche en Neterselse Helde verschijnen ze pas vanaf half
deeember met eveneens maxima ln februarl.
iourageergebleden zoals de Kwaden Opslag, de Gllzesche Heide (en
iegenwoordig ook de Rekken?) worden eveneens pas laat in het selzoen
c:gezocht. In strenge winters wordt nog een aantal graslandgebleden
::lcidenteel gebruikt.
l'e belangrijkste voedselgebieden zijn te vinden in beekdalen en
::rekgebieden (Helvoirts Broek, Rekken, Kwaden Opslag) en in mÍndere
-,":e c? de jonge helde-ontglnnlng (Mispeleindsche Helde, Spreeuwelse
i:rje, 3ilzesche Helde) A1 deze gebieden worden gekarakteriseerd door
:.e: -;corkonen van vochtlg grasland.
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Tot Slot

De honderenden \caarnemingen van tlental-len vogelaars, die Ín dit
verslag zlJn verwerkt, vergden tlentallen uren veldwerk. Behalve de
in paragraaf 2 genoemde werkgroepen wÍ1 Ík de volgende personen
bedanken voor het beschikbaar stellen van hun gegevens:
Frans van Erve, Lex Peeters, I{im de Kroon, Marco Bakermans, Ad van
Poppel, Peter de Rouw en Peter Key.
Aanvullende lnformatle werd verkregen uit het ganzenarchÍef van S.B.B.
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