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Studiegebied
Vanaf 2005 tot heden wordt in de Waterlei-
dingplas tussen Loenen a/d Vecht en Loos-
drecht bij Waternet (bedrijf voor drinkwater-
en afvalwaterzuivering) gemeten of de vraat
door overzomerende Grauwe ganzen de uit-
breiding van waterriet kan tegenhouden. De
Waterleidingplas is een bassin (130 ha) voor
de natuurlijke voorzuivering van drinkwater
waaruit de veenlaag in de jaren 1950 verwij-
derd is. Het heeft nu een voedselarme zand-
bodem en is gevuld met helder, gedefosfa-
teerd water (totaal-P 0,007 mg/L, totaal-N
1,4 mg/L, data Waternet). Het waterpeil wordt
het hele jaar zo constant mogelijk gehouden
en er is geen droogval langs de oever. Langs
de oevers groeit Riet, Smalle lisdodde (Typha
angustifolia), Mattenbies (Scirpus lacustris) en
Grote egelskop (Sparganium erectum); het
gedeelte waar het onderzoek plaatsvindt,
wordt bijna volledig gedomineerd door Riet.

Inventarisatie en experiment
Een inventarisatie eind oktober 2005 laat zien
dat het Riet met jonge uitlopers het open
water ingroeit, maar daar sterk begraasd
wordt door ganzen (fig. 1). Dit suggereert dat
de rietgordel verder het water in zou groeien
als er geen begrazing was.
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Waterriet vormt een belangrijk habitat

voor moerasvogels. Daarnaast kan het

vestigen van Riet (Phragmites australis)

en andere oeverplanten in open water lei-

den tot waardevolle verlandingsvegetaties

in laagveengebieden. Het areaal waterriet

in Nederland staat onder druk en op veel

plaatsen blijkt Riet zich niet tot nauwelijks

in open water uit te breiden. Een gebrek

aan uitbreiding van waterriet of andere

oeverplanten kan veroorzaakt worden

door slechte waterkwaliteit, los sediment,

veel wind en strooiselophoping in de riet-

kraag (Ostendorp, 1989; van der Putten,

1997). Gedurende de laatste tien jaar is de

broedpopulatie van een typische moeras-

vogel, de Grauwe gans (Anser anser),

spectaculair toegenomen van 8000-9000

paar in 2000 tot 25.000 paar in 2005 (van

der Jeugd et al., 2006). Kunnen broe-

dende en overzomerende Grauwe ganzen

door begrazing een bedreiging vormen

voor de uitbreiding van waterriet?

Foto 1. Graassporen van Grauwe ganzen op Riet. De ganzen ontbladeren de plant (meest
rechtse groene plant) en bijten de stengels af (bruingroene stengel middenvoor). De boven-

kant van de afgebeten stengel vertoont een karakteristieke rafelrand, in tegenstelling tot
afgebroken stengels die een veel gladdere rand hebben (zie afgebroken stengel van vorig

jaar, de bruingrijze direct links van de groene ontbladerde stengel) (foto: Liesbeth Bakker).
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In maart 2006 werden zes exclosures (palen
met netten ertussen, maaswijdte van de net-
ten is 2,5 cm) geplaatst aan de rand van de
overstaande rietgordel van twee meter breed
die zes meter het open water instaken en
waar zo vroeg in het jaar nog geen rietuitlo-
pers te zien waren. Naast elke exclosure werd
een controle gemarkeerd en eind mei, juni,
september en oktober in hetzelfde jaar werd
de hoeveelheid stengels geteld in deelvakken
en genoteerd of deze stengels aangevreten
waren (foto 1). De waterdiepte was 46 cm
(± 2 s.e.) aan de oeverkant van de exclosures
tot 102 cm (± 10 s.e.) op het diepste punt.
Van mei tot en met september fluctueerde
het waterpeil zo’n 22 cm rond dit gemid-
delde (22 cm is de range tussen minimum
en maximum waterstand; waterdiepte data
uit 2008, data uit de andere jaren vallen
binnen deze range). Alleen de stengels die
boven water uitstaken werden gemeten. Eind
mei begon het Riet goed op te komen en was
er geen verschil in aantal stengels binnen en
buiten de exclosures (fig. 2a). Eind juni, vier
maanden na het plaatsen van de exclosures,
stonden deze vol met hoog Riet tot zes
meter (het eind van de exclosure) uit de
overstaande rietkraag, terwijl in de controles
alle stengels tot op of onder het waterniveau
afgegraasd waren (foto 2a; fig. 2b). Na deze
graasgolf door ruiende ganzen namen de
aantallen ganzen af en vormde het afge-
graasde Riet nieuwe uitlopers (foto 2b). Deze
hergroei werd echter niet hoger dan gemid-
deld 62 cm (± 10 s.e.) boven het wateropper-
vlak, vergeleken met 98 cm (± 14 s.e.) binnen
de exclosures, waardoor de structuur van de
rietgordel na begrazing anders werd. Ook
stonden er aan het eind van het seizoen
ongeveer twee keer zoveel stengels in de
exclosures vergeleken met de controle (fig.
2a). Er is dus geen sprake van volledig her-
stel van begraasd Riet.
In de volgende jaren waren de resultaten in
essentie elk jaar hetzelfde als in het eerste
jaar, alleen neemt de dichtheid aan stengels

binnen de exclosures over de jaren verder
toe. Eind juni 2009 is de stengeldichtheid
binnen de exclosures gemiddeld 64 stengels/
m2 (± 4 s.e.) vergeleken met 37/m2 (± 4 s.e.)
eind juni 2006, terwijl de stengeldichtheid
in de controle vakken 18 stengels/m2 is
gebleven (± 2 s.e.) in 2006 en (± 5 s.e.) in
2009. De maximum aantallen waargenomen
Grauwe ganzen zijn 885 en 707 (in beide
gevallen begin juni) in 2007 en 2009 res-
pectievelijk, de jaren waarin systematisch
(twee-) wekelijks geteld werd.

Conclusies en discussie
Grauwe ganzen kunnen de uitbreiding van
waterriet tegenhouden door met name in de
ruiperiode (mei/juni) alle nieuwe uitlopers
weg te grazen. Aangezien dit de kritische
periode is voor de vestiging en het broeden
van rietvogels zou dit een negatief effect

kunnen hebben op deze soorten, maar daar
zijn geen directe gegevens van bekend (van
der Jeugd et al., 2006). Zolang er een over-
staande rietkraag aanwezig blijft, kan het Riet
opnieuw uitlopen via ondergrondse wortel-
stokken, die via de moederplanten gevoed
worden. Wanneer deze echter ook verdwijnen,
wat kan gebeuren onder zeer grote graasdruk
op bovengrondse delen, maar ook door win-
terbegrazing op wortelstokken (Tosserams
et al., 1999; Vulink et al., dit nummer) dan
verdwijnt de rietkraag in zijn geheel.
In tegenstelling tot deze studie werd in de
Oostvaardersplassen gevonden dat het Riet
zich na begrazing door ruiende Grauwe gan-
zen hetzelfde jaar goed herstelt en dat de
planten het zelfs beter doen dan wanneer ze
niet begraasd worden (van den Wyngaert et
al., 2003). De rietvelden in de Oostvaarders-
plassen zijn uitgestrekt waardoor de ganzen

Fig. 1. De rietkraag bestaat uit een overstaande kraag half op het land, half in het water. Het
Riet breidt zich uit met uitlopers het open water in tot een diepte waarbij het nog genoeg licht
krijgt om te groeien (a). Het jonge uitbreidende deel van de rietkraag bevindt zich aan de kant
van het open water (b); dit is ook de plaats waar Grauwe ganzen beginnen te eten, en vandaar
steeds verder de rietkraag in (c). Deze gegevens zijn het gemiddelde (± s.e.) van 5 transecten

verspreid over de Waterleidingplas, opgenomen eind oktober 2005.

Fig. 2. De dichtheid van rietstengels in de exclosures en de controle in 2006 (a) en de dicht-
heid begraasde en onbegraasde stengels in de controle (b). In het begin (mei) is er geen ver-
schil tussen exclosure en controle (a), maar na de ruiperiode van de ganzen (eind juni) zijn
alle stengels in de controle aangevreten (b) en is de helft onder water verdwenen waardoor de
dichtheid gehalveerd is (a). Later in het jaar treedt herstel op (a en b), maar aan het eind van
het seizoen in oktober zijn er twee keer zoveel stengels binnen de exclosure als daarbuiten (a).
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niet alles op kunnen eten, het substraat is
voedselrijk en ook kan met behulp van peil-
fluctuaties het areaal Riet in dit gebied snel
uitgebreid worden (Vulink et al., dit nummer).
In veel gebieden groeit Riet echter in een
smalle zone langs de oever, is het sediment
niet zo voedselrijk en behoren peilfluctuaties
niet tot de mogelijkheden. Mogelijk is Riet
hierdoor kwetsbaarder voor begrazing door
Grauwe ganzen.
Door effecten van begrazing binnen en bui-
ten exclosures te meten zou het kunnen dat
deze effecten mede door andere grazers dan
Grauwe ganzen veroorzaakt worden. De
begrazing vindt boven water plaats (foto 1),
wat wijst op watervogels als grazers. De
Grauwe gans is een gespecialiseerde grazer
op Riet (van Eerden et al., 1998). De piek in
hoeveelheid begraasde stengels valt samen
met de piek in aantallen Grauwe ganzen, ter-
wijl andere potentiële grazers als Knobbel-
zwaan (Cygnus olor), Grote Canadese gans
(Branta canadensis) en Meerkoet (Fulica atra)
slechts in kleine aantallen werden waargeno-
men. Daarom is het zeer aannemelijk dat de
gemeten begrazingseffecten ook daadwerke-
lijk door Grauwe ganzen werden veroorzaakt.
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Summary
Effects of summer grazing by Greylag geese on
the expansion of Reed
The population of Greylag geese that breed in
The Netherlands has increased rapidly over the
last two decades. During moult Greylags stay on
open water and graze on reed beds that expand
from the shore into the water. These reed beds
are of conservation interest as breeding habitat
for marsh birds. In Lake Waterleidingplas in the
centre of The Netherlands Greylags are shown
to have a strong inhibiting effect on the expan-
sion of water reed. Even though Reed regrows
after the moulting geese have left, this regrowth
results in reed stands with about half the
amount of stems as in ungrazed stands and a
much lower height. I conclude that grazing by
Greylag geese can inhibit the expansion of Reed
into open water.
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Foto 2. Het effect van begrazing door Grauwe ganzen is al na een paar maanden zichtbaar: het
Riet groeit erg goed in de vakken waar de ganzen zijn buitengesloten, vier maanden nadat de
exclosures zijn gebouwd (a: juni 2006). Buiten de hekken wordt het Riet massaal afgegraasd.

Het ziet er dood uit, maar is het niet; later in de zomer, als de ganzen weg zijn, loopt het weer uit
(b: eind juli), maar het bereikt niet de hoogte van het Riet in de exclosures (foto’s: Liesbeth Bakker).

a) juni

b) eind juli


