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GANZEN ROND AMSTERDAM IN DE WINTER 1985/86 Willem vd Waal 

De Noordpolder ligt tussen Muiden en Muiderberg. Ten noorden van deze polder, 
in het IJmeer, liggen drie damvormige eilandjes. Bij deze dammen bevonden zich 
gedurende de vorstperiode van de afgelopen winter een aantal wakken waar gan
zen en zwanen kwamen drinken en rusten. De wakken rond het eilandje Hoofd, de 
meest oostelijke, vroren in de loop van de tijd alsnog dicht maar bleven herken
baar aan de enorme hoeveelheden ganzenpoep. Ten noorden van Hoofd bleef er nog 
een wak open dat werd gebruikt door ganzen uit de Flevopolder. Het grote wak 
onder het eilandje De Drost bleef de gehele winter open en werd behalve door 
ganzen ook gebruikt door Wilde Eenden en Smienten. Veel ganzen die van de wak
ken gebruik maakten foerageerden in de Noordpolder. Er waren er echter ook die 
doorvlogen naar de Aetsveldsche Polder, Hilversumse Meent, Heintjesrak en 
Broekerpolder en nog zuidelijker gelegen polders met grasland. Dit gold ook 
voor de Kleine Zwanen. De beste tijd om ganzen te zien in de Noordpolder was 
's middags wanneer ze terugkeerden van de wakken om te foerageren. 's Ochtends 
werden er aanzienlijk lagere aantallen gezien. 

Hieronder volgt een overzicht per soort van het aantalsverloop. 

Rietgans Opvallend was de toename eind februari en de snelle afname na de 
eerste dooi begin maart. Op de volgende data werden Rietganzen van de onder
soort Atwvi. /aC.d.i.../2 taC.aU/2 waargenomen: 18 februari - 13 ex, 19 februari - 4 
ex, 24 februari - 22 ex, 26 februari - 15 ex. De overige waargenomen Rietganzen 
behoorden tot de ondersoort At ~Oh/2icu/2. 

Kleine Rietgans Deze voor onze regio schaarse soort was op 24 februari met 58 
exemplaren aanwezig. Dit was slechts een eenmalige aanbieding, overigens bleef 
het sprokkelen. 

Kolgans Deze soort was constant met 4 à 5000 ex aanwezig zonder grote schomme
lingen. Begin maart verminderde het aantal aanzienlijk. 

Dwerggans Er werd een adult exemplaar waargenomen tussen de Kolganzen op 18 en 
24 februari. Het betrof een gekleurringde vogel die op 3 juli 1983 in Zweden 
als kuiken tussen de Brandganzen was gezet. Hij bleek echter zijn pleegouders 
niet meer te willen kennen en was steeds tussen de Kolganzen te vinden. 
In totaal zijn op deze manier thans 130 Dwergganzen losgelaten waarvan er tot 
nu toe ongeveer 20 uit Nederland zijn teruggemeld (Lambart von Essen in litt). 

Grauwe Gans Aanvankelijk werden er ongeveer 30 gezien. Tijdens de aanhoudende 
vorst verdwenen deze echter. Tijdens of ondanks de Elfstedentocht keerden de 
Grauwe Ganzen massaal terug. Uit de gehele regio werden toen grote aantallen 
noordwaarts trekkende Grauwe Ganzen gemeld. 

Brandgans Evenals tijdens de winter van 1984/85 waren er weer Brandganzen in 
de Vechtpolders aanwezig. Werd toen een aantal van 110 exemplaren al een 
apart verschijnsel genoemd (Tanger 1985), in de afgelopen winter lagen de aantal
len nog aanzienlijk hoger met toppen van 450 ex begin januari en 350 ex begin 
maart. 

Rotgans Op 27 februari werd er in de Noordpolder één adulte Rotgans gezien. 

Kleine Zwaan Er werden minder Kleine Zwanen geteld dan in voorgaande jaren. 
Misschien waren ze door de grote aantallen ganzen verdreven. Het aantal van 23 
ex op 9 januari betrof op het IJmeer zwemmende vogels. Op 18 februari foerageer
den 36 exemplaren ten zuiden van de Naarder Trekvaart waar tot dan toe geen 
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Verblijfplaatsen van ganzen en zwanen in de winter 1985/86. De wakken B & C 
vroren in de loop van februari dicht. A & D bleven de gehele periode open. 
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ganzen foerageerden. Later foerageerden hier ook ganzen en waren de Kleine 
Zwanen verdwenen. 

tabel 1. Ganzen en zwanen in de Noordpolder tijdens de winter 1985/86. 

9/1 26/1 28/1 13/2 18/2 19/2 24/2 26/2 1/3 3/3 
Rietgans 300 600 1000 1000 750 1000 100 400 
Kleine Rietgans 6 20 58 2 4 1 
Kolgans 600 1 1 2400 4000 5000 3000 4000 100 3000 
Dwerggans 1 1 
Grauwe Gans 35 30 8 200 100 800 
Brandgans 450 23 60 100 130 350 350 150 
Kleine Zwaan· 23 36 

Kleine Zwanen René Pop 

WATERLAND 

In tegenstelling tot de vaste aantallen en soorten in de Noordpolder verbleven 
de ganzen slechts tijdelijk in Waterland. Opmerkelijk waren de Kleine Rietganzen 
begin december. Op 4 februari werden tussen 11 Canadese Ganzen 18 Rietganzen 
gezien met een ongewoon uiterlijk. Zij waren bijna even groot als de Canadese Gan
zen en hadden lange en donkere halzen. De kop was grof en groot en eveneens 
zeer donker. De snavel was opvallend lang en zwaar (groter en zwaarder dan van 
de Canadese Ganzen) en vrijwel geheel donker tegen zwart aan, alleen rond de 
nagel was een enigszins rossig veegje te zien. De Rietganzen waren minder schuw 
dan de eveneens aanwezige Kolganzen. Ze konden goed met de telescoop worden be
keken op een afstand van ongeveer 250 meter. Ze werden· gedetermineerd als Riet

·ganzen van de ondersoort Arw.vi taJ,..a.tu., johwv.,eru die in de West-Siberische taiga 
broedt. Van de 145 Rietganzen op 13 februari behoorden er 35 tot A / t~ en 
110 tot At ~0/2/2icu/2. · · 
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tabel 2. Ganzen in Waterland tijdens de winter 1985/86. 

7/12 4/2 10/2 13/2 22/2 
Rietgans 18 145 
Kleine Rietgans 24 
Kolgans 600 110 150 
Canadese Gans 11 14-15 
Brandgans 28 

Voor dit stukje werd gebruik gemaakt van gegevens van Jan Joost Bakhuizen, 
Guus van Duin, Ton Eggenhuizen, Menno Huizinga, H, Kamp, Fred Vogelzang en 
ondergetekende. 

VERWIJZING 
Tanger, D, 1985, Ganzen in Noord-Holland in de winter van 184/'85, De Gras

pieper 5: 159-161. 

· .•• ·_• ·· =~~.·.";,,,_ .• ·· .·.:_.: . ; . . .-..... - -: •: ... ~..:c• .. 

Kolganzen 

Willem vd Waal, 
Laagte Katlijk 11' , 
1018 BA Amsterdam. 

René Pop 


