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Grauwe Ganzen en hun

problemen rond Schiphol

Fred Cottaar

Inleiding

Overzicht van verplaatsingen het jaar rond

De Vijfhuizerzandput en de Meerwijkpias zijn twee voormalige zand-

winplaatsen, die zich bevinden aan de zuidoost rand van Haarlem, tus-

sen Schalkwijk en de Ringvaart, ten westen/zuidwestenvan Vijfhuizen.

Broedvogels: In de loop van februari verschijnen de eerste broedvogels
in de Vijfhuizerzandput. In de loop van maart zitten de eerste vogels op

het nest en begin april kunnen de eerste paren met kuikens tevoor-

schijn komen. Deze blijven meestal de eerste dagen met de kleine kui-

kens nog in de Vijfhuizerzandput. Vrijwel alle paren met kuikens ver-

schuiven vrij snel naar de Poelpolder. Daar worden de kuikens grootge-

bracht. De families verblijven hier op de dijk tussen de Poelpolder en de

Ringvaart (alwaar in 2009 een voetpad is aangelegd!). Er wordt vrijwel

uitsluitend gefoerageerd op en langs de dijk en in de Poelpolder. De af-

stand tot de Ringvaart is nooit groot, zodat met dreigend gevaar naar de

Ringvaart gevlucht kan worden. Af en toe wordt op de smalle strook

gras tussen de Ringvaart en de Bennebroekerdijk gefoerageerd. Na het

De Vijfhuizerzandput is één van de plekken in Zuid-Kennemerland waar

Grauwe Ganzen zich de afgelopen jaren als broedvogel hebben geves-

tigd. Niet alleen is in dit gebied het aantal broedparen de laatste jaren

behoorlijk toegenomen, ook het aantal ruiers is sterk gestegen. Voorts

begonnen Grauwe Ganzen te ruien op de Meerwijkplas. Omdat deze

ganzen potentiële probleemvogels kunnen zijn voor het luchtvaartver-

keer is in 2009 en 2010 een aantal ruiende Grauwe Ganzen in de Vijf-

huizerzandput voorzien van halsbanden met individueelherkenbare co-

des. Een aantal Grauwe Ganzen werd tevens voorzien van zenders. Tijd

om eens een overzicht te geven van de handel en wandel door het jaar
heen van de Grauwe Ganzen van de Vijfhuizerzandput en de Meerwijk-

plas. Helaas niet aan de hand van de halsbanden en zenders, want daar

komen aparte verslagen over van de onderzoekers en er zit eenclaim op

het gebruik van deze gegevens. Echter in de periode 2006-2010 heeft de

schrijver de Grauwe Ganzen in deze gebieden op de voet gevolgd en kon

al eenredelijk goed overzicht worden gegeven van hun doen en laten.



Fitis 46(4) 2010

147

vliegvlug worden, in de loop van juni, mengen de families zich onder de

andere Grauwe Ganzen die zich in de omgeving ophouden (meest vogels

die hun nest/kuikens zijn kwijtgeraakt en/of hier hebben geruid).

De laatste jaren verbleven in dit gebied elk jaar tussen de 5-12 families,

welke met succes hun kuikens grootbrengen. Een aantal van deze gan-

zen is niet raszuiver en behoort tot de zogenoemde Boerenganzen. Het

kan dus zijn dat er een paar Grauwe Ganzen met een aantal kuikens

rondloopt, waarvan enkele exemplaren witte veerpartijen vertonen en

Boerenganzen die met zuiver uitziende grauwe ganzenkuikens rondlo-

pen. Wat dat betreft is hier alles mogelijk, maar het aantal Grauwe

Ganzen is wel veruit in de meerderheid.

Vooralsnog zijn er geen broedgevallen bekend van de Meerwijkpias,

maar onmogelijk is dat zeker niet. Na de broedtijd groeperen de ganzen

zich en worden ze vooral gezien in de Verenigde Polder, de Poelpolder,

een weiland zuid van Vijfhuizen en de polder tussen Vijfhuizen en

Nieuwe Brug in de Haarlemmermeer. Soms worden verplaatsingen ge-

zien die meer richting het noorden gaan, richting Vereenigde Binnen-

polders. In deze tijd wordt door de ganzen op gras gefoerageerd. Slaap-
vluchten vinden in deze tijd al plaats naar de Meerwijkpias. Deze plas
wordt echter ook gebruikt als ganzen tijdens het foeragerenworden ver-

stoord. Ook zijn ze hier vaak rond het middaguur te vinden. De tijd dat

de ganzen op de plas aanwezig zijn wordt gebruikt om te drinken, te

poetsen en te rusten.

In de loop van eind juli tot en met begin september, als het graan wordt

geoogst in de Haarlemmermeer, worden foerageervluchten, zowel 's och-

tends als 's avonds, ondernomen naar de geoogste akkers. De ganzen

foerageren hier vooral op het valgraan. Ook kunnen in het begin gras-

zaadpercelen en later in de tijd bietenpercelen worden bezocht. Veel ge-

volgde ganzen werden invallend waargenomen
in akkers rond de Pol-

derbaan en tussen de Polder- en Kaagbaan. Deze net geoogste akkers

trokken de ganzen als een magneet aan. Nadat deze periode voorbij is,

wordt weer het oude patroon opgepakt en worden de weilanden rond

Haarlem en Spaarndam weer bezocht om zich te goed te doen aan gras.

Ruiers: De laatste drie jaren worden de Vijfhuizerzandput en de Meer-

wijkpias in toenemende mate gebruikt als ruigebied. Deze gebieden
worden gebruikt, omdat de

ganzen hier de rust en veiligheid verwachten

om de vleugelrui door te maken. Dit is een belangrijke beslissing voor

ganzen, immers ze verliezen in een keer alle hand- en armpennen,

waardoor ze een aantal weken niet kunnen vliegen. In deze tijd is water

van groot belang, want hier kun je naar toe vluchten en 's nachts ver-

blijven, zodat je nauwelijks voor predatoren bereikbaar bent. Tevens

moet er genoeg eten zijn, want het aanmaken van nieuwe hand- en

armpennen kost veel energie. In de ruitijd wordt hier vooral veel riet ge-

geten, wat met zulke aantallen ganzen (in 2010 tot 300 ex.) duidelijk te
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zien is. Een groot deel van het aanwezige riet wordt langs de waterrand

door de ganzen weg gegeten. De eerste vogels beginnen in de loop van

begin mei met de rui en rond half juni kunnen de eerste ganzen weer

vliegen.

Discussie

In dit artikel is een overzicht gegeven van het voorkomen van Grauwe

Ganzen, die broeden in de Vijfhuizerzandput en welke de Vijfhuizer-

zandput en de Meerwijkpias gebruiken als slaapplaats, rust- en ruige-
bied. De ganzen verblijven hier vanwege de optimale omstandigheden

om te broeden, de relatieve rust om te rusten en slapen en de goede

voedselomstandigheden om de ruitijd doorte komen. Deze vogels, die in

aantal jaarlijks toenemen, kunnen problemen veroorzaken in de oogst-

tijd in de Haarlemmermeer met betrekking tot het vliegverkeer. Deze

populatie wordt dan ook op de voet gevolgd. De verplaatsingen werden

voor het eerst vastgelegd in Ebbinge et al (2007). Dit potentiële gevaar

voor het vliegverkeer komt mede door het feit dat ze foerageervluchten

Een paartje Grauwe Ganzen metpullen.
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ondernemen richting de graanvelden in de omgeving van de start- en

landingsbanen van Schiphol. Hier wordt gefoerageerd op oogstresten.

Deze verplaatsingen vinden plaats in de periode eind juli - begin sep-

tember. Duidelijk was dat deze verplaatsingen van ganzen gevaarlijke
situaties te zien gaven en in de toekomst zoveel mogelijk vermeden zou-

den moeten worden. Helaas zou het nog een aantal jaren duren voordat

verder onderzoek zou plaatsvinden om de handel en wandel van ganzen

nader in kaart te brengen in verband met de problemen rond Schiphol.

In dit kader zijn in 2009 en 2010 enkele tientallen Grauwe Ganzen

voorzien van halsbanden (met een individueelherkenbare code) en en-

kele met zenders. Aflezingen van deze vogels kunnen worden gemeld op

www.geese.org. Dit onderzoek, uitgevoerd door Waardenburg, zal een

nog nauwkeuriger overzicht moeten geven van de verplaatsingen van de

Grauwe Ganzen van de Vijfhuizerzandput en de Meerwijkpias. Onder-

tussen worden als mogelijke oplossing voor het probleem veel ganzen

vervolgd tijdens het broedseizoen en worden grote aantallen geschoten

om de populatie in te dammen. Duidelijk is dat dit niet het resultaat

oplevert wat men voor ogen heeft. De aantallen nemen nog steeds toe en

jacht geeft alleen maar meer vluchtbewegingen van ganzen rond de

start- en landingsbanen. Iets waar we ook niet op zitten te wachten. Een

ander beleid ten opzicht van alternatieve gewassen zou meer opleveren.
Immers als er geen oogstresten zijn hebben de ganzen ook geen reden

om te komen!

Een nieuw onderzoek in 2010 om in het najaareen aantal akkers na de

oogst snel te ploegen is een geste in de goede richting. Echter een goed
resultaat is alleen denkbaar als dit op groteschaal gebeurt.

Hopelijk zullen op korte termijn, door gedegen en onafhankelijk onder-

zoek, de juiste aanbevelingen en oplossingen komen voor zowel het

vliegverkeer als de ganzen.

Over het voorkomen van Grauwe Ganzen in Zuid Kennemerland en in

de Haarlemmermeer zijn de afgelopen tijd meerdere rapporten gepubli-
ceerd. Voor geïnteresseerden hiervoor wordt verwezen naar Raes et al

2010, Smits & Boudewijn 2010 en Tolkamp et al 2010. Een aantal an-

dere rapporten is nog in voorbereiding.
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