
Fig. 1. Pyrenese vogelmelk, Ornithogalum 
pyrenaicum. Rockanje 1969. Foto C. S. 

als Bolderik en Doornappel en in de rogge 
zaten vroeger wel eens sclerotiën van het 
gevaarlijke Moederkoorn (Claviceps purpu
rea). De plekken waar dit voer gestrooid 
wordt zijn direct te herkennen doordat er 
meestal ook gewone onkruiden van akkers 
en ruderale plaatsen als Witte krodde. He
rik, Hartgespan en Wegdistel staan en voorts 
Kroonkruid; vooral Voorne schijnt een gun
stig biotoop te bieden aan dergelijke soor
ten: ook Grootbloemcentaurie en Bossalie 
worden er gevonden. Verder kan aangeno
men worden, dat de kleinere konijnenstand, 
sinds de myxomatose heerst, gunstig is voor 
sommige soorten, speciaal vlinderbloemigen, 
Hoewel de Pyrenese vogelmelk al een jaar 
of zes aanwezig moet geweest zijn (de plant 
heeft zeker drie jaar nodig om het van zaad 

tot bloeiende plant te brengen) is het niet 
zeker dat het een blijver is. De noordelijk
ste groeiplaats is bij Boulogne sur Mer, wat 
de Franse botanici al erg noordelijk vinden, 
Ik liet die prachtige plek, met wel honderd 
planten, zien op de excursie van de 
K,N,N,V,, in 1939, Maar mogelijk is de 
grotere konijnenstand vroeger een rem ge
weest voor eerdere vestiging in ons land, 
Het schaarse voorkomen van deze soort 
kan ook veroorzaakt worden door het feit 
dat Ornithogalum pyrenaicum geen akker
onkruid is, en dus niet zo gemakkelijk in het 
broodgraan komt. Maar Echte gamander 
(Teucrium chamaedrys). Akelei (Aquilegia 
vulgaris) en Kroonkruid zijn ook geen ak
keronkruiden, kunnen echter wel langs ak
kers voorkomen en met de grote landbouw
machines van tegenwoordig mee gemaaid 
en gedorst worden en zo, zij het minder ge
makkelijk dan andere soorten, op de be
kende adventief plekken komen. 
De tweede plant, die wel niet nieuw is voor 
ons land (ze staat vermeld voor Wagenin
gen), is een smalbladige vorm van de Grote 
muggenorchis, die duidelijk afwijkt van de 
twee variëteiten (of ondersoorten) die we in 
ons land hebben: de typische var. conop
sea van de blauwgraslanden en de Limburg
se kalkhellingen, bloeiend in juni met een 
losse tros, en de var. jrisica (fig. 2) van de 
duinen, bloeiend in juli en augustus met een 
dichte tros. De Smalbladige muggenorchis 
(fig. 3) staat in bloeitijd tussen beide in. Op 
een afstand ziet ze er heel anders uit met 
de zeer smalle, lange bladeren en de kleinere 
bloemen, zodat ik eerst meende met de Wel
riekende muggenorchis (Gymnadenia odo-
ratissima) van Normandië en de Alpen te 
doen te hebben. Maar de spoor was niet 
kort doch lang, een kenmerk van de Grote 
muggenorchis. De geur was echter zeer 
sterk, sterker dan bij de normale G. conop
sea maar minder sterk dan bij G. odoratis-
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Fig. 2. Grote muggenorchis, Gymnadenia 
conopsea frisica. Oostvoorne 1962. Foto 
C. S. 

sima. Ook heeft deze laatste niet zulke lan
ge bladeren. De beschrijving klopte volko
men met die van de Smalbladige muggen
orchis in Ascherson en Graebner en de 
groeiplaats, in neutrale humusrijke zand
grond, kwam wel overeen met die van de 
vroegere Wageningse blauwgraslanden. De 
plant werd gevonden door de heer Mar-
quenie uit Den Briel op een excursie van 
a.s. Natuurgidsen, die op weg waren naar 
de Tenellaplas. 
De derde bijzondere vondst van dit jaar was 
die van de Kompassla of Wilde sla op het 
groene strand van Oostvoorne. Het vinden 
van een enkel exemplaar van deze soort, mij 
bekend van de Gulpenerberg, zou niet zo 
bijzonder zijn geweest. Maar ik schat het 
aantal planten op twee plaatsen elk op ruw
weg 1000 en ze stonden daar zo dicht op

een, dat er niets meer tussen kon (fig. 4). 
Verder weg stond ook wel een aparte plant, 
die toch blijkbaar de concurrentie met de 
min of meer ruderale vegetatie van het 
drooggelopen groene strand kon doorstaan. 
Waar de planten zo dicht opeen stonden 
moest ik denken aan de Moerasandijvie 
(Senecio congestus), die vroeger ook zeld
zamer was maar nu veel opgespoten of 
drooggevallen terreinen tijdelijk bedekt, 
zelfs ten oosten van Rotterdam. Deze komt 
op Voorne ook wel eens voor langs vers 
gegraven sloten of greppels, en ik meen dat 
ze zeker ook op het groene strand van 
Oostvoorne gekomen was, als het terrein er 
geschikt geweest zou zijn. 
De plekken waar de Kompassla groeit zijn 
ook droger, humus- en voedselrijk en heb-

Fig. 3. Smalbladige vorm, Gymnadenia co
nopsea angustifolia. Rockanje, juni 1969. 
Foto C. S. 
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Fig. 4. Massale groei van Kompassla, Lactuca serriola. Groene strand van Oostvoorne, 
augustus 1969. Foto C. S. 

ben tijdens de uitdroging na het zandzuigen 
door de aannemers van de Rijkswaterstaat 
(waardoor het peil nogal gezakt is) geen ve
getatie gehad, zodat de Kompassla als pio
nier zijn kans kon waarnemen. Natuurlijk 
zijn er tevoren al enkele exemplaren ge
weest, die niet opgemerkt zijn in dit grote 
terrein maar die het zaad geleverd hebben 
voor de twee dichtbegroeide plekken. De 
plant is normaal tweejarig en was in septem
ber grotendeels uitgebloeid; een enkel exem
plaar was nog in knop, maar dat moet 

een éénjarige zaailing geweest zijn. 
De Kompassla ontleent zijn naam aan de 
stand van de bladeren, met hun vlak verti
caal en Noord-Zuid gericht, wat een middel 
zou zijn om de verdamping te beperken, 
want zo schijnt de warme middagzon er niet 
tegenaan. 
De determinatie gaf nog enkele moeilijkhe
den omdat meestal het blad ingesneden is, 
terwijl de Oostvoornse planten alle gave bla
deren hadden en dus behoorden tot de var. 
integrifolia. 

Ganzenpleisterplaatsen in de Hoekse Waard 
G. L. OUWENEEL. 

(vervolg) 

R i e t g a n s (Anser fahalis) 
Van de in Nederland doortrekkende en over
winterende ganzesoorten is waarschijnlijk 
omtrent het voorkomen van de Rietgans nog 
het minst bekend. Enerzijds heeft het over
winteringspatroon van deze soort in West-
Europa volgens recente onderzoekingen ge
durende de laatste decennia belangrijke wij
zigingen ondergaan, hetgeen voor Neder
land inhield dat, in vergelijking met vroeger, 
de hier te lande overwinterende aantallen 
in belangrijke mate zijn teruggelopen. An
derzijds is de soort in Nederland veel min
der gebonden aan de grote in Friesland en 

in de Delta gelegen ganzenpleisterplaatsen, 
waardoor het moeilijker is een overzicht te 
verkrijgen van het aantal Rietganzen dat op 
een bepaald ogenblik in Nederland verblijft. 
Jarenlang herbergde de Wilhelmina-polder 
op Zuidbeveland 's winters een belangrijke 
populatie Rietganzen. Nu deze polder ge
deeltelijk is omgevormd tot boomgaarden 
worden daar veel minder Rietganzen waar
genomen. Toch schijnt het grootste gedeelte 
van de in Nederland pleisterende Rietgan
zen in de provincie Zeeland te verblijven; 
vooral op Duiveland worden geregeld con
centraties waargenomen. 
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Het voorkomen van de Rietgans in het be
schreven gebied is tamelijk grillig. De aan
tallen welke de laatste jaren werden vast
gesteld (tabel 6) bleven beneden de maxima 
welke in het midden van de vijftiger jaren 
voor het gebied bekend werden. Meer dan 
bij de andere ganzesoorten werd ervaren 
dat de aantallen Rietganzen in het gebied 
per opeenvolgende waarnemingsdagen be
langrijk kunnen fluctueren. Voorts werd 
vastgesteld dat, eveneens in afwijking van 
andere ganzesoorten, door de gehele Hoek
se Waard Rietganzen op geschikte plaatsen 
incidenteel foerageren. De eerste Rietgan
zen verschijnen doorgaans laat in de herfst 
in het gebied. Vroege waarnemingen waren 
25-9-'60 en 30-10-'66 toen 150 respectieve
lijk 30 exemplaren op de Heerlijkheid aan
wezig waren. Vanaf december tot in febru
ari verblijven meestentijds enkele honderden 
Rietganzen in het gebied; de laatste jaren 
werd slechts zelden het aantal van 500 
exemplaren overschreden. Hogere scores 
werden vastgesteld op 31-12-'56 (1000 
exemplaren), 20-12-'58 (2500 exemplaren), 
18-ll- '62 (2000 exemplaren), 28-ll- '65 
(1200 exemplaren) en l-l- '67 (1120 exem
plaren). 

Reeds in de tweede helft van februari ver
dwijnen de meeste Rietganzen; enkele blij
ven tot de eerste week van maart. De laat
ste waarneming uit het gebied is van 29-3-
'64 toen 1 exemplaar tussen een vlucht Kol
ganzen verbleef. 

Tabel 6. Maximale aantallen Rietganzen per 
maand op de Heerlijkheid en in de polder Strijen 
in seizoenen 1962/63 t/m 1968/69. 

Seizoen 

1962/63 

1963/64 
1964/65 

1965/66 
1966/67 
1967/68 
1968/69 

okt. 

0 
0 
0 
0 
30 
0 
0 

nov. 

2000 

0 
175 

1200 
200 
0 
0 

dec. 

1100 

550 
200 
900 
400 
350 
375 

jan. 

? 

875 
200 
450 
1120 

0 
670 

feb. 

? 
300 
40 
10 
275 
350 
800 

mrt. 

14 
7 
21 
0 
0 
12 
950 

Tabel 7 geeft de terreinkeuze weer van de 
Rietgans gedurende het seizoen 1966-1967. 
In dit seizoen was de Rietgans in het ge
bied betrekkelijk talrijk. Voorts was het ter-
reingebruik van de soort in dit seizoen van 
dien aard dat het illustratief genoemd kan 
worden voor de ervaringen gedurende het 
gehele onderzoek. In vergelijking met andere 
ganzesoorten bleek de Rietgans voedselter-
reinen van uiteenlopende aard te bezoeken 
zonder dat een duidelijke preferentie voor 
een bepaald soort terrein werd getoond. De 
soort bezoekt geregeld gerooide bietenlan-
den waarbij kon worden vastgesteld dat de 
achtergebleven bietedeeltjes als voedsel wer
den gebruikt. In november 1965 bezocht 
een populatie van 1200 Rietganzen, teza
men met Grauwe ganzen en enkele tiental
len Kolganzen gedurende ca. 14 dagen een 
gerooide maar nog niet wederom geploegde 
bietenakker van ca. 40 ha. Voorts bleek de 
soort vaak percelen te bezoeken waarop 
aardappelen hadden gestaan. Afgezien van 
op deze beide typen voedselterreinen werd 
foerageren van Rietganzen geconstateerd op 
graanstoppels en soms op karwei. De polder 
Strijen wordt vrijwel ieder seizoen door 
Rietganzen bezocht; in dit gebied verschijnen 
ze niet alleen op de graslanden maar ook 
geregeld op de enkele akkers die de polder 
telt. In januari 1964 verbleef in de polder 
Strijen een verrassend grote concentratie 
van 750 exemplaren; gewoonlijk overschrij
den de maxima in de graslandpolder niet 
de 200 exemplaren. Opvallend is nog dat 
de Rietgans vaak in de polder Strijen ge
separeerd van de aldaar aanwezige Kol- en 
Brandganzen optreedt; gemengd troepver-
band komt voor, maar is geen regel. Bij het 
foerageren van Rietganzen op aardappel- en 
bietenakkers dient nog het volgende te wor
den aangetekend: vaak kon worden gecon
stateerd dat Rietganzen in vergelijking met 
andere ganzesoorten tot veel later in het sei-
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zoen deze percelen blijven bezoeken. De des
betreffende kavels zijn dan reeds geruime tijd 
ingezaaid met een vervangend gewas, zodat 
aangenomen mag worden dat de ganzen 
niet langer azen op aardappel- of bietedelen 
die door het ploegen tussen de gekeerde 
grond zijn geraakt, maar foerageren op de 
ontkiemde zaden van het nieuwe gewas. 

30-10-66 
13-11-66 

27-11-66 

11-12-66 

18-12-66 

25-12-66 

1- 1-67 

15- 1-67 

5- 2-67 

12- 2-67 

30 
80 
200 
100 
250 
400 
1120 

130 
190 
275 

5 
80 
200 
100 
250 
400 
850 
— 
— 
— 

B r a n d g a n s (Branta leucopsis) 
Reeds in de loop van de vijftiger jaren kreeg 
het pleisteren van de Brandgans in het ge
bied een regelmatig karakter (11; med. Van 
Ballegooyen). Mogelijk geldt evenals bij de 
Kolgans ook voor deze soort dat het ver
dwijnen van de graslandarealen langs het 
Hollands Diep bij Numansdorp tot gevolg 
heeft gehad dat de Brandganzen de polder 
Strijen gingen bezoeken. Zekerheid hierom
trent bestaat echter niet daar het verdwij
nen van de desbetreffende graslanden plaats
vond in een periode dat de Brandgans Ne
derland massaal ging bezoeken en de soort, 
zover bekend, ook op andere plaatsen ver
scheen waar zij tot dusver ongeregeld of 
helemaal niet was opgemerkt. 
De eerste Brandganzen arriveren doorgaans 
niet eerder dan in de loop van december in 
het gebied (tabel 8). Opvallend is dat vanaf 
het seizoen 1964-1965 jaarlijks enkele 

Brandganzen reeds vanaf september tussen 
de Grauwe ganzen op de Heerlijkheid ver
blijven. De vroegste waarneming van een 
concentratie van betekenis in het gebied da
teert van 28-11-'65 toen ca. 275 exempla
ren in de polder Strijen verbleven en ca. 
800 stuks op een perceel ingezaaid grasland 
van de Heerlijkheid. Meer dan bij andere 

polder Strijen 
gras/stoppels 

wintertarwe 

25 — — 

20 250 — 
5 — 125 

— 190 — 
— 275 — 

ganzesoorten werden aanwijzingen verkre
gen dat er geregeld contact bestaat tussen de 
verschillende langs het Hollands Diep-Ha-
ringvliet gelegen pleisterplaatsen van deze 
soort. Enkele malen werd waargenomen hoe 
grote vluchten Brandganzen zich boven de 
rivier verplaatsten. Een reden zou kunnen 
zijn dat in het genoemde gebied de Brand
gans veelal uitsluitend de buitendijkse gras
landen bezoekt. In normale winters lopen 
deze gebieden meestentijds enkele malen on
der water zodat de Brandgans dan van zijn 
pleisterplaatsen is verstoken. Dit zou ook de 
reden kunnen zijn van het feit dat enkele 
malen kon worden vastgesteld dat grote 
vluchten Brandganzen voor slechts enkele 
uren verbleven op de landbouwkavels van de 
Heerlijkheid (o.a. op 7-1-'69 een vlucht van 
1500 exemplaren op een perceel wintertar
we). Dergelijke troepen sluiten zich niet aan 
bij reeds elders in het gebied aanwezige 

Tabel 7. Terreinkeuze van de Rietgans in het gebied in het seizoen 1966-1967 

Datum totaal aantal — percelen bouwland naar de aard van de gewassen — 
ex-suikerbieten ex-aardappelen, wintertarwe 

(ongeploegd) later wintertarwe op ex-bieten 
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Tabel 8. Maximale aantallen Brandganzen per 
maand op de Heerlijkheid en in de polder Strijen 
in de seizoenen 1962/63 t/m 1968/69. 

Seizoen okt. nov. dec. jan. feb. mrt. 

1962/63 0 0 50? ? ? 950 
1963/64 0 0 500 1000 0 400 
1964/65 0 1 185 1800 12 0 
1965/66 3 1075 275 1420 700 0 
1966/67 4 1 2180 3500 20 0 
1967/68 3 4 2000 2800 25 10 
1968/69 0 1 850 3000 1500 5000 

Brandganzen en verdwijnen weer spoedig. 
Vrijwel zeker betreffen dit vogels die nor
maal elders langs de boorden van de rivier 
pleisteren en om wat voor reden dan ook 
tijdelijk zijn uitgeweken. 
Tabel 9 geeft de verschillende terreintypen 
weer waarop de Brandgans gedurende het 
seizoen 1966-1967 werd aangetroffen. Zoals 
bekend vertoont deze soort een voorkeur 
voor grasland, hetgeen ook tot uitdrukking 
komt in het terreinkeuzepatroon van de 

11-12-66 

18-12-66 

25-12-66 
1- 1-67 

8- 1-67 

15- 1-67 
5- 2-67 

12- 2-67 

175 
— 

2180 

2500 
3175 

3500 

20 
10 

— 

180 
— 
800 
— 
20 

Brandgans in dit gebied. Het merendeel van 
de pleisterende Brandganzen houdt zich op 
in de polder Strijen, altijd in troepverband 
met Kolganzen. Nooit werd in deze polder 
een vlucht ganzen aangetroffen die alleen 
uit Brandganzen bestond. Door het samen
gaan van Kolgans en Brandgans in de pol
der Strijen is hetgeen reeds werd vermeld 

over de terreinkeuze van de Kolgans even
eens van toepassing op de Brandgans. Inci
denteel werden concentraties Brandganzen 
waargenomen op de akkers van de Heerlijk
heid. Indien op de Heerlijkheid een perceel 
ingezaaid grasland van voldoende grootte 
aanwezig is, hetgeen niet ieder seizoen voor
komt, verschijnen geregeld Brandganzen op 
deze kavels. Dit was o.a. het geval in 1963 
en 1964; in beide jaren bleven tot in het 
voorjaar honderden Brandganzen op de 
Heerlijkheid waarbij ze uitsluitend foerageer-
den op dit terreintype. 

O v e r i g e s o o r t e n 
Buiten de hierboven beschreven ganzesoor
ten verschijnen ook Kleine rietganzen jaar
lijks in het gebied. Het betreft hier altijd 
slechts enkele exemplaren die veelal tussen 
Grauwe ganzen verblijven. Een uitzonder
lijk vroege datum was 25-9-'60 toen 2 exem
plaren van deze soort, tezamen met ca. 150 

175 — — 

— 2000 — 

— 1500 1000 

— 1675 — 

— 3500 — 

10 — — 

Rietganzen op de Heerlijkheid verbleven. 
Gedurende de seizoenen 1966-1967 en 
1967-1968 verschenen voor het eerst Kleine 
rietganzen in enigszins grotere aantallen in 
de polder Strijen. Op 15-l-'67 verbleven er 
13 exemplaren tussen de Kol- en Brand
ganzen en op 14-1-'68 pleisterde er, geheel 
gesepareerd van andere soorten, een vlucht 

Tabel 9. Terreinkeuze van de Brandgans in het gebied in het seizoen 1966-1967. 

Datum totaal aantal — percelen bouwland naar de aard van de polder Strijen gorzen 
gewassen — 

ex-aardappelen wintertarwe graszaad gras 
wintertarwe op ex-bieten 
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Fig. 1. Voedselgaten 
in de sneeuw op de 
buitendijk van de 
Heerlijkheid na mas
saal foerageren van 
Kolganzen (dec. 
1968). 
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van 59 exemplaren. 
De andere min of meer geregeld hier te lan
de voorkomende ganzesoorten zijn zeldzaam 
in het gebied. De Rotgans werd gedurende 
het onderzoek slechts éénmaal waargeno
men: van 31-10-'65 tot en met 28-11-'65 
verbleef er een exemplaar op de Heerlijk
heid. De vogel had zich aangesloten bij 
Grauwe ganzen en verscheen met hen op de 
gerooide bietenakkers. Voorts verbleef er 
gedurende enkele seizoenen op de Heerlijk
heid een gans die door Van der Lee werd 
beschreven als een bastaard tussen een Ca
nadese gans en een Grauwe gans. In 1959 
werden enkele malen Canadese ganzen op 
de Heerlijkheid waargenomen. Af en toe 
verschijnen in het gebied ganzen waarvan 
aangenomen moet worden dat het ontsnapte 
exemplaren zijn. Zo verbleven op 3-10-'65 
een tweetal Sneeuwganzen op de Heerlijk
heid; beide vogels bleken te zijn geringd. 
Tenslotte wordt de laatste jaren geregeld in 
het gebied, evenals elders in de Delta, een 
exemplaar van de Streepkop (A nser indicus) 
waargenomen. 

S l a a p p l a a t s e n 
De aanwezigheid van het uitgestrekte bui

tendijkse gorzen- en slikkengebied van de 
Heerlijkheid is van doorslaggevend belang 
voor de aanwezigheid van ganzen in de 
beschreven terreinen. Niet alleen overnach
ten hier gewoonlijk de ganzen die op de 
Heerlijkheid en in de polder Strijen foera
geren maar komen hier ook, hoewel on
geregeld, ganzen van waarschijnlijk elders 
langs het Hollands Diep-Haringvliet gele
gen pleisterplaatsen de nacht doorbrengen 
(med. Van Ballegooyen en eigen waarnemin
gen). Daar staat tegenover dat niet alle in 
het gebied verblijvende ganzen op de buiten
dijkse terreinen van de Heerlijkheid behoe
ven te overnachten. Enkele malen werd 
waargenomen hoe Rietganzen 's avonds 
wegtrokken in oostelijke richting, mogelijk 
naar de Sasseplaat. Voorts werd de zeker
heid verkregen dat een gedeelte van de in 
het gebied verblijvende Kolganzen kunnen 
overnachten op de Ventjagersplaten. Het 
overgrote deel blijft echter op de slikken en 
banken vóór de Heerlijkheid. 
Het is bekend dat ganzen, speciaal de Grau
we gans, hoge eisen stellen aan de hoeda
nigheid van de slaapplaatsen en de ligging 
hiervan ten opzichte van de voedselterrei
nen. Wanneer niet aan bepaalde voorwaar-
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den wordt voldaan blijven de ganzen weg, 
hetgeen moge blijken uit de gebieden die 
elders in de Hoekse Waard liggen. De uitge
strekte akkerlanden ten oosten van Numans
dorp bijvoorbeeld stemmen qua structuur in 
hoge mate overeen met die van de Heerlijk
heid. Dezelfde gewassen worden hier ge
teeld, de kavels hebben eveneens een grote 
omvang en er is rust. De zeer sterke stroom 
van het Vuile Gat liet echter niet toe dat 
zich langs de oever aanwassen afzetten. 
Slechts ongeregeld verschijnen in dit gebied 
ganzen en dan nooit in de polder maar in 
het smalle buitendijkse graslandgebied. Mo
gelijk doordat de ganzen in het gebied hun 
voedselterrein permanent binnendijks hebben 
liggen konden gedurende het onderzoek geen 
gegevens worden verzameld waaruit bleek 
dat het terreingebruik werd afgestemd op de 
getijcyclus. Indien geen verstoringen optre
den verblijven de vogels overdag op de 
voedselterreinen en brengen zij zowel bij 
hoog als bij laag water de nacht door op 
de rivier; aangenomen mag worden dat tij

dens eb de ganzen rusten op de platen en 
dat de vogels tijdens vloed vóór de vegeta
tiekraag of tussen de banken dobberen. De 
vele gegevens die werden verkregen omtrent 
verplaatsingen van ganzen 's nachts boven 
de rivier, zouden vogels kunnen betreffen die 
door de eb- of vloedstroom zijn meegedre-
ven en die terugvliegen naar de strook vóór 
de Heerlijkheid, 's Morgens vóór of tijdens 
zonsopgang begeven de ganzen zich naar de 
voedselterreinen. Bij ernstige verstoring, 
die waarschijnlijk toch gemiddeld enkele ma
len per dag plaatsvindt, vliegen de Grauwe 
ganzen altijd direct massaal naar de rivier. 
Nooit werd gezien dat Grauwe ganzen na 
een verstoring naar een andere kavel vlogen. 
Indien zich andere soorten ganzen tussen de 
Grauwe ganzen bevinden, worden deze in 
een dergelijke vluchttrek betrokken. De Kol
en Brandganzen die in de polder Strijen toe
ven, blijven na een verstoring in de polder: 
of ze begeven zich naar een ander gedeelte 
of ze strijken na enig rondvliegen wederom 
neer. Het bleek dat de ganzen de landbouw-

Fig. 2. Massaal foerageren van Grauwe ganzen op nog te velde staande suikerbieten 
(okt./nov. 1967). 

275 



Fig. 3. Ganzevraat 
aan suikerbieten 
(okt./nov. 1967). 

voertuigen die op de terreinen opereren in 
zekere mate accepteren. Ervaren werd hoe 
de vogels ogenschijnlijk rustig doorgingen 
met foerageren op geringe afstand van be
mande tractoren e.d. die op of nabij de 
voedselterreinen activiteiten ontplooiden. 
Na zonsondergang, soms zelfs wanneer het 
geheel donker is, begeven de ganzen zich 
naar buiten. Persoonlijk kon niet worden 
vastgesteld dat bij heldere maannachten de 
ganzen de voedselterreinen 's nachts gingen 
bezoeken; van verscheidene zegslieden werd 
vernomen dat dit wel het geval kan zijn. 
Vroeger zouden zelfs in dergelijke nachten 
geregeld Rietganzen zijn bemachtigd. Een 
aanwijzing van nachtelijk foerageren werd 
eveneens verkregen op 16-12-'67 toen na 
het invallen van de schemer zowel Grauwe 
ganzen als Rietganzen zich van de gorzen 
naar binnen begaven. Er was die dag ge
jaagd zodat de ganzen langdurig op de ri
vier hadden vertoefd. 

T o e k o m s t 
De sluiting van het Haringvliet, welke me
dio 1970 zal plaatsvinden, zal het begin 
van een nieuw tijdperk voor het Hollands 
Diep-Haringvlietgebied inluiden. Helaas zal 

het verdwijnen van het getijdenritme, wel
iswaar uiterst belangrijk en bepalend 
voor het huidige milieu in het gebied, 
slechts één van de factoren zijn die de 
ingrijpende veranderingen in het gebied zul
len bewerkstelligen. Gezien de huidige ont
wikkeling in de Rijnmond is het te verwach
ten dat juist na de sluiting van de zeegaten 
zowel industrie als recreatie aanslagen op de
ze vanuit de Randstad dan zo gemakkelijk 
te bereiken ruimte zullen plegen: het zou 
weinig realistisch zijn de vestiging van de 
olieraffinaderij aan de Moerdijk niet als een 
springplank voor verdere activiteiten te her
kennen. Het verdwijnen van eb en vloed, 
maar wellicht nog meer het verlenen van 
andere bestemmingen aan gebieden die mo
menteel als pleisterplaats voor ganzen funge
ren, zullen in de toekomst bepalend zijn voor 
het voorkomen van ganzen in het Hollands 
Diep-Haringvlietgebied. Mulder en Philip-
pona (9) en Lebret (5) geven een uitvoerig 
exposé van de te verwachten waterstanden 
in het Hollands Diep na de sluiting. De in 
deze beschouwingen gelanceerde prognoses 
voor wat betreft de zuidoever van het Hol
lands Diep en de Sasseplaat gelden even
eens voor de noordoever: het is dus te ver-
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