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De Oostkustpolders,
een gedekte tafel voor
overwinterende ganzen ?
The East coast polders, a table laid for wintering geese?
Les polders de la côte orientale, une table bien mise pour les oies hivernantes?
WOUTER COURTENS, STEVEN VANTIEGHEM & ECKHART KUIJKEN

Inleiding
In de loop van de voorbije 45 jaar zijn de
Oostkustpolders (ruwweg het gebied tussen
Oostende, Brugge en Knokke) uitgegroeid tot

een overwinteringsgebied van internationaal
belang voor overwinterende ganzen, waarbij
zowel het aantal ganzen als het percentage
van de biogeografische populatie dat er overwintert toenamen. De voorbije jaren bracht

90 tot 95 % van de op Spitsbergen broedende populatie Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus en 2 tot 4 % van de Noord-WestEuropese populatie van Kolgans Anser
albifrons de winter door in het gebied. De
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In de loop van de voorbije decennia zijn de
Oostkustpolders uitgegroeid tot een
overwinteringsgebied van internationaal
belang voor Kolgans Anser albifrons en Kleine
Rietgans Anser brachyrhynchus. Om deze
populaties afdoende te kunnen beschermen is
het van belang te weten wat het gebied precies
zo aantrekkelijk maakt voor ganzen. Tijdens
het winterhalfjaar 2000/01 werd in het kader
van een project van het Vlaams
Impulsprogramma voor Natuurontwikkeling
(VLINA) onderzoek verricht naar de
habitatselectie door beide ganzensoorten op
landschaps- en perceelsniveau. De stuwende
factor blijkt vooral de aanwezigheid van
permanente graslanden te zijn. Beide soorten
hebben een uitgesproken preferentie voor
permanente graslanden met microreliëf, in
mindere mate is er ook een voorkeur voor
graslanden zonder microreliëf. Sinds 1980
vertonen Kleine Rietganzen weliswaar een
zekere tendens om in de tweede winterhelft
op akkers ingezaaid met wintergraan te
foerageren. Factoren die de selectie van
percelen binnen deze habitattypes
beïnvloeden, zijn hoofdzakelijk gebonden aan
de openheid van het landschap en de
potentiële verstoringskans. Percelen die door
ganzen werden bezocht waren groter en lagen
beduidend verder van gebouwen, bosjes en
bomenrijen dan niet bezochte percelen, ook
wegen werden in zekere mate gemeden.
Gezien het belang van dit gebied voor
overwinterende ganzen is het aanbevolen om
met deze factoren rekening te houden bij
beheers- en inrichtingsmaatregelen in de
Kustpolders.

During the past decades, the eastern
coastal polders (‘Oostkustpolders’)
develloped into an internationally important wintering area for White-fronted
Anser albifrons and Pink-footed Goose
Anser brachyrhynchus. In order to
sufficiently protect these populations it is
important to understand what determines
the attractiveness of this area to the geese.
During the winter of 2000/01, as part of a
project of the Flemish Impulse Program for
Nature Development (VLINA), a study of
the habitat selection by both species at the
landscape level was made. The driving
force seems to be the presence of
permanent grasslands. Both species exhibit
an obvious preference for permanent
grassland with micro relief, and to a lesser
extent for grasslands without micro relief.
Since 1980 Pink-footed Geese show a
tendency to forage on winter cereal in the
latter half of winter. Factors which
influence the selection of specific parcels
within these habitat types are mainly tied
to the openness of the landscape and the
probability of disturbance. Parcels which
were frequented by geese were larger and
further away from buildings, wooded
areas, and rows of trees than those which
were not frequented. Roads were also
avoided to a certain extent. Given the
importance of this region for wintering
geese, it is recommended that the results of
this study are taken into account in
management plans for the coastal polders.

Dans le courant de ces dernières décennies, les
polders de la côte orientale sont devenus des
lieux d'hivernage d'une importance
internationale pour l'Oie rieuse Anser
albifrons et l'Oie à bec court Anser
brachyrhynchus. Afin de pouvoir protéger ces
espèces de façon effective il est important de
savoir ce qui rend la région si attrayante.
Pendant l'hiver 2000/01, on a étudié, dans le
cadre d'un projet de développement naturel,
la sélection d'habitat des deux espèces citées,
plus précisément au niveau du paysage et des
parcelles. La présence de prairies permanentes
semble être le facteur stimulant. Les deux
espèces marquent une préférence pour ces
prairies à caractère permanent et au
microrelief et dans une moindre mesure pour
les prairies où ce microrelief est absent. Depuis
1980, les Oies à bec court manifestent une
tendance à chercher de la nourriture sur les
champs ensemencés de blé d'hiver, surtout
pendant la seconde moitié de l'hiver. Les
facteurs qui influencent la sélection des
parcelles au sein de ces types d'habitat sont
principalement liés au caractère ouvert du
paysage et aux risques potentiels de
perturbation. Les parcelles fréquentées par les
oies étaient plus grandes et plus éloignées des
constructions, de petits bois et d'arbres alignés
que les parcelles non visitées. Les routes
étaient également évitées dans une certaine
mesure. Vu l'importance de cette région pour
les oies hivernantes, il faudrait tenir compte
de ces facteurs dans les mesures de gestion et
d'aménagement des polders côtiers.
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aantalstoename in de Oostkustpolders ging
gepaard met een uitbreiding van het foerageerareaal (KUIJKEN et al. 2001, 2005). In deze
periode veranderde ook het uitzicht van de
polders sterk, waarbij een aanzienlijke afname
van de oppervlakte aan historisch permanente graslanden en een sterke uitbreiding van
maïsteelt kenmerkend waren.Als gevolg hiervan werden een aantal grote graslandcomplexen versnipperd tot een lappendeken van
akkers en graslanden.
Gezien het belang van de Oostkustpolders als
overwinteringsgebied voor ganzen is het goed
te weten wat dit gebied precies zo aantrekkelijk maakt, welk habitat wordt geprefereerd en
welke factoren hier een invloed op hebben.
Met het oog op het behoud en de bescherming van ganzenpopulaties is die kennis
onontbeerlijk bij het uitwerken van gebiedsgerichte beschermingsmaatregelen, bijvoorbeeld in het kader van het Natura 2000-netwerk (GILL et al. 1997, COURTENS & KUIJKEN
2004).
De aantrekkelijkheid van een gebied en het
aantal ganzen dat het kan herbergen, hangt
hoofdzakelijk af van de hoeveelheid voedsel
en de factoren die de benutting van dit
voedsel limiteren (bv. de afstand tot de
slaapplaats (GILL 1996)). In de meeste overwinteringsgebieden brengen ganzen de
nacht door op een gemeenschappelijke
slaapplaats, vaak een uitgestrekte wateroppervlakte. In deze gebieden bepaalt de
afstand tot de slaapplaats in sterke mate
het gebruik (o.a. SUMMERS & CRICHLEY 1990,
GILL 1996, VICKERY et al. 1997). In de
Oostkustpolders daarentegen is deze limiterende factor afwezig daar de ganzen in de
foerageergebieden zelf overnachten (KUIJKEN
et al. 2005). Een aantal factoren die de
selectie van foerageergebieden en het
gebruik van deze sites beïnvloeden, dienen
wel in beschouwing te worden genomen.
Deze kunnen in twee categorieën worden
onderverdeeld (OWEN 1973). Enerzijds zijn
er factoren die werken op een relatief grote
schaal, op het niveau van habitat en landschap. Tot deze categorie behoren het landgebruik, de perceelsoppervlakte, de mate
van verstoring en de openheid van het
gebied.Anderzijds zijn er factoren die op het
micro-niveau, binnen het perceel zelf, een
invloed uitoefenen. Voorbeelden hiervan
zijn plantengemeenschappen, vegetatiehoogte en de kwaliteit van de voedselplanten (MADSEN 1985a).

Kolganzen Anser albifrons te Damme (© Misjel Decleer)

Een aantal studies behandelden reeds onder
meer de verspreidingsdynamiek (o.a. MEIRE &
KUIJKEN 1991) en het foerageergedrag en de
voedselecologie (o.a. LIEVROUW 1985) van
overwinterende
ganzen
in
de
Oostkustpolders; een grootschalig onderzoek
naar habitatpreferenties op landschaps- en
perceelsniveau werd tot voor kort echter nog
niet uitgevoerd. Tijdens het winterhalfjaar
2000/01 werd in het kader van een project van
het Vlaams Impulsprogramma voor
Natuurontwikke-ling (VLINA) onder andere
onderzoek verricht naar de habitatselectie
door Kolgans en Kleine Rietgans op landschaps- en perceelsniveau (KUIJKEN et al.
2001). Dit liet toe een beeld te schetsen van
de verschillende factoren die de habitatselectie in de Oostkustpolders op landschapsniveau
beïnvloeden en bepalen.

Studiegebied
De Oostkustpolders situeren zich in de provincie West-Vlaanderen tussen Knokke in het
oosten, Brugge in het zuiden en GistelOostende in het westen. De noordelijke grens
wordt gevormd door de Noordzee. Het gebied
is ongeveer 30.000 ha groot en wordt getypeerd door een laaggelegen, vrij open landschap met verspreide bebouwing en relatief
smalle, rustige wegen. Er zijn tal van lijnvormige elementen zoals bomenrijen, restanten van
hagen, wegen, dijken en kanalen aanwezig.
Het landgebruik wordt gekenmerkt door een
afwisseling van akkers en historisch permanent grasland op zware kleigrond. In dit onderzoek werd een onderscheid gemaakt tussen

twee types permanent grasland: met en zonder microreliëf. Weilandcomplexen met
microreliëf zijn een kenmerkend habitattype
voor de kustpolders. Het microreliëf wordt
hoofdzakelijk gevormd door de aanwezigheid
van sloten, laantjes, bulten, trapgaten en poelen (PAELINCKX & KUIJKEN 1997). Permanente
graslanden zonder microreliëf zijn hoofdzakelijk cultuurgraslanden met veel Engels raaigras
Lolium perenne.

Materiaal en methode
Sinds 1958 worden de aantallen en verspreiding van overwinterende ganzen in de
Oostkustpolders op de voet gevolgd, waarbij
ze ongeveer tweewekelijks worden geteld van
begin oktober tot eind maart.Vanaf het begin
van deze totaaltellingen werd voor elke waargenomen groep ganzen - naast de aantallen
van de verschillende soorten - ook het type
landgebruik (grasland, akker, water, etc.) van
de percelen waarop de vogels zich bevonden
genoteerd. Dit maakt het mogelijk om een
beeld te schetsen van de evolutie van de habitatselectie door overwinterende ganzen in
deze periode. Hiertoe werd het aantal vogeldagen1 (verder gansdagen (gd) genoemd) per
type landgebruik berekend. Het aantal gansdagen is een goede maat voor het gebruik
door (en dus onrechtstreeks het belang voor)
overwinterende ganzen.
Om te bepalen of er binnen de hoofdcategorieën (akker en permanent grasland) bepaalde
voorkeuren zijn voor bepaalde types en welke
andere factoren een invloed hebben op de

1 Het aantal vogeldagen is een schatting van het aantal dagen dat de individuen van een soort in een gebied in een bepaalde periode in totaal hebben doorgebracht. Een dag
waarop een groep van 30 ganzen in een gebied aanwezig is levert dit gebied in het optimale geval (dagelijkse tellingen) 30 gansdagen op, een groep van 10 ganzen die drie dagen
aanwezig is in een gebied levert eveneens 30 gansdagen op. Het aantal vogeldagen is een vaak gebruikte maat om onder meer het belang van foerageergebieden te bepalen en
om populatietrends van jaar tot jaar te volgen (HUSTINGS et al. 1985).
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Figuur 1. Ligging van de geselecteerde onderzoeksgebieden met weergave van de verschillende types landgebruik op perceelsniveau.
 : akker;  : permanent grasland met microreliëf;  : permanent grasland zonder microreliëf;  : bebouwing;  : bos.
Figure 1. Location of the selected study areas with indication of land use on parcel scale.
 : arable land;  : permanent grassland with micro relief;  : permanent grassland without micro relief;  : builded areas  : forest.

perceelskeuze, werd tijdens de winter
2000/01 in een 13-tal gebieden verspreid
over de Oostkustpolders een gedetailleerde
landschapsecologische studie op perceelsniveau uitgevoerd (Figuur 1). Elk studiegebied
werd om de 2 à 3 dagen bezocht waarbij alle
aanwezige groepen ganzen op gedetailleerde
kaarten werden ingetekend. Hierbij werden
ook de soortensamenstelling en de respectievelijke aantallen genoteerd. Op basis van deze
gegevens werd per perceel het aantal gansdagen van Kolgans en Kleine Rietgans berekend.
Voor elk van de percelen binnen de studiegebieden werd ook een aantal voor ganzen
mogelijk relevante karakteristieken bepaald:
oppervlakte van het perceel (ha), landgebruik
tijdens de eerste en de tweede winterhelft en
de afstand van het middelpunt van het perceel tot de dichtstbijzijnde weg, bomenrij, bos
en bebouwing. De ‘openheid’ rond een perceel
werd uitgedrukt als de afstand van het centrum van het perceel tot de dichtstbijzijnde
verticaal opgaande (en dus openheid door-

brekende) structuur (bebouwing, bosjes en
bomenrijen). Met ‘potentiële verstoringsbronnen’ worden alle elementen bedoeld die
direct en indirect een oorzaak van verstoring
kunnen zijn. Directe verstoringsbronnen zijn
bijvoorbeeld auto’s (wegen) en mensen
(bebouwing), indirecte verstoringsbronnen
zijn landschapselementen die bijvoorbeeld
predatoren als Vossen kunnen verbergen
(bosjes, bomenrijen, etc) (MADSEN 1985a). Het
landgebruik tijdens de eerste en tweede winterhelft werd respectievelijk begin november
en begin januari aan de hand van een kartering op perceelsniveau bepaald. Hierbij werd
zowel aandacht besteed aan de verschillende
types grasland als aan de teelten op de akkers
(zie Figuur 3a & 3b).
Op basis van deze twee sets van gegevens was
het mogelijk een inschatting te maken van de
invloed van de verschillende onderscheiden
habitatkarakteristieken op de perceelselectie
door overwinterende ganzen.

Resultaten
• Globaal beeld
Tot het eind van de jaren ’70 foerageerden
nagenoeg alle groepen ganzen in de
Oostkustpolders op permanent grasland
(Tabel 1). Vanaf het begin van de jaren ’80
werd dit patroon enigszins doorbroken en
werden vaker groepen op akkers gezien. Deze
aanpassing verliep voor beide soorten anders
(Figuur 2). Bij de Kleine Rietganzen werd een
geleidelijke afname van het aantal gansdagen
op permanent grasland vastgesteld; de grootste veranderingen deden zich in de tweede
helft van de jaren ’90 voor. Kolganzen kenden
in de jaren ’80 een switch waarbij akkers meer
in de smaak begonnen te vallen; het percentage dat op akkers foerageerde nam in de
jaren ’90 echter weer af. Gemiddeld nam het
aantal gansdagen op akkers voor de Kleine
Rietgans over beide decades met ongeveer 15
% toe, bij de Kolgans bleef het ongeveer gelijk.
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Dit alles viel voor beide soorten samen met
een sterke toename van het totale aantal
gansdagen (verdrievoudiging voor Kleine
Rietgans en een verdubbeling voor Kolgans).

• Detailonderzoek
Landgebruik in de studiegebieden

Figuur 2. Totaal aantal gansdagen in de Oostkustpolders per vijfjaarlijkse periode van 1981/82 tot
2000/01 (kolomdiagram) voor Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus () en Kolgans Anser albifrons ()
en het percentage daarvan op permanent grasland (lijndiagram).
Figure 2. Total number of goosedays in the Oostkustpolders per 5 year period from 1981/82 until
2000/01 (bars) for Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus () and White-fronted Goose Anser albifrons () and the percentage on permanent grassland (line).

Periode
Period
1967/68-1970/71
1971/72-1980/81
1981/82-1990/91
1991/92-2000/01

Kleine Rietgans
Anser brachyrhynchus
100,0
99,0
97,0
90,8

Kolgans
Anser albifrons
100,0
98,0
93,8
90,7

Tabel 1. Percentage van de groepen Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus en Kolgans Anser albifrons
op permanent grasland per tienjaarlijkse periode van 1967/68 tot 2000/01.
Table 1. Percentage of groups of Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus and White-fronted Goose
Anser albifrons on permanent grasslands per 10 year period from 1967/68 until 2000/01.

A

Figuur 3. Percentage van de verschillende teelten op akkerland in de eerste (oktober-december; a) en
tweede (januari-maart; b) winterhelft..
Figure 3. Percentage of different crops on arable land in the first (October-December; a) and second
(January-March; b) half of the winter.

Grasland met microreliëf
Grasland zonder microreliëf
Akker met graszaad/wintergraan
Akker met oogstresten/braak
Grasakker
Geploegde akker

Habitatselectie door overwinterende
ganzen
Is er een voorkeur voor bepaalde types landgebruik?

B

Ganzen
0,71
-0,02
-0,94
-0,69
-0,67
-0,99

De 13 onderzochte gebieden verschilden
onderling sterk in oppervlakte (73-225 ha),
openheid en landgebruik, met verschillende
verhoudingen tussen akker- en grasland. De
verhoudingen tussen akker en permanent
grasland wijzigden nauwelijks in de loop van
de winter gezien permanent grasland wettelijk gezien niet meer in akkers mag worden
omgezet. Tussen beide winterhelften werden
wel sterke verschillen in het aanbod van de
verschillende teelten op akkers vastgesteld
(Figuur 3). De opvallendste veranderingen in
de loop van de winter waren het sterk toegenomen aanbod aan akkers ingezaaid met wintergraan (hoofdzakelijk op akkers die
geploegd waren bij het begin van de winter)
en de afname van het aantal akkers met oogstresten (graan- en maïsstoppel, resten van
bieten,…); de meeste van deze werden eind
december ingeploegd.

Eerste winterhelft
Kolgans
Kleine Rietgans
0,83
0,67
-0,39
0,07
-1,00
-0,91
-0,85
-0,61
-0,55
-0,73
-1,00
-0,99

Om een beeld te krijgen van eventuele voorkeuren van ganzen voor de verschillende
types landgebruik werd voor elk type de
Jacobs-index2 (D) berekend. Deze geeft de
relatie tussen de benutting door ganzen en
aanbod van een bepaald type landgebruik in
een getal gelegen tussen -1 (totale negatie)
en +1 (totale preferentie). De resultaten worden weergegeven in Tabel 2.

Ganzen
0,65
-0,12
-0,12
-0,31
-0,73
-0,89

Tweede winterhelft
Kolgans
Kleine Rietgans
0,83
0,41
-0,35
0,12
-0,65
0,20
-0,54
-0,09
-0,81
-0,63
-0,98
-0,79

Tabel 2. Overzicht van de Jacobs-index voor de benutting van verschillende types landgebruik door Kolgans Anser albifrons en Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus.
Table 2. Preference for different types of land use (Jacobs-index) of White-fronted Goose Anser albifrons and Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus
during the first and second half of the winter.
2 De Jacobsindex (D) is een manier om de preferentie van ganzen voor een bepaald type landgebruik uit te drukken met behulp van de formule D = (r-p)/(r+p-2rp). Hierin is r de
proportie van het totale aantal gansdagen gespendeerd op het type landgebruik in kwestie en is p de proportie van de oppervlakte van dat type landgebruik (JACOBS 1974).

Oriolus-thema-ganzen

126

24-02-2006

Natuur.oriolus
71(BIJLAGE): 61-70

12:57

Pagina 126

GEDRAG EN HABITATKEUZE

Poldergraslanden te Dudzele (© Yves Adams)

Grasland met microreliëf
Grasland zonder microreliëf
Akker met wintergraan
Grasakker

1ste winterhelft
463
351
155
171

2de winterhelft
667
455
362
240

Totaal bezocht
926
551
-

Tabel 3. Gemiddelde begrazingsdruk (aantal gansdagen per hectare) voor 4 verschillende types landgebruik tijdens de eerste en tweede winterhelft en het totaal voor alle bezochte percelen over de hele
winter.
Table 3. Average grazing pressure (number of goosedays per ha) for 4 different types of land use
during the first and second half of the winter and for the total of all visited parcels during the whole
winter.

Zowel tijdens de eerste als de tweede winterhelft bleken ganzen een heel uitgesproken
voorkeur te hebben voor permanent grasland
met microreliëf. Bij Kolganzen was deze preferentie nog sterker dan bij Kleine Rietgans en
genoot dit type landgebruik gedurende de
hele winter de absolute voorkeur. Kleine
Rietganzen daarentegen schakelden in de
tweede winterhelft deels over op ingezaaide
akkers met (hoofdzakelijk) wintergraan. Ook
werd bij deze soort een zekere voorkeur voor
permanent grasland zonder microreliëf vastgesteld. Opvallend is de sterke onderbenutting van grasakkers (niet-permanente productiegraslanden). Binnen het aanbod aan
niet met gras ingezaaide akkers bleken Kleine
Rietganzen in de eerste winterhelft een voorkeur voor braakliggende akkers te hebben. In
de tweede winterhelft prefereerden
Kolganzen braakliggende akkers; Kleine
Rietganzen vertoonden een sterke voorkeur
voor niet-geoogste aardappelakkers.
In Tabel 3 wordt voor een aantal types landgebruik de begrazingsdruk (aantal gansdagen
per ha) weergegeven. De begrazingsdruk was
voor alle types het hoogst tijdens de tweede
winterhelft. Dit is grotendeels te wijten aan
de relatief langere aanwezigheid en de hogere aantallen in deze periode. De totale begrazingsdruk over de hele winter op de bezochte
percelen lag het hoogst op permanent grasland met microreliëf met een gemiddelde
begrazingsdruk van 926 gd/ha.

Hebben ook andere factoren een invloed op
de perceelkeuze?

Figuur 4. Relatieve weergave van het aantal gansdagen van Kolgans Anser albifrons en Kleine Rietgans
Anser brachyrhynchus per perceel. De grootte van het diagram geeft het relatieve aantal gansdagen per ha
op het perceel weer, de blauwe kleur geeft het percentage Kleine Rietganzen weer, de rode kleur het percentage Kolganzen.  : akker;  : permanent grasland met microreliëf;  : permanent grasland zonder
microreliëf;  : bebouwing;  : bos
Figure 4. Proportion of the number of White-fronted Goose Anser albifrons (red) and Pink-footed Goose
Anser brachyrhynchus (blue) per parcel.  : arable land;  : permanent grassland with micro relief;
 : permanent grassland without micro relief;  : builded areas  : forest.

Uit Figuur 4 blijkt dat ganzen behalve een
voorkeur voor bepaalde types landgebruik,
ook binnen eenzelfde type het ene perceel
boven het andere verkiezen. Om na te gaan
welke factoren hieraan ten grondslag zouden
kunnen liggen, werd in eerste instantie nagegaan hoe de ganzen zelf op een aantal landschapsfactoren reageren. Hiervoor werd de
exacte plaats van 611 geobserveerde groepen
ganzen tegenover deze factoren bepaald. De
belangrijkste resultaten zijn samengevat in
Tabel 4. Hieruit blijkt dat ganzen bij voorkeur
een flinke afstand tussen zichzelf en landschapselementen zoals wegen en bebouwing
houden.
De vraag is nu hoe dit zich vertaalt naar de
eventuele preferenties voor bepaalde percelen, met andere woorden: wat maakt dat het
ene perceel geschikter is dan het andere, wat
zijn de eigenschappen van het ‘perfecte’ per-

Oriolus-thema-ganzen

24-02-2006

12:57

Pagina 127

GEDRAG EN HABITATKEUZE

Natuur.oriolus
71(BIJLAGE): 61-70

127

waar ganzen op werden vastgesteld zijn
gemiddeld ongeveer 1,2 ha groter dan nietbenutte percelen, met een gemiddelde van
2,7 ha. Wegen lijken op zich geen invloed te
hebben op de aanwezigheid van ganzen op
graslanden met microreliëf, wanneer deze
samen met de openheid in rekening worden
gebracht liggen bezochte percelen in het algemeen 70 m verder dan niet bezette velden
(cfr. ‘potentiële verstoringsbron’).

Kleine Rietganzen Anser brachyrhynchus in de omgeving van Damme (© Misjel Decleer)

Centrum van de groep
Centre of the group
Rand van de groep
Edge of the group

Landschapskarakteristiek
Weg / road
Bebouwing / buildings
Weg / road
Bebouwing / buildings

Gemiddelde afstand (m)
237±5
242±5
182±5
183±5

Tabel 4. Gemiddelde afstand van het centrum en de rand van de geobserveerde groepen ganzen
(n=611) tot een aantal landschapskarakteristieken.
Table 4. Average distance from the centre and edge of observed groups of geese (n=611) to a number
of landscape characteristics.

ceel voor overwinterende ganzen in de
Oostkustpolders? Gezien de specifieke voorkeur van beide soorten voor permanente
graslanden met microreliëf werd de analyse
op dit type landgebruik toegespitst.Ter vergelijking worden ook een aantal waarden voor
graslanden zonder microreliëf en akkers met
wintergraan weergegeven.
Wanneer enkel rekening wordt gehouden met
de aan- en afwezigheid van ganzen op perce-

Grasland met microreliëf (1)

Grasland zonder microreliëf (2)

Akker met wintergraan (3)

len grasland met microreliëf, blijkt hoofdzakelijk de grootte van de percelen en de openheid
errond te verschillen tussen wel en niet
bezochte velden (Tabel 5). Hierbij ligt het centrum van benutte percelen bij Kolgans gemiddeld 100 m verder van opgaande structuren
dan bij niet-bezochte percelen, bij Kleine
Rietgans is dat 70 m. De afstand tot bebouwing verschilt in de studiegebieden niet tussen wel en niet bezochte percelen. Percelen

Landschapskarakteristiek
Bebouwing (m)
Openheid (m)
Weg (m)
Potentiële verstoringsbron (m)
Oppervlakte (ha)
Bebouwing (m)
Openheid (m)
Weg (m)
Potentiële verstoringsbron (m)
Oppervlakte (ha)
Bebouwing (m)
Openheid (m)
Weg (m)
Potentiële verstoringsbron (m)
Oppervlakte (ha)

Niet bezocht
231±140
117±101
290±187
97±66
1,61±0,94
128±111
82±86
169±125
68±53
1,43±1,00
134±15
123±15
158±22
84±8
1,98±1,67

Bij graslanden zonder microreliëf en akkers
met wintergraan gaat de afstand tot bebouwing en tot wegen wel de perceelsselectie
mee bepalen. Bovendien gaat vooral bij de
akkers met wintergraan de oppervlakte van de
percelen een grote rol spelen en lijken vooral
de heel grote percelen in aanmerking te
komen.
Behalve een effect op de effectieve bezetting
van een bepaald perceel grasland met microreliëf heeft de afstand van het midden van
een perceel tot de dichtstbijzijnde potentiële
verstoringsbron een significant positieve
invloed op het aantal gansdagen per ha op
deze percelen (Figuur 5). Ook de grootte van
een perceel lijkt een positief effect te hebben
op het aantal gansdagen per ha, deze trend is
echter niet significant (Figuur 6).

Discussie
In de Oostkustpolders vertonen zowel
Kolganzen als Kleine Rietganzen – ondanks
een gedeeltelijke overschakeling naar akkers
met wintergraan tijdens de tweede winterBezocht
247±136
211±136
246±150
166±90
2,73±1,73
204±138
169±134
227±136
126±89
2,27±1,58
190±24
183±85
304±131
170±80
4,43±2,93

Significantie
n.s.
***
n.s.
***
***
***
***
**
***
***
*
*
**
**
**

Tabel 5. Verschillen in afstand tot bepaalde landschapskarakteristieken tussen door ganzen bezochte en niet-bezochte percelen permanent grasland met en
zonder microreliëf en akkers met wintergraan in 13 studiegebieden (Kruskal-Wallis test, *: p < 0,05; **: p < 0,001; ***: p < 0,0001).
Table 5. Distance of the geese to different landscape characteristics: differences between parcels of permanent grassland with (1) and without (2) micro relief and
arable fields with winter wheat (3), that were visited or not visited by geese (Kruskal-Wallis test, *: p < 0,05; **: p < 0,001; ***: p < 0,0001)
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helft bij Kleine Rietgans – nog steeds een uitgesproken voorkeur voor permanente graslanden. Het gaat om vaak soortenrijke, relatief
extensief begraasde graasweiden en hooilanden die nooit gescheurd werden en waar het
oorspronkelijke microreliëf nog aanwezig is.
Deze voorkeur voor de meest natuurlijke
habitats binnen het gebied is relatief uitzonderlijk in vergelijking met andere pleisterplaatsen op de trekroute van beide soorten.
Zo werd sinds de jaren ’80 in de meeste van
de gebieden die zich op de trekroute van de
Kleine Rietganzen uit Spitsbergen bevinden,
een overschakeling van natuurlijke habitats
zoals zoutmoerassen naar intensief beheerde
productiegraslanden en akkers vastgesteld.
Deze trend werd zowel in de pleisterplaatsen
in Noorwegen (Trondheimsfjord, de Lofoten
en Vesterålen) als in de doortrek- en overwinteringsgebieden in Jutland (Denmarken) vastgesteld (MADSEN et al. 1997, 1999). Bij het
begin van de winter gaat hier de voorkeur op
akkers uit naar stoppelvelden en niet-geoogste teelten, naarmate de winter vordert wordt
overgeschakeld op wintergraan (MADSEN
1984, 1985b). In Friesland foerageren Kleine
Rietganzen hoofdzakelijk op intensief beheerd
grasland (MADSEN et al. 1999). Net als de
Kleine Rietganzen foerageren ook Kolganzen
in Denemarken hoofdzakelijk op productiegraslanden en akkers (MADSEN et al. 1999).
Zowel in Nederland als in westelijk Duitsland
foerageert 60 tot 80 % van de Kolganzen op
intensief beheerd grasland en op akkers met
oogstresten (eerste winterhelft) en wintergraan (tweede winterhelft) (KOFFIJBERG et al.
1997, VAN OOSTENBRUGGE et al. 1992, MADSEN
et al. 1999).
Gezien de uitgesproken preferentie voor permanente graslanden kan de afname van dit
habitattype in de Oostkustpolders sinds het
begin van de jaren ’80 belangrijke gevolgen
hebben voor de aanwezigheid en verspreiding

Kleine Rietganzen Anser brachyrhynchus (© Roland François)

van ganzen. In deze periode is 20 tot 25 % en
plaatselijk tot 50 % van de totale oppervlakte grasland verdwenen als gevolg van ruilverkavelingen en omzetting in akkers en bebouwing. Het is niet ondenkbaar dat dit één van
de drijvende factoren is achter de gedeeltelijke overschakeling naar akkers met wintergraan bij Kleine Rietganzen en het groeiende
aantal Kolganzen dat in de IJzervallei gaat
overwinteren, gezien de algemene begrazingsdruk in deze periode niet opvallend is
toegenomen. Zo vonden MEIRE & KUIJKEN
(1991) voor een aantal in detail bestudeerde
gebieden een gemiddelde begrazingsdruk van
ongeveer 500 gd/ha. In deze studie werden in
de gebieden (in veel gevallen kerngebieden
waar de dichtheden relatief hoog liggen)
maximale dichtheden van 600 tot 700 gd/ha
vastgesteld met een gemiddelde van 325
gd/ha.

Het al dan niet benutten van bepaalde percelen met een geprefereerd landgebruik en de
mate van effectieve benutting wordt in onder
meer bepaald door de potentiële verstoringskans en dus onrechtstreeks door de openheid
van het landschap. Verstoring is een vaak erg
belangrijke en bepalende factor voor de verspreiding van veel soorten watervogels en
ganzen (bv. MADSEN et al. 1998). Hierbij gaat
het niet enkel om effectieve verstoringsbronnen, waarvoor ganzen opvliegen (b.v. mensen,
auto’s, vliegtuigen, paramotoren etc.), maar
ook om potentiële verstoringsfactoren waarbij predatoren ongemerkt in de nabijheid kunnen zijn (b.v. bosjes en andere landschapselementen) (MADSEN 1985a). Overwinterende
ganzen zijn gevoelig voor verstoring door een
wijde range van bronnen zoals mensen, verkeer, vee, laagvliegende vliegtuigen en helikopters (MADSEN 1985a, SUMMERS & CRITCHLEY

Figuur 5. Relatie tussen de afstand tot de dichtstbijzijnde weg of verticale structuur en het aantal
gansdagen per ha (met s.e.) voor permanent grasland met microreliëf (geordende heterogeniteitstest,
p < 0,05; RICE & GAINES 1994).
Figure 5. Relation between the distance to the nearest road or vertical structure and the number of
goose days per ha (with s.e.) for permanent grassland with micro relief
(nondirectional heterogenity test, p < 0,05).
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1990, MOSBECH & GLAHNER 1991, KUIJKEN et al.
2001). Dit uit zich onder meer in het mijden
van de percelen waar de kans op verstoring
het grootst is, wat zich afhankelijk van de situatie vertaalt in totale afwezigheid, een verminderde begrazingsdruk of gebruik later op
het seizoen als de gunstiger gelegen percelen
al bezocht zijn. Het reduceren van verstoring
is dan ook een vaak aangehaalde maatregel
voor het beheer van een ganzenpleisterplaats
(o.a. OWEN 1990).
De gevonden waarden voor de afstand tot
potentiële verstoringsbronnen in de
Oostkustpolders liggen relatief laag in vergelijking met andere gebieden. Zo bedroeg de
gemiddelde afstand van groepen ganzen tot
de dichtstbijzijnde weg in NO-Schotland 400
m en lagen percelen gebruikt door
Toendrarietganzen gemiddeld 350 m verder

van gebouwen en 370 m verder van wegen
dan niet gebruikte velden (KELLER 1991, SMITH
et al. 1995). Veel heeft natuurlijk te maken
met het feit dat de Oostkustpolders, hoewel
naar Vlaamse normen een relatief open
gebied, nog steeds vrij dicht bebouwd zijn en
sterk doorsneden met wegen in vergelijking
met de meeste buitenlandse overwinteringsgebieden. Een andere factor die allicht ook
een belangrijke rol speelt is het feit dat in de
Oostkustpolders niet op overwinterende ganzen gejaagd mag worden (in veel gebieden
wordt de verspreiding van ganzen en watervogels bepaald door de jacht (o.a. MADSEN &
FOX 1995, MADSEN 1998)), waardoor ze minder schuw zijn en toleranter tegenover andere verstoringsbronnen.
Verstoringsfactoren hebben tevens implicaties naar zowel de oppervlakte en vorm als de
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ligging van de foerageergebieden, gezien ze
vaak resulteren in het mijden van de rand van
de foerageergebieden (MEIRE & KUIJKEN 1991).
Dit randeffect is allicht de oorzaak waarom
veel soorten ganzen kleine velden vermijden.
Globaal gezien vinden de meeste studies een
preferentie voor percelen die groter zijn dan 5
ha (o.a. VICKERY & GILL 1999). In vergelijking
hiermee zijn de bezochte percelen grasland in
de Oostkustpolders vrij klein, wat onder meer
een direct gevolg is van de kleine gemiddelde
oppervlakte van de percelen.
Al bij al blijken ganzen in de Oostkustpolders
vrij tolerant te zijn tegenover verstoringsbronnen. Dit is waarschijnlijk onder meer een
rechtstreeks gevolg van het ontbreken van
ganzenjacht en de vrij lage dichtheden aan
predatoren. Een trend die in de loop der jaren
is vastgesteld is dat ganzen steeds dichter bij
wegen en gebouwen gaan foerageren. Dit verhoogt in grote mate de draagkracht van de
Oostkustpolders als overwinteringsgebied.
Een ander fenomeen waar deze beide factoren waarschijnlijk aan ten grondslag liggen is
het feit dat de vogels in de foerageergebieden
zelf overnachten en niet naar een gezamenlijke slaapplaats trekken, wat op zich ook een
beperkende factor kan zijn bij de selectie van
foerageergebieden.

Conclusie

Figuur 6. Relatie tussen de perceelsoppervlakte en het aantal gansdagen per ha (met s.e.) voor permanent
grasland met microreliëf (geordende heterogeniteitstest, p > 0,05; RICE & GAINES 1994).
Figure 6. Relation between the surface of the parcels and the number of goosedays per ha (with s.e.)
for permanent grassland with micro relief (nondirectional heterogenity test, p < 0,05).

Tijdens de voorbije decennia zijn de
Oostkustpolders uitgegroeid tot een overwinteringsgebied van groot internationaal
belang voor Kolgans en Kleine Rietgans. Een
aantal zaken hebben dit in de hand gewerkt,
waarbij de relatieve rust als gevolg van het
ontbreken van jacht en de vermoedelijk lage
dichtheden aan predatoren, en het ruime
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voedselaanbod belangrijke factoren zijn. Als
gevolg van de internationale verantwoordelijkheid die Vlaanderen ten aanzien van deze
soorten draagt en gezien een groot gedeelte
van de Oostkustpolders als vogelrichtlijngebied is aangeduid, bestaat er een wettelijke
verplichting deze gebieden in stand te houden
en zo goed mogelijk te beheren.
De voorkeur die ganzen vertonen voor gebieden en percelen kan worden vertaald naar
beheersmaatregelen binnen die gebieden. De
schaal waarop het eventuele beheer dient te
worden uitgevoerd is afhankelijk van het
niveau waarop ganzen eisen stellen aan hun
foerageergebieden. Op macroniveau zijn de

aanwezigheid van historisch permanent grasland met microreliëf, de openheid van het
landschap en een lage potentiële verstoringsgraad belangrijke factoren bij de selectie van
foerageergebieden
binnen
de
Oostkustpolders. Maatregelen die op deze
factoren een positieve invloed hebben worden geacht gunstig te zijn voor overwinterende ganzen.
In die zin is de afname van de oppervlakte permanent grasland sinds het begin van de jaren
’80 verontrustend en is een verdere achteruitgang te vermijden. Een eerste stap om een
verdere afname van dit habitattype te voorkomen, was het verbod op omzetting van per-

manent grasland in akkers dat werd opgenomen in het Decreet Natuurbehoud. In de toekomst kan eventueel worden gedacht aan het
herstellen van een aantal gescheurde graslanden om meer aaneengesloten blokken te
creëren. Dit zou overigens niet enkel gunstig
zijn voor ganzen maar ook voor broedende
weidevogels. Een tweede belangrijke factor is
het behoud van de openheid van het gebied,
waarbij het aanplanten van bosjes en hagen
bij voorkeur wordt beperkt. Een derde en laatste aandachtspunt is het behoud van de rust
in het overwinteringsgebied, waarbij vooral
het in stand houden van het jachtverbod van
groot belang is.
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