
Grauwe ganzen als broedvogels.. .ook in Nederland? 
T. LEBRET. 

De Grauwe gans (Anser anser) is in het 
voortplantingsseizoen een schuwe vogel. Dit 
verklaart zijn afwezigheid als broedvogei 
in tal van overigens geschikte terreinen. 
Toch hebben ganzen, net als zwanen en 
verschillende eendesoorten, wel degelijk gro
te aanpassingsmogelijkheden. Zij zijn „in
telligent" genoeg om veilige situaties, in het 
bijzonder vreedzaam ingestelde mensen in 
hun omgeving te herkennen. Daardoor kon
den de Knobbelzwaan (Cygnus olor) en de 
Wilde eend (Anas platyrhynchos) worden 
gedomesticeerd. Daar ook de Grauwe gans 
gedomesticeerd voorkomt, ligt het voor de 
hand om te veronderstellen, dat hij ondanks 
zijn schuwheid zich toch bij voldoende be
scherming in een dicht bevolkt land als Ne
derland kan voortplanten. Het is de bedoe
ling van deze bijdrage om te wijzen op de 
mogelijkheden die hierin voor de natuur
bescherming in Nederland aanwezig zijn en 
op de wenselijkheid om die te gebruiken. 
Het weer inburgeren van Grauwe ganzen is 
in de jaren 1930-1940 met succes gedaan 
in enige gebieden in Engeland, zoals is be
schreven door Atkinson-Willes (1), en in het 
Zwin in België in 1955, zoals is vermeld 
door Robijns de Schneidauer (2). In 1960 
werden door het Instituut voor Toegepast 
Biologisch Onderzoek in de Natuur met 
succes Grauwe ganzen uitgezet in een pet
gatengebied in Friesland. In verband met 
het bovenstaande leek het mij de moeite 
waard om enige dagen in de Seewinkel bij 
de Neusiedler See op de Oostenrijks-Hon-
gaarse grens waarnemingen te doen omtrent 
het gedrag van Grauwe ganzen met jongen, 
toen ik in mei 1969 daartoe gelegenheid 
kreeg. Veel dank ben ik verschuldigd aan 

Dr. A. Festetics en B. Leisier, Zoölogisch 
Instituut van de Universiteit van Wenen, en 
aan de reservaatbewakers in de Seewinkel. 
Ik had dit gebied in mei 1956 al leren ken
nen en er de Grauwe ganzen met jongen 
kunnen bekijken. In 1969 waren de omstan
digheden veel gunstiger, omdat er in 1965 
twee reservaten zijn gesticht onder auspi
ciën van het World Wildlife Fund. Een 
korte beschrijving van deze gebieden volgt 
hieronder. Uitgebreider gegevens vindt men 
bij Festetics en Leisier (3). 
De Lange Lacke is een ondiep tamelijk brak 
meer van ca. 2 km lang en ca. 1 km breed. 
Op enkele plaatsen bevinden zich rietvel
den voor de oevers. Rondom het meer loopt 
een wandelroute, die echter op een aantal 
plaatsen honderden meters van de oever 
af ligt. Er zijn verschillende met gras be
groeide en gedeeltelijk zilte en slijkige 
oevers. 

De Illmitzer Zicksee is een wat kleiner, 
sterk zout meer, dat door een landtong, die 
met wijngaarden en vruchtbomen is be
groeid, in twee delen wordt verdeeld. De 
schaalgrootte van dit gebied is daardoor veel 
kleiner. Er groeit Riet (Phragmites commu
nis) in verspreide pollen, soms ook aan de 
oevers, maar daarnaast komen uitgestrekte 
velden van Zeebies (Scirpus maritimus) voor. 
Het meer is zeer ondiep en droogt in de loop 
van mei-juli uit. Een deel van de oevers, 
naar schatting een derde, bestaat uit kwel
derachtige zilte weitjes van Zilt vlotgras 
(Puccinellia distans). Riet, biezen, open wa
ter en zilte weitjes beslaan globaal elk een 
vierde van het terrein en vormen een sterk 
afwisselend mozaiek. 
De waarnemingen werden gedaan aan de 
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Lange Lacke op 21 en 22 mei van 7-11 
uur en aan de Illmitzer Zicksee op 22 mei 
van 15-20 uur en op 23 mei van 5,30-10 
uur, steeds bij zonnig, warm en windstil 
weer. De Grauwe ganzen in het gebied had
den jongen van twee tot vier weken oud. Op 
de Lange Lacke zag ik ongeveer 20-25 fa
milies, op de Zicksee 18-22 families. In 
beide reservaten bevonden zich voorts nog 
een 20-40 niet broedende Grauwe ganzen, 
die overigens af en aan vlogen. Het was niet 
mogelijk de familiegrootte zuiver te tellen, 
doordat de ganzenfamilies zeer bewegelijk 
waren en bovendien vaak geruime tijd in de 
dekking zaten, vooral op de Zicksee. Het 
aantal jongen per familie werd zoveel mo
gelijk genoteerd. Uit elk van de terreinen 
wordt hieronder die telling verwerkt, waar
in de meeste families begrepen waren. Er 
bleek enige malen, dat jongen van een fa
milie naar een andere verhuisden. Enkele 
grote families van 7-11 jongen zullen wel zo 
zijn ontstaan. Robijns (l.c.) vermeldt dat dit 
vaak voorkomt, maar hij noemt 4-6 jongen 
normaal. Na weglating van families met 7 
en meer jongen waren er in 15 families to
taal 62 jongen. Er waren 1 X 1 jong, 2 X 
2 jongen, 2 X 3 jongen, 2 X 4 jongen, 
5 X 5 jongen en 3 X 6 jongen. Boven
dien werden 1 X 7 jongen, 1 X 8 jongen, 
2 X 9 jongen, 1 X 10 jongen en 1 X 11 
jongen geteld. 

Het terreintype waarin de verschillende fa
milies voedsel zochten, werd steeds aange
tekend, evenals de duur van hun verblijf en 
de verandering van terreintype. Op de Lange 
Lacke waren de Grauwe ganzen met hun 
jongen meestal aan het grazen op de hogere 
oevergedeelten, waar zwenkgrassen (Festu
ca) overheersten, maar zij kwamen ook 
wel op de zilte laagten met een ijle begroei
ing van Lepidium cartilagineum. Zo nu en 
dan zwommen er families de Lacke op naar 
enkele rietpollen, een tiental meters uit de 

oever. Deze hadden een diameter van ca. 
20 m en bestonden uit fris groen Riet. De 
hoogte daarvan was zo, dat de volwassen 
ganzen er juist in verdwenen. Aan de bewe
ging van het Riet was te zien dat de vo
gels intensief van het rietblad aten en als zij 
aan de rand kwamen, was hun activiteit goed 
te zien. Van Dr. K. Bauer en Dr. Festetics 
had ik vroeger al gehoord, dat de Grauwe 
ganzen door hun vraat aan het Riet juist 
in de groeitijd de uitbreiding ervan plaatse
lijk compleet kunnen tegenhouden. Ik kreeg 
hiervan op 21 en 22 mei een mooi voorbeeld 
te zien. Toen ik mij de tweede dag op mijn 
waarnemingspost installeerde, was het eerste 
wat ik zag dat de rietpol die de vorige dag 
nog een behoorlijke hoogte had en een fris 
groene aanblik vertoonde, tot ten hoogste 
30 cm boven het water was afgevreten, ter
wijl de gelige kleur van de haast kale riet
stengels nu het aspect bepaalde. 
Op de Zicksee hadden de Grauwe ganzen 
een duidelijke voorkeur voor lopend grazen 
op de vlotgrasweitjes. Zij drongen soms ook 
lopend enkele droogstaande rietbestanden in, 
ondanks de hinder die zij daar ondervonden 
van het overjarige Riet. Meestal waren de 
ganzenfamilies maar 20 tot 30 minuten wat 
verder van het water dan enkele tientallen 
meters. Al gauw liepen zij terug om te gaan 
drinken, wat soms gevolgd werd door baden, 
veren poetsen en een korte periode van sla
pen. Later in de morgen werden die slaap
perioden langer tot de meeste ganzen slie
pen. Dikwijls zwommen zij na het drinken 
langs of in de buitenrand van de zeebies-
velden waar zowel de oude vogels als de 
kuikens ijverig de toppen van de halmen af
beten. De witte littekens aan de toppen 
van de halmen lieten zien dat zij dat over 
grote oppervlakten hadden gedaan. Bij ge
vaar zwommen de ganzen dieper de biesvel-
den in. De jongen waren dan geheel aan het 
oog onttrokken. De oude vogels waren al-

59 



leen te zien als zij met gestrekte hals rond
keken. Hoewel op de Zicksee ook wel vraat 
aan het Riet was te zien, kreeg ik toch de 
indruk dat de overvloed van biezen de gan
zen er wat van af hield om het Riet even in
tensief af te vreten als dat aan de Lange 
Lacke gebeurde. Bij het overzwemmen van 
stukken open water gingen de oude ganzen 
vaak grondden, waarbij de jongen om hen 
heen zwommen en zoekend in het water ke
ken, maar ik kreeg niet de indruk dat dit 
hun veel opleverde. 

Het kwam aan de Lange Lacke herhaalde
lijk voor, dat de ganzen met jongen schijn-
panieken vertoonden. In tegenstelling met 
de bedachtzame reacties, waarmee de gan
zenfamilies naar open water trokken als er 
in de verte mensen naderden, stoven zij bij 
deze schijnpanieken met groot elan naar de 
oever, waarbij de ouders soms zelfs vlogen, 
terwijl de jongen aan de oever direct onder 
water doken. Daarna bleven zij vaak nog 
enige tijd met een zekere uitbundigheid met 
duiken doorgaan. Grotere jongen deden het 
water daarbij wel een meter hoog opspatten. 
Kennelijk was dit schijnvluchten een va-
cuüm-reactie. Hieronder verstaat men het 
optreden van een reactie zonder dat daar
aan de bijbehorende prikkel is voorafge
gaan. 

Merkwaardig waren overigens de verschil
lende reacties van de ganzenfamilies in de 
beide terreinen. Bij de Lange Lacke met 
zijn grote watervlakte en wijde open oever
landschappen zagen de oude ganzen de 
mensen al op grote afstand (300-500 meter) 
naderen. Zij bleven dan enige tijd in hoog 
opgerichte houding staan kijken om daarna 
met de familie te water te gaan en naar het 
midden van het meer te zwemmen. Waren 
de mensen voorbij dan koersten zij in tegen
gestelde richting, zodat zij achter hen om 
weer bij de oever kwamen. Als na 10 uur 
het aantal ornithologen en andere wande

laars toenam, zochten zij vaak een positie in 
een inham aan de waterzijde van enkele gro
tere rietpollen. 
De ganzenfamilies van de Zicksee waren veel 
tammer dan die van de Lange Lacke. Ten 
zuiden van de Zicksee loopt een weg tussen 
de kom van Illmitz en het recreatiesteun
punt aan de oever van de Neusiedlersee. 
Deze weg heeft een vrij druk verkeer. Vo
gelaars stoppen hier steeds aan de Zicksee 
en men ziet nummerborden uit heel West-
Europa. Veel ornithologen stappen hier ook 
uit. Dit slikken de ganzen meestal nog en 
blijven met hun jongen op een afstand van 
een 100 m van de weg grazen. Maar zodra 
de mensen de weg verlaten en het terrein in
lopen, gaan de ganzen te water en verdwij
nen meestal de biezen in. In de late avond
schemering van 22 mei liepen er nog 6 fa
milies te grazen. Dit kan er op wijzen, dat 
zij hier overdag toch meer gestoord worden 
dan hun lief is. De wegen ten westen en 
ten oosten van de Zicksee zijn alleen voor 
landbouwverkeer bestemd en bovendien 
door wijngaarden en rietkragen afgeschermd. 
Deze wegen leveren weinig verstoring. In het 
algemeen zijn de Grauwe ganzen op de Zick
see steeds in vrij nauw contact met mensen. 
Maar omdat de meeste mensen op de weg 
blijven en de vogels dichte dekking bij de 
hand hebben, zijn zij vrij tam. Het blijkt 
hier dus mogelijk, dat Grauwe ganzen met 
jongen en mensen betrekkelijk dicht bij el
kaar leven. 

Invloed van de vleugelrui van de oude gan
zen op het gedrag heb ik niet kunnen vast 
stellen, omdat de ganzen in het eerste ge
deelte van het opgroeien van de jongen hun 
slagpennen nog hebben. In het laatste deel 
van deze periode ruien de ganzen namelijk 
deze pennen alle tegelijk (4). Zij kunnen dan 
4-5 weken niet vliegen. Het is waarschijn
lijk dat zij dan veel teruggetrokkener leven, 
minder op de oevers komen grazen en meer 
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zwemmend in de riet- en biezenvelden voed-
selzoeken. 
Al met al lijkt het echter zeer zeker mogelijk 
om Grauwe ganzen in een aantal gebieden in 
Nederland weer aan het broeden te krijgen. 
Strikte bescherming en vooral rust zal in het 
begin nodig zijn. Na enkele jaren zal bij een 
voldoend aantal ganzen het „inzicht" post 
vatten, dat de mens in deze situatie geen 
vijand is. Wel zal het van belang zijn, dat 
de Grauwe ganzen niet worden aangemoe
digd in de onmiddellijke nabijheid van spe
cifieke akkerbouwgebieden, zoals in de zee-
kleigebieden in Zuidwest-Nederland. Een 
uitzondering zou misschien te maken zijn 
voor het natuurreservaat Scheelhoek bij Stel-
lendam, dat met zijn gordel van weiland aan 
weerszijden van het Zuiderdiep wat buiten 
de akkerbouwsfeer ligt. Ook de natuurre
servaten in de Biesbosch zouden door de 
nabijheid van de dijken van de spaarbek
kens mogelijkheden bieden. 
Voor enige landbouwschade moeten wij ook 
weer niet al te bang zijn. Deze zou trouwens 
alleen in de aanloopperiode lastig kunnen 
zijn, omdat men, als de ganzen eenmaal 
vaste voet hebben, wat gemakkelijker kan 
zijn met afweermaatregelen. In ieder geval 
zou ganzenschade te verwaarlozen zijn in 
vergelijking met de schade die wordt aange
richt door Fazanten, die immers jaarlijks in 
niet onaanzienlijk aantal worden uitgezet. 
En de Fazant is tenslotte een exoot. Moeras
gebieden met reservaat-status, omgeven 
door weilandgebieden, hebben weinig kans 
op moeilijkheden. Ik denk hierbij aan het 
Naardermeer, de Oude Venen in Friesland1) 
en de moeraslanden ten noorden van het 
Beulakerwijde. Ik zou het warm willen aan<-
bevelen in deze gebieden een proef te ne
men met het uitzetten van Grauwe ganzen 

l) Met de voorbereidingen in dit terrein is 
reeds een begin gemaakt. 

afkomstig uit Sleeswijk-Holstein. Voor de 
manier waarop dit kan worden uitgevoerd, 
kunnen wij putten uit een handleiding van 
de Amerikaanse Fish and Wildlife Service, 
die voor het uitzetten van wilde ganzen tal 
van raadgevingen bevat (6). 
Zo'n rehabilitatie zou overigens geheel in 
de lijn liggen van hetgeen wij doen met Ha
viken, Raven en Ooievaars, en de kans op 
succes lijkt mij zeker niet kleiner. En er zijn 
verschillende goede redenen voor. De gan
zen zijn op het ogenblik bijzonder populair, 
doordat het grote vogels zijn, die nu eenmaal 
tot de verbeelding spreken. Anders dan vele 
andere grote vogelsoorten zijn het planten-
eters en zij staan dus niet aan het einde van 
de voedselketen. Zij zijn niet afhankelijk 
van organismen die door opeenhoping van 
vergiften e.d. dreigen te verdwijnen. In moe
rasreservaten van behoorlijke omvang biedt 
de vegetatie voldoende voedsel voor een 
kleine populatie Grauwe ganzen. 
Het weer invoeren van de Grauwe gans als 
broedvogei in enkele moerasreservaten zou 
zelfs uitgaan boven het belang van de orni
thologie. De druk die de ganzen uitoefenen 
op de moerasvegetatie zou immers een na
tuurlijke rem vormen op de dikwijls al te 
snelle verlanding die het voortbestaan van 
onze moerasreservaten bedreigt. Deze snelle 
verlanding vormt voor het beheer van deze 
reservaten een probleem, zoals is betoogd 
door Westhoff (5). In ieder geval vormt de 
invloed van de vraat van de Grauwe gan
zen op de moerasvegetatie juist in de broed
tijd een natuurlijke factor van enige impor
tantie. Dit impliceert dat de huidige afwe
zigheid van de Grauwe gans als broedvogei 
een lacune vormt die dient te worden op
geheven. In algemene zin is door Westhoff 
(l.c.) al bepleit om diersoorten die door de 
mens zijn uitgeroeid of verdreven, in na
tuurmonumenten weer in te voeren. Een 
actie om de Grauwe gans als broedvogei te 
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rehabiliteren zou n.m.m. stellig passen in 
het kader van het Europese Natuurbescher
mingsjaar 1970. Als wij dit tot stand zou

den kunnen brengen, zou dat een winstpunt
je betekenen tegenover de vele verliezen die 
de natuurbescherming heeft te incasseren. 
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De Bussummer heide 
H. GRIFFIOEN. 

De Bussummer heide omvat het noordelijke 
deel van de centrale Gooise heidevelden tus
sen Bussum, Hilversum en Laren. Het veld 
heeft een oppervlakte van ongeveer 200 ha 
en is grotendeels eigendom van de stichting 
Gooisch Natuurreservaat. 
Vanuit het noorden, van de kant van Bus

sum, heeft men over de heide een nog vrij 
gaaf en ongerept uitzicht. Naar het zuiden 
eindigt het veld in een fraaie eikenhakhout-
zoom waarachter een zandweg loopt, de 
Nieuwe Craailoseweg, in de volksmond Ge
bed zonder end genoemd. Aan de westzijde 
wordt het begrensd door een nog steeds 

Fig. 1. Bussum, Westereng. Foto Stichting Gooisch Natuurreservaat. 
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