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Grootschalige glastuinbouw op pleisterplaats

van Grauwe Ganzen

Gerard Ouweneel

Bietenkoppen
De aanwezigheid van Grauwe Ganzen op

Cromstrijen is al bekend van omstreeks 1920. De

auteur bezoekt het gebied sinds 1955. Een sa-

menvattend verslag over de periode 1955 tot en

met 1978 werd eerder gepubliceerd (Ouweneel

1979). Het najaarsmaximum over de periode

1962 tot en met 1979 komt gemiddelduit op 4440

exemplaren met een top van 7200 Grauwe Gan-

Zen op 22 oktober 1972. Sindsdien nam de om-

vang van de op Cromstrijen pleisterende con-

centraties verder toe, overeenkomslig de groei

die de Noordwesteuropese populatie te zien

heeft gegeven (Rutschke 1987). Over het tijdvak

1980 tot en met 1992 komt het maximum uit op

gemiddeld 6140 exemplaren met een top op 12

november 1993 van 11.500 exemplaren. De

Grauwe Ganzen foerageren op Cromstrijen over-

wegend op geoogste bietenakkers. Nadat de sui-

kerbieten machinaal zijn gerooid en afgevoerd,

blijven loot en bietenkoppen op de kavels achter.

Meestal past het in de bedrijfsvoering zo’n akker

wekenlang ongeploegd te laten, waardoor groe-

pen van vele duizenden Grauwe Ganzen ook ge-

durende een aantal weken aan e6n kavel gebon-

den blijven. Tijdens het hoogtepunt van de bie-

tenoogst liggen er, gewoonlijk tussen half okto-

ber en half november, binnen het gebied van

Cromstrijen vaak twee of nog meer ongeploegde

bietenkavels tegelijk, waardoor de ganzen van

voedselterrein kunnen wisselen. Vanaf om-

streeks 10 oktober bevinden zich groepjes Kol-

ganzen tussen de Grauwe Ganzen; na half no-

vember ook Rietganzen. Andere in het noordelij-
ke deltagebied gelegen terreinen herbergen te-

genwoordig gewoonlijk niet meer dan duizend

vogels, zodat Cromstrijen voor Grauwe Ganzen

veruit de grootstenajaarspleisterplaats langs het

Hollandsch Diep en Haringvliet is en als zodanig

een belangrijke schakel in de trekroute van de

Noordwesteuropese populatie van deze soort.

Het gebied is voorts vanbelang voor veel andere

vogels; in alle seizoenen zijn er veel stootvogels:

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland besloten in September 1993 een nieuw grootschalig centrum

voor glastuinbouw te laten verrijzen in de Hoeksche Waard. Het complex moet worden ingericht op

de Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen, het grote agrarische gebied tussen Numansdorp en Strijen,
langs het Hollandsch Diep. Indien de plannen van GedeputeerdeStaten doorgaan,komt de grootste

najaarspleisterplaats voor Grauwe Ganzen in het noordelijke deltagebied in de knel.

De Ambachtsheerlijkheid Cromstrijen is een

’klassieke’ najaarspleisterplaats voor Grauwe

Ganzen. Het gaat om een landbouwgebiedvan

circa 1350 hectare met een rijke historie (Van
Dijk 1992). Cromstrijen strekt zich uit over eenaf-

stand van circa elf kilometer langs de noordoe-

ver van het Hollandsch Diep. De afzonderlijke
landbouwkavels meten minimaal vijftig hectare.

Het terrein is gesloten voor het publiek. Het ten

westen van Numansdorp gelegen deel raakte

steeds meer versnipperd, onder andere door de

komst van een golfbaan. Het ten oosten van Nu-

mansdorp gelegen gedeelte bleef tot op heden

grotendeels gaaf.Buitendijks liggen hier de Hoo-

gezandsche Gorzen, een sinds de sluiting van

het Haringvliet in 1970 voortdurend afkalvend

slikken- en gorzengebied, dat de Grauwe Gan-

zen dient als wijk- en rustplaats (Ouweneel
1992). Rust, grootschaligheid, slaapplaatsen

grenzend aan de voedselterreinen, nagenoeg

ontbreken van jacht op ganzen en een welwil-

lend ganzenbeleid, leidden er toe dat Cromstrij-
en de ganzen bijna ideale omstandigheden te

bieden heeft.

De Hoogezandsche Gorzen, gele-

gen langs de noordoevervan het

Hollandsch Diep, vormen de

slaapplaatsen van de op Crom-

strijen pleisterende Grauwe Gan-
zen. Geheel rechts de contouren

van de Shell-raffinaderij op

Moerdijk.

Foto: Gerard Ouweneel.
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Zeearend en Visarend pleisteren er met enige
regelmaat.

Bos

De provincie trachtte haar ’glastuinbouwbom’op

Cromstrijen te sussen met de bekendmaking dat

de glazen stad op een 'uiterst zorgvuldige ma-

nier’ zou worden ingepast in het landschap. En

bovendien krijgen driehonderd van de duizend

voor de kassen gereserveerde hectaren de

bestemming natuurontwikkeling, ’zoals de aan-

leg van bos’. Jazeker; 'bos', in het overheidsden-

ken synoniem aan ’natuur’. Nog afgezien van de

op de lachspieren werkende 'uitersl zorgvuldige

inpassing’ van duizend hectare op een gebied

dat 1350 hectare groot is, werd niet gerept over

de omwenteling die de komst van 700 hectare

moderne glastuinbouw in de streek zal gaan be-

tekenen. De Numansdorpers doen er goed aan

eensin het Westland te gaan zien wat 700 hecta-

re kassen zo al in het kielzog meenemen.

Maar goed, bij glas of bos, Cromstrijen zal voor

de Grauwe Ganzen verloren gaan. En dat is niet

zonder betekenis, want aangenomen mag wor-

den dat de bietenresten de ganzen van vetreser-

ves voorzien die van pas komen tijdens de ver-

De Hoogezandsche Gorzen gren-
zen direct aan Cromstrijen en vor-

men een ideale wijk- en slaap-

piaats voor de Grauwe Ganzen.

Foto: Gerard Ouweneel.

Grauwe Ganzen foeragerend op

gerooide bietenakker waar loot en

bietenkoppen zijn achtergebleven

op Cromstrijen grote troepen

Grauwe Ganzen kunnenzich daar

lange tijd van voedselvoorzien.

Foto: Gerard Ouweneel.

Grootschalige glastuinbouw of een pleisterplaats voor Grauwe Ganzen. Foto: Jaap Taapken
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dere trek. In Zuidwest-Nederland zal een alterna-

tieve pleisterplaats, die ruim 10.000 Grauwe Gan-

zen wekenlang onderdak kan bieden, niet

gemakkelijk zijn te vinden. Ongeploegde gerooi-

de bietenakkers zijn er in het najaar voldoende,

maar niet direct grenzend aan gunstige slaap-

plaatsen. Saeftinge is de laatste jaren opgeko-
men als pleisterplaats maar daar valt de nadruk

op overwinteren (Castelijns et al 1992).

Natuurbeleidsplan
Het plan voor het glazen dak dat aan Cromstrijen
is toegedacht, geeft aanleiding tot het maken

van enkele kritische kanttekeningen, Achter het

’wir haben es nicht gewusst’ kunnen de provinci-

ale planologen zich niet verschuilen, want sinds

het begin van alle mogelijke watervogeltellingen
werden voor Cromstrijen de formulieren altijd
braaf ingezonden, in de hoop dat alle beleidma-

kers maar doordrongen zouden raken van het

grotebelang van het gebied. Men komt dan we-

derom op het waarom van al dat getel (Ouweneel
1991). Vervolgens is het onthutsend te zien hoe

de omgeving van het Hollandsch Diep wordt

geannexeerd door de cultuursteppe. Dat begon

eind jaren zestig met grootschalige industrie-

vestiging, inclusief een raffinaderij, rond Moer-

dijk. Destijds een planologische ’trouvaille’ met

politieke achtergronden. Dan komt in het Hol-

landsch Diep ook een depot voor dertig miljoen

kubieke meter vervuilde baggerspecie, at-

komstig uit de Biesbosch en de grote rivieren.

Dit depot, zevenhonderd tot negenhonderd me-

ter breed en twee tot drie kilometer lang, zal

waarschijnlijk midstrooms tussen Numansdorp
en Willemstad komen te liggen. Rijkswaterstaat
koos voor bet Hollandsch Diep omdat daar ruim-

te is en omdat ’de rivier toch al vormen van mi-

lieubelastingkent'.

Ondanks Industrie, glastuinbouwen giftige bag-

ger hebben het Hollandsch Diep en zijn oevers

een functie in deecologische hoofdstructuur van

Nederland, zoals uitgedacht in het Natuurbe-

leidsplan. Bij bestudering van bijbehorende
kaarten zien wij van en naar het Hollandsch Diep

lopende ’te ontwikkelen of te versterken verbin-

dingszones’. Het ziet er dus naar uit dat natuur-

gebieden, bestaand of te ontwikkelen, die via

zo’n verbindingszone gaan worden gevoed uit

het Hollandsch Diep, daaruit weinig verrijkends

te verwachten zullen hebben. Of die verbin-

dingszones er overigens ooit komen wordt

steeds dubieuzer. Want in de uitvoering van het

Natuurbeleidsplantreden vertragingen op. Er is

geldgebrek en bovendien, zo constateert Den

Haag, pakken de lagere overheden de draad van

het Natuurbeleidsplan te weinig op. Het oude

liedje: in Haagse burelen met een cultuur waarin

het eindrapport ook wordt beschouwd als het

eindresultaat, wordt met een beschuldigende

vinger naar de boze wereld buiten de departe-

mentale gebouwen gewezen, indlen de burgers

gaan morren om echte resultaten. Enfin, de

staatssecretaris bracht in oktober 1993 112 wijze

Nederlanders van buiten het departement bijeen
om vaart in het Natuurbeleidsplan te brengen en

met een actieplan te komen. Laten wlj hopen op

succes. Anders gaat het Natuurbeleidsplan de

Relatienota achterna. Zodat kan worden begon-

nen aan het uitdenken en schrijven van een

nieuw natuurbeschermingsplan of-nota. De klok

tikt wel d00r... Terug naar de Grauwe Ganzen

van Cromstrijen en het voor hun noodlottige

besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid-

Holland, dat overigensafwijkt van het Streekplan
Zuid-Holland, dat voor vestiging van grootschali-

ge glastuinbouw een andere lokatie in de Hoek-

sche Waard aangeeff. Van Provinciale Staten zal

uiteindelijk de beslissing moeten komen. Zullen

ze in dat grote gebouw op de Koningskade in

Den Haag weten van de Grauwe Ganzen van

Cromstrijen?

G.L. Ouweneel. Lijster 17, 3299 BT Maasdam
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Het overgrote deelvan de In het najaar langs het Hollandsch

Diep-Haringvliet pleisterende Grauwe Ganzen foerageert op

akkers, met name op gerooide maar nog nlet geploegde ble-

tenakkers. Foerageren op buitendijkse grasgorzen, zoals op
deze foto, komt ook nog veelvuldig voor.

Foto: Gerard Ouweneel.


