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In vijftig jaar tijd steeds meer

overwinterende ganzen in

ZW-Drenthe

Arend+J. van Dijk & Joop Kleine

Tot in de jaren zestig van de vorige eeuw overwinterden jaarlijks

honderden ganzen in ZW-Drenthe, toentertijd de enige van belang

zijnde ganzenpleisterplaats in Drenthe. Het aantal ganzenis aanzienlijk

toegenomentot maxima van 20.000-30.000ex. Warenhet aanvankelijk

voornamelijk Taigarietganzen, thans zetten Toendrarietganzen

en Kolganzen de toon. Nijlganzen, Grote Canadese Ganzen en

Brandganzen zijn nieuwkomers. De belangrijkste voedselgebieden in

de grazige beekdalen zijn door de jaren heen vrijwel steeds hetzelfde

gebleven, maar worden intensiever benut. Het Dwingelderveld is altijd

de belangrijkste slaapplaats geweest, maar er zijn nieuwe slaapplaatsen

bijgekomen.Door eerder te arriveren is de verblijfsduur van ganzen in

ZW-Drenthe met 1-2 maandenverlengd.
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Methode

Onder ZW-Drenthe wordt verstaanhet gebiedtussenMeppel-Steenwijk (A32), provinciegrens
tot Appelscha, N381 tot Beilen-Mantinge, Hoogeveen en Meppel (figuur 1), grotendeels
de stroomgebieden van de Dwingelerstroo -Oude Vaart en de Vledder-, Wapserveense en

Steenwijker Aa (Vledder Aa genoemd). In dit gebied liggen ongeveer 550 km2 potentieel

geschikte agrarische foerageergebieden.

Ingaande 1964 zijn jaarlijks vrijwel steeds omstreeks het midden van de maanden november

t/m maart, ganzen geteld op de slaapplaatsen van het Dwingelderveld en Doldersummer- en

Wapserveld. Vanaf 1975 werd
op

het Dwingelderveld minstens vier keer per maand geteld (zie

onder andere Kleine 1990-2008).Overige (potentiële) slaapplaatsen werden geregeld gecheckt

en de slapende ganzen geteld. Er is
op slaapplaatsen zowel in de ochtend als avond geteld. De

af- enaanvliegrichtingen van groepen ganzen en de precieze slaapplekken werden genoteerd.

Systematische tellingen in de voedselgebiedenin de stroomdalen van de Dwingelerstroom-Oude
Vaart en Vledder Aa enin de nabijheid van slaapplaatsen vonden in november-maart in 1975-

1988 en 1996-2008 plaats. In 1964-1974 en 1989-1995 werd wel geteld, maar wisselden de

gebiedsdekking,volledigheid en telfrequentieen werd nietaltijd precies op dezelfde dagenofin

de dezelfde periode geteld. Groepen pleisteraars werden meestal op kaarten ingetekend evenals

slaaptrekbewegingen.In de meeste gevallen heeft de beschrijving vanpleister- en slaapplaatsen
en slaaptrekbewegingenbetrekking op Rietganzen en in mindere mate op Kolganzen.

Tot 1976 zijn incidenteel Toendra- enTaigarietganzen (Anser serrirostris
resp.

Anser fabalis) als

(onder)soorten van de Rietgans onderscheiden en daarna regelmatig, waarbij jaarlijks ongeveer

minimaal 20% van de populatie werd bekeken (totaal 240.000 rietganzen). Onderscheid

geschieddein hoofdzaak op basis van vorm en kleur van de snavel en kop en het relatief forse

formaat van de fabalis-ganzen. In 42% van de gevallen bestonden groepen uitvrijwel uitsluitend

fabalis of serrirostris rietganzen.Van gemengde rietgansgroepen is het totaal bepaald en het

aandeel fabalis-vogels. Gevonden percentagesin delen vanganzengroepen werd omgeslagen over

het aantal in de gehelegroep. Andere (onder)soortenvan rietganzen werden niet onderscheiden

(zie van den Bergh 2004). Ganzen werden bekeken met verrekijkers 10x40 en telescopen 20-

60x80,vaak vanuit een auto.

Waarnemingen van anderen, o.a. genoemdin Kleine (1990-2008) en uit bronnen van de WAD

(zie van Dijk &, van Os 1982 en Venema 2001) zijn meegenomen. Kees Koffijberg (SOVON

Ganzen- en Zwanenwerkgroep) leverde informatie over landelijke trend van Rietganzen per

regio.

Ganzen pleisteren sinds mensenheugenisin ZW-Drenthe. In 1890-1893 meldde de Provinciale

Drentsche en Asser Courant bijvoorbeeld dat erin jarenniet zoveel wilde
ganzen

in de omgeving

vanBeilen-Dwingeloowaren waargenomen. Ze zaten in de winter bij honderden op de rogge

op de essen en het lokte zelfs ganzenvangers deze kant op, die er in drie dagen zeker 48 wisten

te slaan. In de twintigerjaren van de 20e eeuw noemtBrouwer (1968) 200-300 Rietganzen in

de madelanden in ZW-Drenthe en dergelijke berichten houden aan totin 1966 de Dwingelose
Heide als enige vanbelang zijnde ganzenpleisterplaatsin Drenthe wordt vermeld in eenlandelijk
overzicht (Mörzer Bruyns 1966).Toentertijd werden veel pleisterplaatsen ofde ganzen bedreigd
door ontginning,ontwatering, ruilverkaveling, aanleg van wegen en bebouwing, rustverstoring

en afschot.Wekonden toen niet bevroeden in wat voorganzen-walhallaZW-Drenthe zou gaan

veranderen.
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Pleisterplaatsen

In Vogels van Drenthe (van Dijk &van Os 1982) en in Van Dijk 6cKoopman (1988) is de ligging van

voedselgebieden en slaapplaatsen in ZW-Drenthe in kaart gebracht. De huidigeverspreiding wijkt daar

in grote lijnen nietvan af(figuur 1), maar de gebiedenworden zeker na 1997 door meer soorten ganzen

en grotere aantallen gebruikt en intensiever benut. Verder zijn er enkele slaapplaatsen bijgekomen.

Uitbreiding van voedselgebieden is er vooral in de overwegendakkergebieden ten oostenvan Pesse, bij

Drijber en Wijster. Onder andere in de naaste omgeving van het Dwingelderveld (Noordenveld) en

Doldersummer- en Wapserveld (bovenloop Vledder Aa,Oude Willem)zijn na 1990 percelen verruigd

en verschraald en hebben daardoor voorganzen aan belangingeboet.

De overgrote meerderheid van ganzen foerageert op voedselrijke (raaigras Lolium)graslanden in

beekdalen en andere open landschappen. Geringere aantallen zitten in halfopen landschappen en dan

vooral
op grasland.Ongeveer 10% vande Rietganzen zoekt voedsel op akkers met (winter)rogge,stoppel

en oogstresten van maïs, aardappel, voederbiet of granen. In vorstperioden neemt het aantal ganzen

op akkers toe, evenals in halfopen landschappen. De indruk dat Taigarietganzen frequenter op akkers

foerageren komt uit de cijfers niet naarvoren. In 1966-83 foerageerdengeregeld groepjes van tientallen

(Taiga)rietganzenoverdag op nattedopheidevelden,waar ze onder andere wortels en stengels atenvan

Veenpluis (Eriophorum angustifolium) en snavelbies (Rhynchospora spec.). Grote Canadese ganzen en

Nijlganzen zitten vaak in ofnabij plassen met open water.

Slaapplaats en voedselgebied

Tot in de jaren tachtig van de vorigeeeuw kon met grote zekerheid yastgesteld worden waar ganzen van

welke voedselgebieden hun slaapplaats hadden. In veel gevallen kan dat nog, maar de relatie is minder

vast met meer uitwisseling. De scheiding tussen de slaapplaatsen op het Dwingelderveld en die in de

Wieden in NW-Overijssel lag vroeger in het stroomdal van de Oude Vaart ter hoogte van Havelte.

Thans is die scheiding diffuus en vliegen ganzen van Uffelte in de avond soms richting Meppel en

die van nabij Meppel naar het Dwingelderveld en soms slapen ze in het zandwinplas Veendijk. Op
het Doldersummer- en Wapserveld is meermalen vastgesteld dat in de avond soms honderden

ganzen

over de slaapplaats heen vliegen richting noord (waarschijnlijk naar Fochteloërveen) of zuidoost

(Dwingelderveld).

In de laatste decennia zijn er slaapplaatsen bijgekomen op
het Doldersummer- en Wapserveld

(onregelmatig sinds 1968/69 en jaarlijks vanaf 1996/97) en in het stroomdal van de Vledder Aa bij

Wapserveen-Nijensleek (Polder Ten Cate en zandwinplas). Ganzen in dit stroomdal sliepen totin de

jaren negentig afwisselend op het Doldersummer- en Wapserveld, Dwingelderveld en in de Wieden.

Sinds 1996/97 brengt de massa de nacht door op het Doldersummer- en Wapserveld, maar in sommige

jarenslapen er duizenden bij Wapserveen-Nijensleek.
Ganzen in het beekdal van de Dwingelerstroom brengen merendeels de nacht door

op
het

Dwingelderveld, maar vooral in recente jaren blijkt geregeld een aanzienlijk deel te overnachten op

noordelijk liggende slaapplaatsen op het Fochteloërveen (en/of Hijkerveld-Diependal?). In 2002 zaten

erbijvoorbeeld 8500 Rietganzen in het beekdal, maar op
de Dwingelderslaapplaats verschenen er niet

meer dan 4800. Iets dergelijks speelde in 2003 met 11.000 Kolganzen in het beekdal en slechts 600

slapers op de heide. Incidenteel zijn groepjes van tientallen overnachtende ganzen waargenomen op

vennen van Koelingsveld (Vledder),Westerzand (Havelte),Brunstigerplassen (Beilen),Gijsselter Koelen

(Ruinen),op zandwinplassen Veendijk, Eesveen en Veeningenen soms ook in nattecultuurlanden.

Afstanden van 5-10 km tussenslaapplaats envoedselgebiedzijn normaal, 15 km is minder gebruikelijken

er zijn diverse waarnemingenvan afstanden tot25-30 km vastgesteld (Rietganzen van Oosterhesselen en

Slagharen naar Dwingelderveld; zie ook van den Bergh 2004). Grote Canadese Ganzen en Nijlganzen

verplaatsenzich gewoonlijkslechts enkele km. Bij aanhoudende strenge vorst overnachten ganzen veelal

op
de voedselgronden.Waarschijnlijk bieden slaapplaatsen dan geen extra veiligheid (grondpredatoren

kunnen over het ijs lopen) en bovendien wordt energie bespaard door nietheen en weerte vliegen.
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Aantalsverloop 1960-2008

Alle ganzensoorten zijn in de voorbije vijftig jaar in aantal toegenomen (figuur 2).Op basis van de

seizoensmaxima (bijlage 1) bedraagtde jaarlijkse toename in de afgelopenvijftig jaargemiddeld6%

bij de Rietgans, 2,6% bij de Kolgans en minder dan 1% bij de overige ganzen.

Rietgans: Tot 1978 kwam de maximale winterstand vanRietganzen in ZW-Drenthe niet boven

de 1000 uit en daarna niet meer onder de 1000 (uitzondering 1983 met 770 ex.). In de strenge

winter van 1978/79 werden plotseling 4860 ex. vastgesteld en in de jaren tachtig bleef het aantal

hoog, met een piek van 9100 in de strenge winter van 1985/86. Vervolgens schommelde de stand

tot 1996/97 tussen de 1075 en 3700. Ingaande 1998 zet een enorme toename in, culminerend in

een maximum van 31.000 in 2005/06. Was er aanvankelijknog een verband met hoge aantallen

in winters met strenge vorst en lage aantallen in zachte winters, in het laatste decennium gaat die

vlieger niet meer op.

Figuur 1. Voedselgebieden en slaapplaatsen van ganzen in ZW-Drenthe in 1964-2008. Donker

grijs is jaarlijks gebruikt door relatief grote aantallenen licht grijs onregelmatig gebruikt door

geringeaantallen. Zwart vierkant is frequent gebruikte, open vierkant is onregelmatig gebruikte

slaapplaats. De lijnen geven de meest frequente slaaptrekbewegingen aan. 1 Dwingelderveld, 2

Doldersummer- en Wapserveld, 3 Wapserveen-Nijensleeken 4 Veendijk.

Feeding areas and nocturnal roosts of geesein SW-Drenthe in 1964-2008. Indicated are

frequently(dark grey) and irregularly (lightgrey) used feeding areas, nocturnal roosts (squares)
and movements between feedingand roosting sites (lines).
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Toendra- enTaigarietgans: In de jaren zestig en zeventigging het waarschijnlijk in hoofdzaak

om Taigarietganzen, althans twaalf dode of gewondeganzen uit die periode waren alle Taiga’s.

Volgens steekproefberekeningen lag het gemiddelde percentage Taigarietganzen tot en met

1987/88 tussen de 65% en 100%, dat zakte in 1989-1998 naar 24-27% en in 1999-2008 naar

4-5% (bijlage 2). Omgerekend naar aantallen ligt het maximum aantal Taigarietganzenin ZW-

Drenthe na 1975/76 jaarlijks tussen de 111 en 3568, gemiddeld 490 ex. Tussen 1978/79 en

1986/87 bereikten Taigarietganzen topaantallen.Het gemiddelde aantal lag toen op 1325 ex.,

vooral door toedoen van de winters 1978/79 (1794ex.) en 1986/87 (3568ex.). Na 1986/87 loopt
het gemiddelde aantal Taigarietganzen terug tot279, met alleen nog hoge aantallen in 1997/98

(1176 ex.), 1998/99 (668 ex.), 2003/04 (818 ex.) en 2005/06 (1051 ex.). De laagste aantallen

Taigarietganzen zijn allemaal van na 1994/95, juist in de periode met de enorme populatiegroei.
De recentegroei bij Rietganzen komt dus vrijwel geheelvoor rekening vanToendrarietganzen,

hetgeen ook elders in Drenthe het gevalis (Venema2001,van den Bergh 2004). Taigarietganzen
worden het meestin de omgeving van hetDwingelderveld enin de Vledder Aa gezien en weinig

bij Meppel. De indruk bestaat dat in de jaren zeventig het vrij stabiele aantal overwinterende

rietganzen vooral Taigarietganzenwaren en dat de piekaantallen in februari-maart veroorzaakt

werden door doortrek van Toendrarietganzen.

Kolgans: In de jaren zestig en zeventig waren Kolganzen aan de grond een bijzonderheid, in

tegenstelling tot de soms tienduizenden overtrekkende soortgenoten. Op de slaapplaats van het

Dwingelderveld zijn aantallen Kolganzen weliswaar gestaag toegenomen van enkelingen tot

maximaal 900, maar deze aantallen vallen in het niet bij de 3000 tot 12.000 Kolganzen die in

recentejaren in de voedselgebieden zijn geteld. Een deel van deze Kolganzen maakt gebruikvan

de slaapplaatsen in het gebied van de Vledder Aa, maar de meeste slapen buiten ZW-Drenthe in

de Wieden enop het Fochteloërveen. Bij Meppel zijn voorhet eerst in 1980/81 meer dan duizend

foeragerende Kolganzen vastgesteld. In latere jaren zaten hier vrijwel elke winter Kolganzen

maar in sterk wisselende aantallen. Hoogste aantallen zijn hier geteld in 1980/81 (2500 ex.),

1983/84 (3100), 1985/86 (4600), 1986/87 (2500) en 2005/06 (2100). In het beekdal van de

Vledder Aa zitten vanaf 1978/79 vrijweljaarlijks 30 tot 330 Kolganzen,maar in 1983/84 liep de

teller
op tot 1216

ex., in 1986/87 tot 1700 en in de winters 2001/02 t/m 2007/08 ging het om

700 tot6700 Kolganzen. Het dal van de Dwingelerstroom is vooral na 2000 als foerageerplaats
door Kolganzen in gebruik. Meestal gaat het om 500-2000 ex., maar in 2005/06 zaten er 5060

en in 2002/03 een recordaantal van 11.000.

Grauwe Gans: In de wintermaanden is het aantal pleisterende Grauwe Ganzen in ZW-Drenthe

meestal niet hogerdan 250. Ze sluiten zich vaak aanbij andere
ganzen.

Sinds 2003/04 overwinteren

er steeds meer Grauwe Ganzen langs de Wapserveense Aa, met maxima van 700-800 ex. die

meestal de nacht doorbrengen in de polderTen Cate ofde zandwinplas Nijensleek. De Grauwe

Gans nestelt sinds 1994 toenemend in ZW-Drenthe: in 2008 ging het om 50 paren.

Brandgans; Na de eerstewaarnemingenvan foeragerende Brandganzen in 1978/79 is de soort

daarna onregelmatig aangetroffen met hooguit enkele tientallen. In 2002/03 werden 150 ex.

gezieninhet dal van de Dwingelerstroom en in 2005/06 375 ex. Samen met de 300 Brandganzen

bij Meppel en 43 langs de Vledder Aa werd toenhet hoogste seizoensaantal van 724 geteld.

Brandganzen trekken meestal met Kolganzen op.
Sinds 2001 broeden 1-7 paren Brandganzen

in ZW-Drenthe.

Grote Canadese Gans: Tijdens strenge vorst in 1978/79 werden voor het eerst enkele tientallen

Grote Canadese Ganzen gezien. Dit herhaalde zich in 1986/87. Na vestiging als broedvogel
in het dal van de Dwingelerstroom bij Bcilen in 1989 (Grotenhuis 1994) is de populatie daar

gestaag toegenomen toteen maximum van 350 ex. in 2006/07. Op het Dwingelderveld broedt

de Grote Canadese Gans sinds 1996 en daar is het aantal vogels opgelopen totmaximaal 330



Drentse Vogels 22 (2008) 33

ex. in 2005/06. De broedpopulatie in ZW-Drenthe bedraagt in 2008 58 paren. Bij Wapserveen-

Nijensleek is deze gans vooral na 2000/01 een onregelmatige verschijning (en incidentele

broedvogel) met maxima tot 106 ex. Er vindt hier uitwisseling plaats met de populatie van

ongeveer
150 ex. bij Eesveen-Steenwijk.

Nijlgans: Deze nieuwlichter is sinds de eerste waarneming in 1981/82 nagenoeg elke winter

vastgesteld in aantallen oplopend totmaximaal 313 in 2005/06. Sinds 1993 broedt de Nijlgans
in ZW-Drenthe: in 2008 bedraagtde stand 130 paren. Een groot deel van de populatiegedraagt
zich als standvogel.

Waarnemingen van overige onregelmatig in ZW-Drenthe waargenomen

ganzen zijn samengevat in bijlage 1.

Figuur 2. Aantalsverloop op basis van seizoensmaxima van vijf soorten ganzen in ZW-

Drenthe in 1960-2008. Bij de Rietgans zijn vier deelgebieden onderscheiden.

Maximum number in 1960-2008 in SW-Drenthe ofTundra/TaigaBean Goose (top), Greater

White-fronted Gooseand Greylag Goose (middle), Greater Canada Goose and Egyptian Goose

(bottom).
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Seizoensverloop op slaapplaats Dwingelderveld

In het Dwingelderveld arriveren de eerste overwinterende Rietganzen tussen 4 oktober en 17

december, maar de gemiddelde aankomstdatum is tussen 1975 en 2007 44 dagen naar voren

geschoven (figuur 3, bijlage 3). In de eersteweken na aankomst lopen de aantallen geleidelijk op.

Midden in de winter kan het aantal slapers variëren onder invloed van het weer (bij strenge vorst

wordt vaak elders geslapen), doortrek en gebruik van andere slaapplaatsen, maar het maximum

wordt meestal bereikt tusseneind januarien midden februari. De mediane datum is tussen 1975

en 2007 in elk decennium ongeveer twee weken naar voren geschoven en dat geldt in grote

lijnen ook voor het seizoensmaximum. In 2006/07 werd het maximum zelfs al begin november

geteld. In de loop van februari-maart vertrekken de meeste Rietganzen vrij abrupt. De laatste

zijn gezien tussen 28 februari en 3 april. In tegenstelling tot de aankomstdatum is de gemiddelde
vertrekdatum tussen 1975 en 2007 niet veranderd en ligt steevast tussen 7 en 12 maart.

Vóór 1998 verschenen Kolganzen onregelmatig eninkleine aantallen op de slaapplaats.De eerste

Kolganzen werden toen meestal na de eerste stevige vorstinval gesignaleerd. De gemiddelde
aankomstdatum was 26 december met als uitersten 30 november en 8 januari. In 1998-07

arriveerden de eerste Kolganzen gemiddeld op 9 oktober met als uitersten 17 september en

20 oktober. Bij de Kolgans is tussen 1975 en 2007 sprake van een vervroegingvan gemiddeld
78 dagen. De grootste aantallen slapers werden veelal kort na aankomst in november geteld,

maar soms ook tijdens de voorjaarstrek, zoals 2100 ex. op
11 maart 2000. De laatste Kolganzen

vertrokken gemiddeld op
4 maart, dat is vrijwel dezelfde datum als berekend voor 1975-97 (2

maart). Uiterste data zijn 10 februari en 18 april.

Slaapplaatsen Dwingelderveld

In het heidegebied van het Dwingelderveld liggen tientallen vennen en andere waterrijke

gebieden,waarvanzes complexen geregeld door Riet- enKolganzen als slaapplaats zijn gebruikt.
De grote vennen en laagten van de Benderse plassen (max. 6000 slapers), Davidsplassen (max.

12.000) en Hoornse slenk (max. 5000) zijn vooral na 1990 het meest in trek (tabel 1). Door

vernattingsmaatregelenis na 1996 in het zuidoostelijk deel van de heide een groteondiepe natte

laagte ontstaan, de Hoomse slenk, die zeer in trek is bij ganzen. Hierdoor hebben met name de

Benderse plassen enigszins als slaapplaats ingeboet.

De Davidsplassen zijn belangrijker gewordendoor meer open water en wellicht ook kappen van

bos. Het is onduidelijk waardoor de vematteLeisloot- en Meeuwenpiassen de laatste decennia

minder in trek zijn. Incidenteel slapen ganzen
in het Holtveen en in de Holtveenslenk. Soms

vinden nachtelijke verplaatsingen plaats (door verstoring?). Waarschijnlijk is er een verband

tussen een slaappleken foerageergebied,want vliegrichtingen van vertrekkende ofaankomende

ganzen is vrij vast.Ganzen van de Benderse plassen verlaten de slaapplaats meestal in richtingen

tussen W en ZW (voor 1990 tevens O en ZO), van de Davids- Meeuwen- en Leislootplassen
meestal W, ZWen NWen van de Hoomse slenk meestal O, ZO en Z.
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Discussie

ZW-Drenthe behoort tot de vaste pleisterplaatsen van ganzen
in Nederland. Na 1980 zijn de

aantallen fors toegenomen en is de overwinteringsperiode met c. 44-78 dagen vervroegd en

verlengd, maar de verspreiding is niet wezenlijk veranderd. Toename is ook elders in Drenthe

vastgesteld en dat ging vaak wel gepaard met nieuw gebruikte pleisterplaatsen, zoals in

de omgeving van het Fochteloërveen en in de Veenkoloniën (van Dijk 1985, de Vries 1989,

Koffijberg et al. 1997, Venema 2001, WAD 2002, van den Bergh 2004). Het voorkomen van

Rietganzen beschreven door Van den Bergh (2004) is voor wat ZW-Drenthe betreft overigens

onvolledig. Zowel de toename als vervroeging van de Toendrarietgans, en de toenamejuist in

de vervroegde periode, is vooral een Noord-Nederlands fenomeen, dat z’n weerslag heeft op

de landelijke ontwikkeling. Elders in het oosten, midden en westen van het land speelt het

nauwelijks ofinveel mindere mate (van Roomen et al.2004-2008,meded. SOVONGanzen- en

Zwanenwerkgroep).Het zou interessant zijn na te gaan ofhier sprake is van een totale toename

van de populatie Toendrarietganzen in Eurazië, van verplaatsing van overwinteringsgebieden
of een combinatie van beide. Het soms lastige onderscheid tussen allerlei (onder)soorten

Rietganzen (en discussie daarover) vormt hier een hinderpaal. Dergelijke veranderingen zouden

aan het licht gebracht kunnen worden door onderzoek aan individueel herkenbare vogels, in

combinatie met lange termijntellingen.

Figuur 3. Weekgemiddeldenvan in het Dwingelderveld overnachtende Rietganzen in drie

decennia. Voor elk decennium is met een driehoekjede week aangegeven waarin de mediane

datum valt.

Number(means per week) of Tundra/TaigaBean Goose per decade at nocturnal roosts at the

Dwingetderveld. Median dates are expressed by triangles.
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Op basis van getelde maxima in 2002 t/m 2007 (tabel 2) zit ongeveer tweederde van de Drentse

ganzen in ZW-Drenthe (en 2%
van Nederlandse ganzen). Binnen Nederland scoort ZW-

Drenthe vooral hoog met beide rietganssoorten en binnen Drenthe met de Grote Canadese en

Grauwe Gans.

Tellingen in de voedselgebieden geven
in het algemeen een beter beeld van de aantallen

ganzen en zeker van de verdeling naar soorten. Op 20-21 februari 1982 bijvoorbeeld zijn op

alle foerageergebiedenin ZW-Drenthe met de autoin 8 uren tijd 1600 ganzen geteld. In de

avond werden op 2 slaapplaatsen 1470 ganzen vastgesteld en in de ochtend van dezelfde nacht

1600. Dit kostte slechts enkele uren tijd. In de jaren zestig-zeventig kwamen getelde aantallen

op slaapplaatsen vaak wat hoger uit dan tijdens gebiedstellingen op dezelfde dag. Toentertijd
hielden Rietganzen zich veel op

in kleine groepen
in halfopen landschappen,waardoor er een

gerede kans was groepen te missen. Bovendien werd vaak geteld met de fiets als vervoermiddel.

Een goede beschrijving van het terreingebruik van ganzen kan het best aan de hand van een

combinatie van gebieds- en slaapplaatstellingen.
Door uitwisseling van ganzen tussengebieden bestaat de kans

op dubbeltellingen of omissies.

Daarom is het van belang om zoveel mogelijk simultaan te tellen, dus alle gebieden en

slaapplaatsen op dezelfde datum. In ZW-Drenthe is dit in de belangrijkste gebiedengeregeld

gebeurd,maar het zou kunnen worden uitgebreid naar omliggende regio’s.

PopulatieaandelenvanTaiga- enToendrarietganzenzijn niet
op systematische wijze bepaald.De

aantalsverhouding in ZW-Drenthe is dan ook als indicatie te beschouwen. Aanbevolen wordt

om eenafgesproken systematiek en een minimumsteekproefgrootte aan te houden. In het veld

kan de werkwijze worden gevolgd zoals beschreven in de Watervogelhandleiding (hoofdstuk

3.6. Reproductiecijfers van ganzen en zwanen; van Roomen et al. 2003). In het kort komt dit

neer op
verschillende tellingen per seizoen, in verschillende voedselgebieden, en zowel grote

als kleine
groepen bekijken. Groepen kleiner dan 500 volledig bekijken en in grotere groepen

meerdere steekproeven nemen in verschillende delen van de groep. Als steekproefgrootte lijkt
10% het minimum.

Vergeleken met vijftig jaar geledenstaan de overwinterende ganzen in ZW-Drenthe thans aan

minder bedreigingenbloot dan toen.Juistintensief bemeste graslanden(met eiwitrijk voedsel; zie

van Eerden 1998)en akkers metachtergebleven oogstresten wetende ganzen zeer te waarderen.

Dit moetdan gecombineerdzijn met voldoende rust, geschikte uitwijkplekken en nabij gelegen

slaapplaatsen. Incidenteel vindt verstoring plaats, zoals wandelaars (met loslopende honden),

boeren ofjagers die ganzen wegpesten, maar hierdoor laten ganzen zich gewoonlijk niet uit het

veld slaan.



Drentse Vogels 22 (2008) 37

Tabel 1. Percentages overnachtende Riet- en Kolganzen in verschillende waterrijke delen van

het Dwingelderveld tussen 1975 en 2007.

Percentageof Tundra/TaigaBean Goose and Greater White-frontedGoose per roosting site at the

Dwingelderveld.

Tabel 2. Maximumaantallen (gemiddelde over jaren) ganzen in ZW-Drenthe, Drenthe en

Nederland in de vijfwinters van 2002/03 t/m 2006/07 (van Roomen et al. 2004-2008).

Maximum numbers (mean of all years) of wintering geese in SW-Drenthe, Drenthe and the

Netherlandsin 2002/03 - 2006/07.

Slaapplaats c 1975-85 1988-97 1998-2007

Benderse Plassen 49 34 23

Davidsplassen 12 31 34

Hoornse Slenk 0 3 27

Drostenveen/Leislootplassen 14 16 4

Meeuwenplassen 20 13 8

Kraloërplassen 5 3 2

Overige 0 0 2

Totaal Total 35200 92740 628200

Aantal in: BelangZW-Drenthe

in verhouding tot

Number in:
ImoprtanceZW-Drenthe

Compared to

ZW-Drenthe Drenthe Nederland Drenthe Nederland

Taigarietgans 530 1937 4017 27% 13%

Toendrarietgans 20899 58572 173221 36% 12%

Kolgans 7523 19735 807041 38% 1%

Grauwe Gans 523 1018 340676 51% 0,2%

Brandgans 204 1308 389131 16% 0,2%

Grote Canadese Gans 518 653 16948 79% 3%

Nijlgans 199 623 20257 32% 1%
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Increasingnumber ofwinteringgeesein SW-Drenthe duringthe last fifty years.Summary: .Since

at least 1890 the south-western part of the Province of Drenthe (52o50*N, 6o20’O) is a known

winteringsite for geese. Counts at foraging groundsin 1959-2008 revealed concentrations ofgeese

in agricultural (Lolium) grasslands in the valleys of Vledder, Wapserveense and Steenwijker Aa

and Dwingelderstroom/Oude Vaart and approximately 10% at arable land. Geese assembled at

nocturnal roosts mainly at fens in heath ofthe Dwingelderveld (1 inFig. 1) and Doldersummer-

and Wapserveld(2) and also outside the study areain wedands in the southwest near Meppeland in

the north nearAssen. Irregular roosting was observed insandpits nearVledder (3) and Havelte (4).

During periods ofsevere frost geese stayed atfeedinggrounds duringthe night.
In 1959-78 the maximumnumber ofBean Geese never exceeded 1000(Fig. 2). In the severe winters

of 1978/79 and 1985/86 numbers peaked at 4860 and 9100. Since 1998 the population increased

further to a maximumof31,000 duringthe mild winterof2005/06. Until 1987/88 Bean geesewith

characteristics ofTaiga Bean Goose Anser fahalis predominatedwith 65-100%. The percentageof

Taigas gradually declined to 24-27% in 1989-1998 and 4-5% in 1999-2008 in favour ofTundra

Bean Geese A. serrirostris (Appendix 2). The maximum number ofTaigas was found between

1978/79 (1794) and 1986/87 (3568) and lowered since then tosome tens orsomehundreds in 1999-

2008. The decline in numbers ofwintering Taigas coincided with a huge growth in the number of

winteringTundra Bean Goose,especially since 1994/95.

Before 1980 Greater White-fronted Geese were rarely observed atfeeding grounds. In the 1980 s

the numbers rapidly increased to a maximum of5000, but in the 1990s numbers dropped. In 2003

the number suddenly increased again toa maximum of12,000and through2008 numbers remained

high. During this period in the river valley ofDwingelderstroom, north ofDwingelderveld often

3000-12,000feedingWhite fronted Geese were counted,but only a minority of900 showed upat

the roostDwingelderveld.These geese most likely spent die night on peat moors north ofthe study

area, nearAssen.The same was observed for some thousands ofWhite-fronted Geese feedingnorth

of Meppel and roosting in wetlands west ofMeppel, outside the study area. Since 2001 however

some 700-6700 White-fronted Geese near Vledder irregularly were found roostingat a sandpit,in

marshland orin fens ofthe Doldersummer- en Wapserveld.
Since 1970 an increasing number of species and individuals ofwintering geese were observed in

SW-Drenthe (Appendix 1). Increasing numbers ofgeese also started breeding in SW-Drenthe

since 1993. In 2008numbers ofEgyptian Goose amounted to 130 pairs,Greater Canada Goose 58

pairs, Greylag Goose 50 pairs and Barnacle Goose 7pairs.

Between 1975 and 2007the mean data ofthe arrival ofwinteringBean- andGreater White-fronted

Geese atthe roost ofDwingelderveld adv anced with 44 and 78 days respectively (Fig. 3, Appendix

3).The mean data ofdeparture in early springhowever did not changesignificandy.

Increasing numbers ofwintering geese in SW-Drenthe did not change the distribution ofmain

feedingareas, but the number ofregularly used nocturnal roost increased. Increasing numbers of

winteringTundraBean Geese were also reportedelsewhere in the northern parts ofthe Netherlands.

Other studies also revealed an earlier arrival in the winteringareas. Within the Dutch context the

Province ofDrenthe and especially the study area plays an importantrole forwinteringBean Geese

(Table2).

Counts at foraging sites revealed more precise data about species composition than counts at

roosts.Counting foragingbirds however is more time consumingand a combination ofboth gives

the best information about use ofdie area by geese. It
is suggested to countgeese at feeding areas

simultaneous atthe same day, since movements can give confusions. IdentifyingTaiga and Tundra

Bean Goose and samplingtheir numbers needs improving.
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1959-68 1969-78 1979-88 1989-98 1999-08

Rietgans

Anser fabalis/

A. serrirostris

Totaal

Kolgans

Anser

albifrons

Totaal

Grauwe Gans

Anseranser

Dwingelderveld e.o. 770 860 6000 6000 - 11000

Vledder Aa 0 230 960 1200 13450

Meppel 30 280 2200 1600 8043

800 1010 9100 6440 30827

Dwingelderveld e.o. 34 74 480 350 11000

Vledder Aa 0 25 1700 330 6700

Meppel 0 80 4600 320 2100

34 170 5220 680 12823

Dwingelderveld e.o. 95 60 200 110 80

Vledder Aa 0 0 30 12 806

Meppel 0 0 95 41 116

Totaal 95 60 236 151 892

1959-68 1969-78 1979-88 1989-98 1999-08

Brandgans Branta leucopsis

Grote Canadese Gans Branta canadensis

Nijlgans Alopochen aegyptiacus

Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus

Tamme gans Anser anser domestica

Rotgans Branta bernicla

Sneeuwgans Anser caerulescens

Indische Gans Anser indicus

Magelhaengans Chloephagapicta

Dwerggans Anser erythropus

Roodhalsgans

Zwaangans Anser cygnoides

Ross’ gansAnser rossii

Manengans Chenonettajubata

Kleine Canadese gans Branta hutchinsii

0 0 31 81 724

0 1 53 99 652

0 0 14 36 313

0 6 32 6 24

0 0 2 15 32

0 0 6 1 1

0 0 3 1 2

0 0 0 0 2

0 0 0 0 2

0 0 111

0 0 10 1

0 0 0 0 1

0 0 0 0 1

0 0 0 0 1

0 0 0 0 1

Bijlage 1. Maximale aantallen ganzen op pleisterplaatsen in ZW-Drenthe in de aangegeven

periodes in november-maart.

Maximum numbers of geese at feeding areas in the given periods in November-

March.

Appendix 1.

ëiwrWwm

1959-68 1969-78 1979-88 1989-98 1999-08

Rietgans Dwingelderveld e.o. 770 860 6000 6000 11000

Anser fabalis/ Vledder Aa 0 230 960 1200 13450

A. serrirostris
Meppel 30 280 2200 1600 8043

Totaal 800 1010 9100 6440 30827

Kolgans Dwingelderveld e.o. 34 74 480 350 11000

Anser VledderAa 0 25 1700 330 6700

albifrons
Meppel 0 80 4600 320 2100

Totaal 34 170 5220 680 12823

Grauwe Gans Dwingelderveld e.o. 95 60 200 110 80

Anseranser Vledder Aa 0 0 30 12 806

Meppel 0 0 95 41 116

Totaal 95 60 236 151 892

1959-68 1969-78 1979-88 1989-98 1999-08

Brandgans Branta leucopsis 0 0 31 81 724

Grote Canadese Gans Branta canadensis 0 1 53 99 652

Nijlgans Alopochen aegyptiacus 0 0 14 36 313

Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus 0 6 32 6 24

Tamme gans Anser anser domestica 0 0 2 15 32

Rotgans Branta bemicla 0 0 6 1 1

Sneeuwgans Anser caerulescens 0 0 3 1 2

Indische Gans Anser indicus 0 0 0 0 2

Magelhaengans Chloephagapicta 0 0 0 0 2

Dwerggans Anser erythropus 0 0 1 1 1

Roodhalsgans 0 0 1 0 1

ZwaangansAnser cygnoides 0 0 0 0 1

Ross’ gans Anser rossii 0 0 0 0 1

Manengans Chenonetta jubata 0 0 0 0 1

Kleine Canadese gans Branta hutchinsii 0 0 0 0 1
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Bijlage2. Berekend percentage Taigarietganzenten opzichte van alle Rietganzen in ZW-Drenthe

in 1969-2008.

Appendix 2. Occurrence of Taiga Bean Goose in SW-Drenthe in 1969-2008 in relationto allBeen

Geese.

Bijlage3. Wekelijkse gemiddeldenvan

in het Dwingelderveldovernachtende

Rietganzen in drie decennia en Kolganzen

is één decennium tussen 1975 en 2007. In

kaders is de week aangegeven waarin de

mediane datum valt, in vet het gemiddelde
seizoensmaximum en onderaan de

gemiddelde aankomst- en vertrekdatum

per decennium.

Appendix 3. Weekly means of Tundra/

Taiga Bean Goose and Greater While

fronted Gooseat nocturnal roost in the

Dwingetdervetd. with median date in

squares, maximum numberin bold and

mean date of first arrival andlast departure

given below.

1969-78 1979-88 1989-98 1999-08

Steekproefgrootte Sample Dwingelderveld e.o.

Gemiddeld (min-max)

aandeel Taigarietgans
610 13026 17998 64751

Mean (min-max) proportion

Taiga Bean Goose
83% (75-90) 76%(46-95) 24% (14-42) 4% (0,3-8)

Steekproefgrootte SampleVledder Aa

Gemiddeld (min-max)

aandeel Taigarietgans
90 2970 1650 97680

Mean (min-max)

proportion Taiga Bean Goose
100% 65% (33-96) 27% (17-38) 5% (0,2-24%

wccknr. maand 1975-S5

Rietgans

1988-97 1998-07

Kolgans

1998/07

37 sept. 0 0 0 0

38 0 0 0 6

39 0 0 0 I

40 okt. 0 0 4 5

41 0 0 55 11

42 0 0 216 123

43 0 0 316 132

44 nov. 0 0 1080 120

45 0 6 1927 237

46 0 51 1805 207

47 2 55 1590 202

48 10 62 831 136

49 dec. 19 167 1071 157

50 50 236 1280 137

51 81 279 1479 88

52 177 379 1254 81

1 jan. 179 510 2122 120

2 177 429 | 1628 63

3 220 440 1696 104

4 236 1 574 | 2988 164

5 fcb. 341 825 2965 106

6 | 463 I 828 2912 95

7 615 872 2670 80

8 586 656 1480 60

9 mrt 357 558 1353 54

10 250 352 659 226

11 92 118 208 45

12 13 0 20 2

13 0 0 0 3

14 apr. 0 0 0 3

IS 0 0 0 0

jAankomstdatum 5 dec 12 nov. 22 okt. 9 okt.

jVcrtrckdatum 12 mrt 7 mrt 11 mrt 4 mrt
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