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Kleine Rietganzen Anser brachyrhynchus
in Midden-Delfland

Wim Breedveld, Koos van der Burg,Fred van der Lans & Dinnes de Rond

Inleiding

Tellingen
De gegevens die de basis voor het artikel vormen, werden via talrijke excursies verzameld. Minimaal

éénmaal per maand werd geheel Midden-Delfland in het kader van regionale en landelijke telprojec-

ten geïnventariseerd, zoals de maandelijkse wintervogeltellingen van de provincie Zuid-Holland en

gedurende enkele jaren de landelijkeganzentellingen. Daarnaast werd er recreatief gevogeld. De be-

langrijkste pleisterplaats binnen Midden-Delfland,de Aalkeet Buitenpolder, werd ten minste één keer

per week bezocht, oplopend tot meer keren per week.

Drie andere belangrijke pleisterplaatsen, de Kra-

lingerpolder, de Dorppolder en de Klaas Engel-

brechtspolder, werden eveneens ten minste één-

maal per week bekeken. Andere polders in het

westen van Midden-Delfland werden meer dan

éénmaal per maand geteld. Naast de eigen tel-

gerichle en vogelrecreatieve activiteiten kregen

wij veel ganzennieuwtjes binnen via een uitge-

breid netwerk van lokale vogelaars.

Het voorkomen in de tijd
Voor de winter van 1985-1986 verscheen de Klei-

ne Rielgans alleen in koude en strenge winters.

Sindsdien heeft het voorkomen een vast en voor-

spelbaar karakter. Het seizoensmaximum

schommelt rond de 330 exemplaren, met de

hoogste aantallen in de tweede helft van het tijd-
vak (zie figuur 1). De uitschieter van 530 exem-

plaren werd vastgesteld tijdens felle koude. In de

periode na 1985 vertonen de landelijkeaantallen

een stijgende lijn (Koffijberg et al 1997), maar de

seizoensmaxima in Midden-Delfland schomme-

len niet parallel aan de landelijke cijfers (de cor-

relatlecoëfflciënt Is slechts 0.43).

De aankomst van de Kleine Rietganzen is steeds

vroeger in het seizoen komen te liggen. Aanvan-

kelijk arriveerden de eerste Kleine Rietganzen in

december en het seizoensmaximum lag in de-

cember of januari. Met ingang van seizoen

1992-1993 verschijnen de eerstelingen al in okto-

ber, de aantallen nemen vervolgens in november

snel toe en in de laatste twee seizoenen werd het

seizoensmaximum reeds in november bereikt

(zie figuur 2). Mogelijk is aan deze ontwikkeling

naar vervroeging nog geen einde gekomen.

Polders

Vrijwel alle polders van Mldden-Delfland zijn ooit

door Kleine Rietganzen als foerageergebiedge-

bruikt. Maar de intensiteit van het gebruik ver-

schilt sterk.

De voorkeurspolders in Midden-Delfland zijn
door de jaren heen gelijkgebleven. Voorkeur ge-

nieten de Kralingerpolder, de Dorppolder en de

Klaas Engelbrechtspolder(alle drie in het westen

gelegen)en de Foppenpolder en de Aalkeet Bui-

tenpolder(beide in het zuiden gelegen). Bepaal-

de polders (met name Dijkpolder, Gomman-

Foto; Jan van Holten.Midden-Delfland is het enige gebied buitenFriesland waar Kleine Rietganzen overwinteren.

Midden-Delfland is een weidestreek in Zuid-Holland van circa 6700 hectare groot, aan de rand van

het kassengebied het Westland. Sinds 1985 overwinteren hier circa 330 Kleine Rietganzen. Daarmee

is Midden-Delfland het enige buiten Friesland gelegen vaste overwinteringsgebied. Op landelijk ni-

veau is hierover niet veel bekend. Tevens worden er Kleine Rietganzen met blauwe halsbanden ge-

zien die door de Deense onderzoeker Jesper Madsen zijn aangelegd. Dit heeft al tot fraaie resultaten

geleid.
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deurspolder, Duifpolder, Oude Campspolder,

Zouteveense Polder) worden vooral sinds winter

1995-1996 bezocht. Het oosten van Midden-

Delfland, ruwweg ten oosten van de Zouteveen-

se Weg, wordt nauwelijks bezocht, terwijl dit ge-

deelte juist erg in trek is bij de Kleine Zwanen die

er met een paar honderd aanwezig kunnen zijn.

Bij vorst en een straffe oostenwind trekken de

Kleine Rietganzen vaak naar de Aalkeet Binnen-

polder in het zuiden van Midden-Delfland. Hef

kleinschalige landschap van de polder biedt be-

schutting tegen de wind. Een bijkomend voor-

deel is dat het Scheur - een stuk van de Maas,

dat druk wordt bevaren door het Rotterdams

scheepvaartverkeer en mede daardoor niet

dichtvriest - langs de polder stroomt. Diverse ke-

ren zijn drinkvluchten van Smienten en ganzen

tijdens droge vorst gezien. Ook Kleine Rietgan-
zen namen daaraan deel. De aanblik van ruim

duizend Kolganzen en tientallen Kleine Rietgan-

zen die in de buurt van opstomende zeeschepen

op het vlietende water landen, is wonderlijk en

spectaculair. In de beschreven winterse omstan-

digheden is vooral een resterend stukje weiland

van slechts 25 hectare naast een bedrijvenwijk
en een spoorlijn - een schijnbaaratypische gan-

zenstek - geliefd.

Aalkeet Buitenpolder
Veruit de belangrijkste ganzenpolder was en is

de Aalkeet Buitenpolder. Aanvankelijk zag het er

naar uit dat de Kleine Rietgans uit dit gebied en

daarmee mogelijk uit geheel Midden-Delfland

zou verdwijnen. Om nooit door ons begrepen re-

denen waren alle ganzensoorten in Midden-

Delfland uiterst schuw in vergelijking met gan-

zen van het Deltagebied. Het verschijnen van

één persoon in een weiland deed de ganzen

wegvluchten, waarbij zij dikwijls naar het zuiden

vlogen en het Scheur en de Nieuwe Waterweg
overstaken om naar alle waarschijnlijkheid hun

toevlucht te zoeken op het eiland Putten. Allerlei

lang tevoren geplande landschappelijke ingre-

pen in de Aalkeet Buitenpolder die met de herin-

richting van Midden-Delfland samenhingen, le-

ken dan ook het lot van de Kleine Rietgans te be-

zegelen. Zo werd In 1989 een fietspad in de pol-

der aangelegd en in de zomer van 1990 een

boerderij geopend.Boerderijen hadden voordien

ontbroken in het ganzengedeeltevan de polder.
Een keerpunt ten goede vormden de jaren

1990-1991, Binnen de plannen voorde herinrich-

ting van Midden-Delfland had men tevens in de

aanleg van een reservaat in de polder voorzien.

Natuurmonumenten kreeg hierover vanaf 1988

in toenemende mate het beheer. Na regenval

ontstond er geregeld een uitgebreid plas- en

drasgebied in het noorden van het reservaat. Dit

gebeurde nadat er vanaf 1989 langs de randen

van het reservaat dijkjes waren aangelegd die

aan het reservaat een eigen waterregime dien-

den te verschaffen dat los zou staan van de wa-

terhuishouding van het resterende puur agrari-
sche gedeelte. In de winter 1990-1991 werd ont-

dekt dat de Kleine Rietganzen,en tevens de an-

dere ganzensoorten, het plasgebied als slaap-
plaats in gebruik hadden genomen. Bovendien

bleek in de winter daarop de traditionele schuw-

heid van de ganzen flink gereduceerd. Na ver-

storing streken de ganzen verderop in de polder

gewoon weer neer. In de jaren daarvoor was dat

ondenkbaar geweest! Verder werd geconsta-

teerd dat de ganzen niet snel meer opvlogen, zij
lieten zich tot vijftig meter benaderen. Snel won

de nieuwe slaapplaats aan betekenis. Zo werd

begin 1992 al het overnachten van 185 Kleine

Rietganzen en bijna drieduizend Kolganzen
vastgesteld. Overigens leek de winst van het

nieuwe reservaat eerst nog op spel te staan. Een

seismologisch onderzoek van de Nederlandse

Aardolie Maatschappij op de slaapplaats begin

1991 deed de ganzen voor zes weken niet terug-
keren en verder veroorzaakten onderhoudswerk-

zaamheden aan een dijk die met nachtelijke ver-

lichting naast de slaapplaats in 1992 werden uit-

gevoerd, kennelijk te veel onrust. De ganzen lie-

ten de slaapplaats tijdelijk in de steek.

Slaapplaatsen

De Aalkeet Buitenpolder is na 1990-1991 een

vaste slaapplaats geworden. Voor deze tijd was

de situatie anders. Hoofdzakelijk werd er een

vanuit het zuidoosten gerichte voedseltrek waar-

genomen, minder vaak was er ook trek vanuit

het zuiden en het zuidwesten. Kennelijk kwamen

de ganzen helemaal vanuit de overnachtings-

plaatsen aan het Haringvliet die vanouds door

de ganzen van de Delta worden opgezocht. Toen

eenmaal duidelijkwas gewordendat Kleine Riet-

ganzen ook in de Aalkeet Buitenpolder over-

nachtten, rees het vermoeden dat de nabije om-

geving al eerder tot overnachtingsplaats had ge-

diend. Zo werd begin 1990 een groep van ruim

250 Kleine Rietganzen in de ochtendschemering

aangetroffen op een opspuitterrein in de Aalkeet

Binnenpoldernog voordat de voedseltrek van de

ganzen was begonnen. Dit leek toen al verdacht

veel op overnachten. Ook lijkt het in een terug-

blik heel wel mogelijk dat de Kleine Rietganzen
vanaf 1985 ongemerkt gebruik hebben gemaakt

van de tijdelijke regenplassen in de Aalkeet Bui-

tenpolderzelf waarin zij zich overdag ophielden.

Na uitvoering van drainagewerkzaamheden, en-

kele jaren vóór 1991, verdwenen de plassen,

maar zij keerden terug na het instellen van een

verhoogde waterstand in het reservaat in de ja-

ren na de aanleg van de waterkerende dijkjes.
De huidige situatie ten aanzien van het over-

nachten, zoals deze nu al enkele jaren bestaat,
is gecompliceerd. Gezien het feit dat er in de

ochtend Kleine Rietganzen op voedseltrek wor-

den waargenomen, is het Haringvliet nog steeds

als slaapplaats in gebruik. Gewoonlijk ziet men

weinig exemplaren op trek, ten hoogste enkele

tientallen, soms gaat het om driehonderd stuks.

Hierbij moet wel de aantekening worden ge-

maakt dat de veel talrijkere Kolgans, waarvan er

ruim zesduizend vanaf 1993-1994 in Midden-

Delfland ovenwinteren, het ontdekken van vlie-

gende Kleine Rietganzen waarschijnlijk bemoei-

lijkt. De voedseltrek van Kol- en Kleine Rietgans
is te zien tussen 8.30 en 10.00 uur, soms ver-

lengd tot de tijd tussen 8.15 en 11.00 uur. Het

meest en in de grootste aantallen komen de gan-
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zen vanuit het zuidoosten, hoewel er geregeld,

en op bepaaldedagen zelfs in overwegende ma-

te, een zuidwestelijke enzuidelijketrek is waar te

nemen. A. van Meerden et al (1991) en K. Koffij-

berg et al (1997) situeren zekere of mogelijke

slaapplaatsen van de Kleine Rietgans enkel in

zuidelijke en zuidwestelijke richting. Er worden

de volgende aan het Haringvliet op voedseltrek

gelegen terreinen genoemd: de Slijkplaat, de

Beninger Slikken, de Korendijkse Slikken en

Spuimond.

Voedseltrek van de Kleine Rietgans wordt niet op

alle dagen gezien. Als slaapplaats is de Aalkeet

Buitenpolder zelf dan ook van betekenis. Gedu-

rende het geheleseizoen wordt hier overnacht in

aantallen die uiteenlopen van tientallen tot een

paar honderd. Overigens komt het dikwijls voor

dat niet alle Kleine Rietganzen die overdag foe-

ragerend aanwezig zijn, op de slaapplaats wor-

den teruggevonden. Het grootste deel lijkt dan

zoek. Omdat de voedselzoekende Kleine Riet-

ganzen het ontbrekende aantal niet volledigaan-

vullen, Is er misschien sprake van een derde,

ons onbekende mogelijkheidom te overnachten.

De slaapplaats in de Aalkeet Buitenpolder wordt

meestal verlaten om circa 8.30 uur, maar op som-

mige dagen blijven de ganzen tot 10 uur of nog

later 'hangen’. In de seizoenen 1992-1993 tot en

met 1994-1995 werd vastgesteld dat alle of de

meeste in Midden-Delfland aanwezige Kleine

Rietganzen ook overdag de slaapplaats bezoch-

ten. Op die dagen zagen vogelaars dat de gan-

zen ’s morgens vanuit het noorden arriveerden.

Eenmaal geland hielden zij urenlang rust zonder

te foerageren waarna later op de dag soms ook

een terugkeer naar het noorden kon worden

vastgesteld. Daarom ontstond de indruk dat de

ganzen ’s nachts in Midden-Delfland foerageer-
den en overdag op hun overnachtingsplaats ver-

bleven. De urenlange aanwezigheid van de gan-

zen midden op de dag op de slaapplaats hield in

die jaren tevens verband met verstoring elders,

bijvoorbeeld in de Aalkeet Buitenpolder zelf, in

welk geval de plek dus fungeerde als veilige uit-

wijkplaats.

Zoals eerder gemeld Is de situatie ten aanzien

van het overnachten gecompliceerd. Behalve

ten gevolge van het bestaan van verscheidene

slaapplaatsen heeft dit te maken met de onvoor-

spelbare wisselvalligheid waarmee dagen met

en zonder voedsellrek, al of niet in combinatie

met wisselende aantallen op de slaapplaats, el-

kaar kunnen opvolgen. Deze wisselvalligheid is

met name te constateren aan de duizenden Kol-

ganzen waarmee de Kleine Rietganzen vaak (en
vaak juist ook niet!) oplrekken.

Halsbanden

De Kleine Rietganzen die in Nederland zijn te

zien, behoren, zoals bekend, tot de op Spitsber-
gen broedende populatie. Deze populatie over-

wintert in Denemarken, Nederland en België.
Sinds 1990 doet het Deense National Environ-

mental Research Institute hieraan onderzoek

door middel van halsbanden. De coördinatie van

het onderzoek ligt in handen van Jesper Mad-

sen. Men beoogt inzicht te verkrijgen in onder

meer het broedsucces, de overlevingsfactoren
en de populatie-ontwikkeling. Er wordt naar

gestreefd om voortdurend ongeveer één procent
van de populatie een halsband te laten dragen.
De ganzen worden daartoe tijdens de voor-

jaarstrek op de Deense pleisterplaatsen in West-

Jutland gevangen. In de jaren 1990-1995 zijn 610

Foto: Jan van Holten.Veruit was en is de Aalkeet Buitenpolder de belangrijkste ganzenpolder in Mldden-Deifland.
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Kleine Rietganzen op deze wijze gemerkt. Na

het voorkomen van ijsafzetting op de banden in

de recente koude winters is in 1996 en 1997 het

ringen tijdelijk gestaakt in afwachting van een

ander type band. Omdat de blauwe halsbanden

een witte code dragen, kunnen de ganzen op

hun omzwervingen individueel worden gevolgd.

De resultaten van het onderzoek, gemeten in het

aantal terugmeldingen,zijn indrukwekkend. Blij-
kens de literatuur en de nieuwsbrieven die aan

inzenders van afgelezen banden aan het begin

van hef nieuwe ganzenseizoen worden toege-

zonden,komen er jaarlijks 7.000 tot 18.000 terug-

meldingen binnen. Dit betekent dat elke gans

tientallen keren per seizoen wordt opgemerkt in

Noord-west-Europa.
Sinds 1991 worden ook in Midden-Delfland Klei-

ne Rietganzen met halsbanden waargenomen

en gemeld. Tot nog toe zijn in totaal twintig ver-

schillende individuen gezien en bijna driehon-

derd waarnemingen hieraan verricht. Het aantal

afgelezen halsbanden per seizoen bedraagt
sinds 1991-1992 respectievelijk 1,2, 4,4, 12, 8 en

6. Een bewerking van deze aflezingen laat toe

om het voorkomen van de gemerkte ganzen te

typeren. Wij hebben de waarnemingen over het

seizoen 1997-1998, waarover op het moment van

schrijven van dit artikel nog geen nieuwsbrief is

verschenen, eveneens in de bewerking opgeno-

men teneinde onderstaand overzicht te kunnen

opstellen.

Zoals figuren één en twee tonen, zijn de eerste

niet gemerkte ganzen in oktober te vinden,waar-

na het aantal in november sterk groeit. In verge-

lijking hiermee is de aankomst van de wel ge-

merkte Kleine Rietganzen tamelijk laat. Een

zwakke tweetoppigheidis te onderscheiden. On-

geveer 38% verschijnt tussen 13 en 21 novem-

ber en 38% tussen 24 december en 8 januari.
De laatste groep betreft vrijwel uitsluitend Kleine

Rietganzen die tevoren in Vlaanderen zijn ge-

zien. Zij zijn kennelijk voorzichtig aan de terug-
trek begonnen. De resterende 24% van de gan-

zen arriveert op de overige dagen tussen de ui-

terste aankomstdata die ooit in Midden-Delfland

zijn vastgesteld, 9 november en 8 januari.

De herkomst van de ganzen met halsbanden

(gemakshalve hierna soms ’de halsbanden’ ge-

noemd), ofwel het gebied waarin zij voor het

laatst zijn gemeld alvorens Mldden-Delfland te

bezoeken, Is in 61% van de gevallen Friesland

en in 29% van de gevallen Vlaanderen. De rest-

categorie van 10% omvat 'geen eerdere sei-

zoenswaarnemingen’ en 'Oudeland van Strijen’.
Denemarken ontbreekt in het lijstje. Rechtstreek-

se trek vanuit dit land naar Mldden-Delfland

komt blijkbaar niet voor. Vanuit Denemarken

vindt vermoedelijk wel directe doortrek naar de

Belgische pleisterplaatsen plaats (Schilperoord
et al 1989). Het beeld op basis van de aflezingen
is, dat in het najaar Mldden-Delfland hoofdzake-

lijk vanuit Friesland, voor een klein deel vanuit

Vlaanderen wordt bereikt en omstreeks de jaar-

wisseling nagenoeg alleen vanuit Vlaanderen.

De verblijfsduur van de halsbanden, berekend

vanaf deeerste toten met de laatste waarneming
in Mldden-Delfland, is gemiddeld vijftig dagen

(standaarddeviatie zes dagen). De variatie in ver-

blijfsduur is echter groot.Want circa 39% is kor-

ter dan een maand aanwezig en 39% langer dan

twee maanden. De gemiddeldeverblijfsduurlijkt

wat aan de korte kant, wanneer men tevens fi-

guur één in de beschouwing betrekt, waarin het

verloop van de maandmaxima van de wel en niet

gemerkte ganzen tezamen is weergegeven.

Na het verlaten van Midden-Delfland liggen de

de eerstvolgende plaatsen waarin wordt ge-

pleisterd, in Vlaanderen (16%) en Denemarken

(84%). Opmerkelijk genoeg ontbreken er dus

meldingen vanuit Friesland tijdens de voor-

jaarstrek. Vooralsnog ziet het ernaar uit dat de

meeste Kleine Rietganzen die aan de voor-

jaarstrek deelnemen, vanuit Midden-Delfland

rechtstreeks naar Denemarken vliegen.

Bij de cijfers over de verblijfsduur, de aankomst

en het vertrek moet wel de aantekening worden

gemaakt dat een Kleine Rietgans gedurende de

eerste en de laatste dagen van zijn aanwezig-
heid in Midden-Delfland kan worden gemist. Tus-

sen de eerste waarneming in Midden-Delfland

en de laatste waarneming op de voorafgaande

pleisterplaats blijken gemiddeldzestien dagente

liggen (standaarddeviatie één dag). Evenzo ver-

strijken er tussen de laatste waarneming in

Midden-Delfland en de eerste waarneming op de

volgendepleisterplaats gemiddeldvijftien dagen

(standaarddeviatie twee dagen). Naar onze ei-

gen inschatting worden halsbanden die in het

Figuur 1. Maandmaxlma van Kleine Rietgans. De seizoena-

maxima zijn onderstreept.

Figuur 2. De aankomst van deeersteKleine Rietganzen en de

eerste waarneming van tenminste honderd exemplaren.

seizoen okt. nov. dec. jan. febr. mrt.

1985-1986 310 300 250 160

1986-1987 1 300 110

1987-1988 160 300
1988-1989 103 230 200 8

1989-1990 60 200 250 140

1990-1991 125 230 105 120 12

1991-1992 38 420 185 24

1992-1993 3 220 260 350 4

1993-1994 48 220 345 305 250 44

1994-1995 265 300 340 210

1995-1996 2 430 315 530 330 310

1996-1997 15 325 200 275 148 7

1997-1998 42 360 244 226 200

seizoen eerste exx. eerste 100 of meer

datum aantal datum aantal

1985-1986 23 dec. 310 23 dec. 310

1986-1987 21 dec. 1 10 jan. 155

1987-1988 19 dec. 160 19 dec. 160

1988-1989 30 nov. 103 30 nov. 103

1989-1990 6 nov. 60 24 dec. 200

1990-1991 30 nov. 125 30 nov. 125

1991-1992 10 nov. 14 4 dec. 170

1992-1993 17 okt. 3 28 nov. 220

1993-1994 23 okt. 14 8 nov. 100

1994-1995 3 nov. 45 6 nov. 100

1995-1996 22 okt. 2 12 nov. 140

1996-1997 19 okt. 3 9 nov. 150

1997-1998 12 okt. 6 8 nov. 175
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najaar in Midden-Delfland zojuist zijn gearri-
veerd, snel opgemerkt en afgelezen. In het voor-

jaar, aan het eind van het ganzenseizoen, echter

onttrekken de Kleine Rietganzen zich bij hun

zwerftochten gedurende wal meer dagen aan

ons zicht. De gemiste dagenvan voor- en najaar

moeten bij de gemiddeldeverblijfsduur van vijf-
tig dagen worden opgeteld.

De plaatstrouw van de halsbanden kan op diver-

se manieren worden benaderd. Allereerst kan

men nagaan hoeveel jarener na het aanbrengen

van een halsband verstrijken voordat een op de-

ze wijze geïndividualiseerde gans in Midden-

Delfland opduikt. Wij gaan daarbij uit van de on-

zes inziens realistische aanname dat elke gans

die ten minste enkele weken in Midden-Delfland

vertoeft, wordt gesignaleerd. Aangezien de

Deense ringactiviteiten in het voorjaar worden

uitgevoerd, is de minimale 'wachttijd’ tussen het

ringen en de eerste waarneming in Midden-

Delfland een half seizoen c.q. half jaar. Om de

navolgende uitkomsten te bepalen rekenden wij
alleen met halve en hele seizoenen (niet met bij-

voorbeeld 0,7 of 0,9 om de maand van aankomst

te laten meewegen). De wachttijd blijkt gemid-

deld 1,5 seizoen te zijn. Daarbij wordt 50% van

de ganzen meteen in het aansluitende seizoen

(dus een half seizoen later) opgemerkt en de

overige 50% pas na 1,5 seizoen of nog later. Klei-

ne Rietgans E2l, met 6,5 seizoenen, spant de

kroon.

Een andere maat voor de plaatstrouw, het aantal

seizoenen dat een halsband achter elkaar wordt

aangetroffen, is minder bruikbaar in het geval

van Midden-Delfland. Door het relatief geringe
aantal jaren van waarnemen in het gebied, ge-

voegd bij de hoge leeftijd die ganzen kunnen be-

reiken, ontstaat er al gauw een onderschatting.
In ieder geval wijzen de thans beschikbare gege-

vens erop dat de halsbanden gemiddeld 1,9 sei-

zoen aanwezig zijn. Circa 60% is maar één sei-

zoen te vinden, de overige 40% meer dan één

seizoen (ook hier rekenden wij alleen met halve

en hele seizoenen). Voorlopig is de Kleine Riet-

gans AOB met vijf jaar een eenzame koploper.
Het is nog niet voorgekomen dat een halsband

Midden-Delfland voor één seizoen oversloeg en

daarna terugkeerde.

Relaties met nabije terreinen

Het voorkomen van de Kleine Rietganzen in

Midden-Delfland heeft geen geïsoleerd karakter.

Ook op het eiland Puiten, gelegen ten zuiden

van Midden-Delfland, werden en worden Kleine

Rietganzen opgemerkt (Van der Wal 1991). De

vastgestelde seizoensmaxima vertoonden tot

voor kort dezelfde orde van grootte. Over de ont-

wikkelingen na 1990-1991 is geen verslag be-

schikbaar dat vergelijkbaar is met Van der Wal

(1991). Naar informatie van A. van der Heiden

(mondelinge mededeling) werden er in elk geval
nog in hel seizoen 1991-1992 overeenkomstige
aantallen Kleine Rietganzen gezien. In de laatste

jaren blijft het aantal beperkt tot hooguit enkele

tientallen (mondelinge mededeling H. van der

Wal). Illustratief zijn dan ook de volgende waar-

nemingen: 13 exemplaren oktober 1993, 48

exemplaren december 1994 (nieuwsbriefwinter-

vogeltellingenprovincie Zuid-Holland), 56 exem-

plaren januari 1997 (waarneming F. van der

Lans) en 43 exemplaren januari 1998 (waarne-

ming W. Breedveld).
Het ligt voor de hand om te veronderstellen dat

de Kleine Rietganzen op Putten dezelfde zijn als

die in Midden-Delfland (Ganzenwerkgroep Ne-

derland/België 1989). Daarvoor pleit een reeks

van argumenten die wij hierna zullen aanstip-

pen, Hel argument van ongeveer gelijke sei-

zoensmaxima is reeds genoemd. Deze bedroe-

gen in de seizoenen 1986-1987 tot en met

1990-1991 respectievelijk 300, 225, 265, 170, 275

exemplaren.Overigens wijst nadere bestudering

van deze cijfers op verschillen van tientallen

exemplaren ten opzichte de maxima in Midden-

Delfland uit de corresponderendejaren,hetgeen

opmerkelijk is aangezien zulke verschillen niet

zouden zijn te verwachten. Eerder in de tekst ga-

ven wij aandacht aan een ander aspect, de naar

het zuiden gerichte, op verstoring volgende
vlucht die de ganzen automatisch op Putten en

in Polder Biert zou brengen. Deze vlucht van

Kleine Rietganzen komt weinig meer voor en

Zoals de figuren één en twee

aantonenzijn deeerste niet ge-
merkte Kleine Rietganzen in ok-

tober te verwachten.

Foto: Jan van Holten.
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werd bijvoorbeeldnog in 1993 gezien. Bij andere

ganzensoorten wordt dit fenomeen af en toe nog

wel gesignaleerd. H. van der Wal (1991) consta-

teerde dat de aantallen Kleine Rietganzen op

Putten sterk fluctueerden en bracht dit in ver-

band met het regelmatig dóórtrekken van de

ganzen naar de polders van Midden-Delfland ge-

legen bij Vlaardingen. Een ander argument is de

geringe afstand tussen de twee pleisterplaatsen,

slechts vijf tot tien kilometer, met daartussenin

de industrie van Rotterdam. Het is in ditverband

veelzeggend dat Kleine Rietganzen worden

waargenomen langs de noordrand van Putten

(Heenvliet, Geervliet). Overigens is het curieus

dat meldingenvanuit Putten van Kleine Rietgan-
zen met halsbanden, die een sluitend bewijs

voor de relatie tussen Putten en Midden-

Delfland kunnen leveren, nog steeds ontbreken.

Behalve de pleisterplaatsenop Putten zijn er eni-

ge andere gebieden waarin Kleine Rietganzen
worden gezienwaarvan men kan vermoeden dat

ze tot de groep van Midden-Delfland behoren.

Zo verbleven er elf tot zestien Kleine Rietganzen

in de seizoenen 1993-1994 en 1994-1995 bij Delf-

gauw. Deze plaats is ten oosten van Midden-

Delfland gelegen. Tevens werden tien tot veer-

tien Kleine Rietganzen in de seizoenen

1994-1995 en 1995-1996 geteld ten westen van

Maassluis (nieuwsbrieven wintervogeltellingen
provincie Zuid-Holland). Maassluis grenst aan

de zuidwestelijke hoek van Midden-Delfland.

Voor een leuke verrassing zorgde de Kleine Riet-

gans met halsband AOB, die in de winter van

1997-1998 niet alleen in Midden-Delfland werd

gezien maar ook langs de Scheelhoek, gelegen
aan het Haringvliet en hemelsbreed ten minste

twintig kilometer van de Aalkeet Buitenpolder

vandaan.

Toekomst

De verwachting lijkt gewettigd dat de positie van

de Kleine Rietgans in Midden-Delfland voorlopig
is gewaarborgd. In de beheervisie op de middel-

lange termijn die Natuurmonumenten in 1997

formuleerde, dient de Aalkeet Buitenpolder ver-

der tot aantrekkelijk vogelgebied te worden ont-

wikkeld. Speciale aandacht gaat hierbij uit naar

de Kleine Rietgans. Het waterpeil in de polder

blijft hoog,waardoor de slaapplaats in stand kan

blijven. De vraag is wat de Kleine Rietgans in

Midden-Delfland in de komende jaren gaat
doen. Blijven de aantallen op het huidigeniveau,

zullen zij aanzienlijk stijgen of zal de Kleine Riet-

gans zijn bijzondere plekje, gelegen te midden

van de steden van de Randstad, toch ineens -

wie weet om welke reden
- opgeven?
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