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Koene Vegter 
 
Om de door barre weersomstandigheden tussen 
kerst en oud en nieuw gecancelde ganzenexcursie 
toch nog een kans te geven, vertrok in de vroege 
ochtend van 25 februari 2006 een gezelschap van 
14 personen onder een straffe noordooster richting 
Zuid-Hollandse en Zeeuwse eilanden om na te 
gaan wat er nog aan gans restte. 
Mijn eerste ganzenexcursie maakte ik mee eind 
1996, waar in extreme kou over beijzelde dijkjes 
zonder ophouden van Rot- naar Brandgans werd 
gereden. Het verbaasde mij dan ook enigszins dat 
de natuurliefhebbers zich deze keer door een 
ANWB weeralarm hadden laten tegenhouden, 
maar geheel onwelkom was dat mij ook weer niet.  
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Om de sportiviteit erin te houden, was besloten al 
om half acht ’s ochtends te vertrekken, wat mij 
ternauwernood lukte en onze chauffeur Rob 
Jansson, waarschijnlijk gebiologeerd door zijn 
nieuwe digitale fotoapparatuur, zijn kijker deed 
vergeten, zodat een korte terugweg via 
Noordwijkerhout ons gelijk al op de achterhand 
deed belanden. 
 
De Polderweg van Geervliet bracht ons echter 
weer samen en daar kon ook geconstateerd worden 
dat de ganzen nog in grote getale aanwezig waren; 
het zij snackend in het gras, het zij gegroepeerd in 
de lucht vliegend. Grauwe Gans, Kolgans en 
Brandgans, maar ook Nijlgans en Canadese Gans 
kon men noteren. 

Vooral de Brandgans werd veel waargenomen en 
dit strookt met gegevens uit het recente 
proefschrift van Sandra van der Graaf, die aantoont 
dat steeds meer Brandganzen in het voorjaar niet 
meer naar het noorden trekken. Van de 100.000 
Brandganzen die in Nederland overwinteren, 
broeden tegenwoordig zo’n 7.000 paartjes niet 
meer op de noordelijke toendra van Nova Zembla 
maar liever in de Zeeuwse delta. Door 
overbemesting is het gras hier steeds voedselrijker 
geworden zodat het voor de Branta bernicla ook 
steeds aantrekkelijker wordt om in deze meer 
gematigde streken te broeden. Een trend die nog 
wel zal doorzetten. 
Ons gezelschap trok voorlopig verder zuidwaarts 
richting Haringvliet en Brouwersdam waar, 

ondanks een felle zon, een stevig snijdende 
wind wel duidelijk maakte dat dit geen 
telescoopweer was, zodat de auto vaak als 
vogelhut diende met af en toe een kleine 
buitenpauze, omdat het uiteindelijk toch om 
een natuurexcursie ging. 
Onderweg werden al waargenomen: Bergeend, 
Wulp, Tureluur, Steenloper, Rosse Grutto, 
Toppereend, Grote Zaagbek en Grote Gele 
Kwikstaart. Bij de dam kwam daar nog veel 
moois bij. Van dichtbij werden gezien: 
Middelste Zaagbek, Zwarte Zee-eend, 
Eidereend, Brilduiker, met enige moeite een 
wat grijzige IJseend, overvliegende 
Roodkeelduikers en voort trippelende 
Bontbekplevieren. Op weg naar de warme 
snert van de Heerenkeet in de Prunjepolder 
nog een grote groep Kluten en vele Dodaarzen. 

Richting Haven van Bommenede en ter plekke ook 
nog Slobeend, Krakeend, Wintertaling, Pijlstaart, 
Kleine Zilverreiger, heel mooi Zwarte Ruiter en 
Nonnetje en om de ganzen niet ontrouw te worden 
nog een koppel Rotganzen, met daaronder voor de 
meer geroutineerde waarnemer een enkele 
Witbuik. 
Roofvogels deden het wat magerder deze keer, met 
toch nog een jagende Slechtvalk, een opvliegende 
Havik, langs de weg enkele Buizerds en van zeer 
dichtbij een prooi verschalkende Torenvalk, waar 
chauffeur-fotograaf Rob Jansson de 
repeteerinstelling van zijn nieuwe apparatuur eens 
goed op los kon laten om het hele gebeuren in 
sequentie vast te leggen. 
Al met al een excursie met enige ontberingen en 
veel fraaie waarnemingen waar de deelnemers 
voldaan op terug konden zien.   
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