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Ganzen in de Oostkustpolders:
45 jaar evolutie van aantallen en verspreiding
Geese in the Oostkustpolders: 45 year evolution of numbers and distribution
Les Oies dans les polders de la côte orientale: évolution des effectifs et distribution pendant 45 ans
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Inleiding
In februari 1958 werden voor het eerst overwinterende ganzen in de polders nabij
Damme ontdekt door Eckhart Kuijken &
Guido
Burggraeve
(KUIJKEN
1958,
VANDEKERCKHOVE et al. 1960, KUIJKEN 1961),

SAMENVATTING
De belangrijkste pleisterplaats voor
overwinterende wilde ganzen in Vlaanderen
en België is gelegen in de Oostkustpolders
tussen Brugge, Oostende en Knokke. Na de
ontdekking in 1958 werden de ganzen
intensief bestudeerd en de resultaten van
deze langetermijnmonitoring worden in
deze bijdrage gepresenteerd. Hierbij worden
vooral de twee belangrijkste soorten
behandeld, Kolgans Anser albifrons en Kleine
Rietgans A. brachyrhynchus, met daarnaast
verwijzingen naar (Toendra-)Rietgans Anser
fabalis (rossicus), Grauwe Gans Anser anser,
Brandgans Branta leucopsis en Canadese
Gans Branta canadensis. Zowel de trends in
wintermaxima als in totale aanwezigheid
(uitgedrukt in gansdagen) worden
besproken, evenals de fenologie en de
daarbij optredende verschuivingen. Inzake
veranderingen in preferentie voor
beschikbare habitats wordt gewezen op de
dreigende achteruitgang van historisch
permanent grasland in de polders, waardoor
ganzen steeds meer op akkers als
foerageerterreinen zullen aangewezen zijn.
De evolutie van de maximale aantallen van
Kol- en Kleine Rietgans in bijna een halve
eeuw wordt in verband gebracht met de
sterk groeiende broedpopulaties van beide
soorten, afkomstig uit resp. N-Rusland/WSiberië en Spitsbergen. Tevens wordt de rol
van harde winters beklemtoond waardoor
de ganzen deze regio hebben ‘ontdekt’. De

een fenomeen dat in de toenmalige ornithologische kringen niet bekend was. Graaf
Léon Lippens beschikte wel over
(afschot)gegevens van trekkende ganzen
langs de kust (LIPPENS 1951). Vanaf 1960/61
reeds kon hij op basis van de eerste tellingen
enkele plaatselijke jachthouders overtuigen

de jacht in de midwinterperiode vrijwillig te
stoppen over 400 ha van de Damse polders.
Hierdoor ontstond een rustgebied dat spoedig vooral enkele duizenden Kolganzen
Anser albifrons uit Zeeuws-Vlaanderen
aantrok, waarvan de pleisterplaats in de
Braakman bij Biervliet-Hoek tot recreatie-

daarop volgende beslissing van het algemeen
jachtverbod in 1981 heeft een aantal
gedragsaspecten ingrijpend beïnvloed, zoals
wegvallen van lange afstand slaaptrek,
efficiëntere habitatselectie en
terreinbenutting en vooral de daaruit
voortvloeiende spreiding van de
begrazingsdruk over een groot gebied.
De markante temporele en ruimtelijke
dynamiek is een fenomeen waarvan diverse
kenmerken en achtergronden worden
geanalyseerd: behalve de algemene
aantalstoename is de verschuiving in de
verhouding tussen Kol- en Kleine
Rietganzen ten voordele van deze laatste
opvallend. Ook de fenologie (data van
aankomst, winterpiek, vertrek) en invloeden
van weersomstandigheden daarop vertonen
significante evoluties. Vermoed wordt dat de
algemene trend naar vervroeging van deze
data een indicatie kan geven van
klimaatsveranderingen De aantallen van
Grauwe Gans en Brandgans worden
eveneens besproken. Deze zijn slechts in de
laatste 5 à 10 seizoenen vermeldenswaard,
maar blijken geen invloed te hebben op de
zich stabiliserende trend inzake aantallen,
verblijfduur en gansdagen van de
overwinterende ganzen
De territoriale uitbreiding in de loop van 47
winters ging gepaard met soms duidelijke
verschillen in preferentie van de soorten
voor sommige poldercomplexen, waarbij
vooral de Kleine Rietgans expansie naar de
westelijke delen vertoont. Of dit met

onderlinge competitie verband houdt is
onduidelijk. Steeds blijken permanente
graslanden ondanks hun achteruitgang door
gemiddeld 83 tot 90 % van de foeragerende
ganzengroepen geprefereerd te worden.
In de loop van het onderzoek vertoonden de
toenemende ganzen een evolutie in hun de
ruimtelijke verdeling. Op lokaal vlak was er
een roterende begrazing binnen het
kerngebied van centrale en marginale
percelen. Door aantaltoename trad
geleidelijke lokale verzadiging op en
evolueerde dit naar het ‘overloopmodel’ met
cyclische begrazing van secundaire
pleisterplaatsen; actueel geldt een simultane
verspreidingsstrategie over meerdere
kerngebieden. Veel aandacht wordt daarom
besteed aan parameters als aantal
gansdagen, verblijfduur, gebruikte
oppervlakte en daaruit resulterende
begrazingsdruk. De balans met de
draagkracht van de gebieden zal in grote
mate afhangen van het behoud c.q. herstel
van poldergraslanden. De mogelijke impact
van toenemende zomerganzen op de
overwinterende soorten is nog niet
duidelijk.
De spectaculaire evolutie van
ganzenaantallen en -verspreiding gedurende
de lange tijdreeks, vooral in de jaren ‘80 en
‘90, vertoont in de laatste vijf jaren eerder
een stagnering. Of dit een periodieke
fluctuatie betekent dan wel een stabilisatie
inluidt, dient door verdere monitoring
uitgemaakt.
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ABSTRACT
The most important wintering location for
wild geese in Flanders and Belgium is found
in the Oostkustpolders (East coast polders)
between Bruges, Ostend and Knokke. After
their discovery in 1958 the geese have been
intensively studied and the results of their
long term monitoring is presented here.
Primarily the two most important species
dealt with here are White-fronted Goose
Anser albifrons and Pink-footed Goose
Anser brachyrynchus, with references to
Bean Goose Anser fabalis rossicus, Greylag
Goose Anser anser and Barnacle Goose
Branta leucopsis. The trends in winter
maxima as well as the total presence
(expressed as goosedays) is discussed, also
the phenology and related shifts. Concerning
changes in preference for available habitats,
the threatening reduction of historically
permanent grassland in the polders means
that geese are increasingly dependent upon
farmland for foraging.
The evolution of the maximum numbers of
White-fronted and Pink-footed Geese over
almost half a century is related to the
strongly growing breeding populations of
both species, coming from Northern
Russia/Western Siberia and Spitzbergen

RÉSUMÉ
L'escale la plus importante pour les oies
sauvages en Flandre et en Belgique, se
trouve dans les polders de la côte orientale
entre Bruges, Ostende et Knokke. Après la
découverte en 1958, les oies ont été étudiées
de façon intensive et les résultats du census à
long terme sont présentés dans cet article,
avec une attention particulière pour l'Oie
rieuse Anser albifrons et l'Oie à bec court
Anser. brachyrhynchus, avec des références
à l'Oie des moissons Anser fabalis rossicus,
l'Oie cendrée Anser anse et la Bernache
nonnette Branta leucopsis. Les tendances
des maxima notés en hiver et la présence
totale (exprimée en ‘journées ansériformes’)
sont traitées, ainsi que la phénologie et les
changements corrélés. En ce qui concerne les
nouvelles préférences d'habitat, nous
mettons l'accent sur le déclin de prairies
permanentes, présentes depuis longtemps
dans les polders, ce qui oblige les oies a
chercher de plus en plus leur nourriture sur
les champs.
L'évolution des maxima de l'Oie rieuse et de
l'Oie à bec court, depuis presque un demi-

respectively. At the same time the role of
hard winters is emphasized which led geese
to ‘discover’ this region. The decision
following this for a general ban on hunting
in 1981 has markedly influenced a number
of behavioral aspects, such as elimination of
long distance travel to sleeping quarters,
more efficient selection of habitat and use of
terrain and above all the resulting spread of
the grazing pressure over a large area.
The marked temporal and spatial change is
a phenomenon for which a number of
characteristics and fundamentals are
analysed: apart from the general increase in
numbers, the shift in proportion between
White-fronted and Pink-footed Geese is
clearly to the advantage of the latter. Also
the phenology (dates of arrival, winter peak,
departure) and the influences of weather
conditions on them show significant
evolution. It is presumed that the general
trend toward earlier dates might give an
indication of climate change. The numbers
of Greylag Goose and Barnacle Goose are
also discussed. These have become worth
recording only in the last 5 – 10 seasons, but
seem to have no influence on the selfstabilizing trend of numbers, length of stay
and goosedays of the wintering geese in the
Oostkustpolders.

The territorial expansion during 47 winters
is coupled with sometimes clear differences
in the preference of species for particular
polder complexes, shown in particular by
the Pink-footed Goose expansion westwards.
Whether this is to do with competition
between them is unclear. Grasslands remain
on average 75 – 95% of the terrain used for
foraging. During the course of the
investigation, the distribution of the geese
evolved from ‘rotational grazing’ to the
‘overspill model’ with ‘local seeding’ and
currently a ‘simultaneous expansion
strategy’. Much attention has thus been
given to such parameters as number of
goosedays, length of stay, surface area used
and the resulting grazing pressure. The
ability of areas to support this will depend to
a large extent on the retention or
replacement of polder grasslands.
The concern about disappearing grassland
areas and the capacity to support of the
Oostkustpolders is at the heart of measures
for nature conservation which are discussed
briefly, with emphasis on hunting and
regionally oriented policy. These must offer a
guarantee that this region can sustain its
internationally recognised function as the
most southerly wintering location for the
Pink-footed Goose.

siècle, est mise en relation avec les
populations croissantes des deux espèces,
originaires notamment du nord de la
Russie/l'Ouest de la Sibérie et de
Spitsbergen. Nous soulignons le rôle des
hivers rudes qui ont permis à ces oies de
'découvrir' cette région. La décision, en
1981, d'interdire la chasse, a influencé
quelques aspects comportementaux tels que
les longs déplacements vers les dortoirs, une
sélection d'habitat et d'occupation de
terrain plus efficace et surtout une
dispersion de la pression du pâturage sur
une plus grande surface.
Nous analysons la dynamique temporelle et
spatiale. Outre une progression des effectifs
des deux espèces, on remarque surtout que
l'Oie à bec court a proportionnellement plus
augmenté. La phénologie (dates d'arrivée et
de départ, maxima hivernaux) et les
influences des circonstances climatiques
montrent des évolutions significatives. Nous
supposons que la tendance d'avancer ces
dates sont une indication du climate
change. Les nombres d'Oies cendrées et de
Bernaches nonnettes sont également
discutés. Ils ne sont représentatifs que les 5 à

10 dernières saisons, mais ne semblent pas
influencer la tendance stabilisatrice des
nombres, de la durée de présence et des
journées ansériformes des oies hivernantes
dans les polders de la côte orientale.
L'extension territoriale au cours des 47
hivers s'est accompagnée de différences
remarquables dans les préférences des
espèces pour certains polders. Surtout l'Oie a
bec court s'est déplacée vers les parties
occidentales. Il n'est pas clair s'il y a une
relation avec la compétition interspécifique.
Pour 75 à 95 %, les oies allaient se nourrir
dans les prairies.
La diminution de la surface des prairies et
les possibilités des polders de la côte
orientale sont à la base de diverses mesures
de protection de la nature qui sont discutées
brièvement, avec l'accent mis sur la chasse et
une politique orientée vers la région. Ceci
doit permettre à cette région de garantir sa
fonction internationalement reconnue de
lieu d'hivernage le plus méridional de l'Oie
à bec court.
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park werd omgevormd (S UETENS et al.
1961, KUIJKEN 1964, SUETENS 1964). Toen
ook bleek dat in Damme ruim 200 Kleine
Rietganzen Anser brachyrhynchus overwinterden, werd het belang van deze
pleisterplaats nog duidelijker. Tegelijk
werd de achteruitgang van deze soort in
Zeeland gesignaleerd (LEBRET 1959).
De voorbije 45 jaar zijn zowel de aantallen overwinterende ganzen in de
Oostkustpolders als hun verspreiding en
fenologie grondig veranderd. Het betreft
hier voornamelijk Kolganzen uit NoordRusland en West-Siberië en Kleine
Rietganzen uit Spitsbergen. De evolutie
hier is deels te wijten aan de toename van
de betreffende broedpopulaties op zich,
maar evenzeer aan het optreden van
extreem harde winters (met 1962/63 als
record). Verder zijn er de veranderingen in
de klassieke winterpleisterplaatsen, waar
voedselbeschikbaarheid en jachtreglementering bepalend kunnen zijn voor het
verspreidingsbeeld (P HILLIPPONA 1972,

KUIJKEN 1975, OWEN 1990, EBBINGE 1991,
MADSEN et al. 1999, FOX et al. 2005).
In dit artikel brengen wij een samenvattend overzicht van deze evoluties in de
Oostkustpolders, toegespitst op Kol- en
Kleine Rietgans en waar relevant met
opgave van aantallen en trends bij
Grauwe Gans Anser anser, Rietgans Anser
fabalis rossicus en Brandgans Branta leucopsis.

Materiaal en methode
De ganzentellingen in de Oostkustpolders
gebeurden in de jaren ‘60 en ‘70 op minstens wekelijkse basis, vnl. te Damme
(KUIJKEN 1967, 1969, 1975, e.a.). De aantalstoename en uitzwerming verplichtte tot
inschakeling van meerdere tellers vanaf
begin 1980, met coördinatie door E.K. &
C.V. De wekelijkse telfrequentie werd in de
jaren ‘90 herleid tot tweewekelijkse simul-
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taantellingen, de laatste jaren uitgevoerd
door zeven waarnemersteams, die elk een
deel van de polder voor hun rekening
nemen. De kans bestaat dat in de beginjaren
(vóór 1967) de aantallen werden onderschat bij gebrek aan de hedendaagse optische middelen.
Alle telgegevens vanaf 1967/68 werden in
een Access database samengebracht. Deze
omvat zowel de simultaan uitgevoerde
totaaltellingen als een aantal gedeeltelijke
tellingen zoals o.m. verricht in het kader van
specifieke onderzoeksprojecten (o.a. thesisstudenten M. Lievrouw, T. Spanhove, J. De
Potter, S. Cooleman ). Ook tellingen van verstoorde groepen worden opgenomen, maar
met een code die dubbeltelling uitsluit.
Vanuit deze databank kunnen ofwel alle
gegevens van een gebied of alleen de totaaltellingen opgevraagd worden, waarvan de
data van aankomst en vertrek, de tijdreeksen van maxima e.d. worden afgeleid.Tevens
levert dit de basis voor de berekening van
het aantal gansdagen, hetzij per soort hetzij
voor alle ganzen samen.

Figuur 1. Ganzenpleisterplaatsen in de Oostkustpolders met aanduiding van de locatiecodes voor invoer van gegevens in de databanken; de 254 gebieden
beslaan een oppervlakte van ca 30.500 ha
Figure 1. Goose wintering areas in the Oostkustpolders with indication of site codes of 254 sub areas
(with a total surface of 30.500 ha).
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Gansdagen
Om de ‘bezetting’ van een gebied als
wegingsfactor (o.m. voor begrazingsdruk) weer te geven, worden de vastgestelde aantallen uit de tellingen omgezet tot ‘gansdagen’.
Wanneer gedurende een hele winter
élke dag zou geteld worden is het aantal gansdagen gewoon de optelling van
die dagcijfers; dit is uiteraard niet realistisch. Daarom wordt dit getal berekend
door de aantallen van elke telling te vermenigvuldigen met het aantal dagen
tot de volgende telling en deze uitkomsten telkens te sommeren. Zo kan een
getal van 5000 gansdagen betekenen:
de aanwezigheid van 500 ganzen gedurende 10 dagen, dan wel één dag met
5000 ex., ofwel de optelling van 7 dagen
met 200 ganzen (1400) gevolgd door
10 dagen met 360 ganzen (3600),
samen 5000 gansdagen, enz. Dit kan
berekend worden per maand, per soort
en per gebied of samengevoegd worden
tot cijfers per complex of voor de gehele polder. Wintermaxima en aantal
gansdagen zijn zeer significant gecorreleerd: voor Kolgans R2= 0,482, Kleine
Rietgans R2= 0,911 en Grauwe Gans R2
0,884; telkens p<0,01).

Voor de trendanalyse van de fenologie werden de allereerste of allerlaatste exemplaren of kleine groepjes ganzen buiten
beschouwing gelaten. Als aankomst werd
per soort en door extrapolatie de datum
berekend waarop 10 % van het wintermaximum werd overschreden; als vertrek geldt
de datum waarop de aantallen beneden
deze 10 % zakken. Voor een winter met
piekaantal van 20.000 ex. werden dan de
data berekend waarop voor het eerst en het
laatst 2000 ex. werd bereikt. Door deze
bewerking wordt de nadruk gelegd op de
significante bewegingen van de ganzen in
het verloop van de winter, eerder dan de
vaak toevallige vroege of late vogels.
Relaties tussen ganzenaantallen en meteorologische factoren werden enkel uitgewerkt aan de hand van het koudegetal en de
temperatuursom. Het Hellmann koudegetal
is de negatieve som van alle daggemiddelden beneden 0°, van 1 november t/m 31
maart; de koudesom van IJnsen (gebaseerd
op dagelijkse minima en maxima) werd hier
niet gebruikt. Gemiddeld bedraagt het koudegetal in Friesland 69,2; de koudste winters

Foeragerende Kleine Rietganzen Anser brachyrhynchus in de Oostkustpolders (© Roland François)

(vanaf ongeveer tweemaal dit gemiddelde)
waren in dalende orde 1962/63, 1978/79,
1984/85, 1986/87, 1995/96, 1985/86,
1996/97, 1969/70 en 1981/82 (gegevens
KNMI De Bilt, Nl.). De temperatuursom in
het voorjaar wordt bepaald als de som van
de positieve dagelijkse gemiddelde temperaturen vanaf 1 januari; hier wordt de datum
bepaald waarop de 200°C som wordt
bereikt als maat voor vroege of late inzet
van de lente.
Bij de tellingen wordt gebruik gemaakt van
een kaart met gestandaardiseerde locatiecodes met in het veld herkenbare en
genummerde gebiedsafbakeningen (Figuur
1). Hierdoor is een ondubbelzinnige gegevensinvoer voor plaatsaanduiding mogelijk.
Per datum en per gebied worden alle groepen ganzen afzonderlijk opgetekend, met de
daarin aanwezige aantallen per soort.
Tevens wordt per groep het gebruikte habitat genoteerd (permanent grasland, wintergraan, maïsstoppel, tijdelijk gras, akker,
water, enz.).
In dit artikel worden gegevens en trends uitgewerkt over verschillende tijdsperiodes,
naargelang de beschikbaarheid van relevant
materiaal; basisdata voor de volledige periode vanaf 1959/60 beslaan 46 winters, de
meeste berekeningen gebeuren echter voor
de periode 1967/68-2004/05 (= 38 winters); voor meer gedetailleerde analyses
wordt vaak vanaf 1981/82 gewerkt (= 24
winters). Tenzij anders vermeld hebben de
gebruikte aantallen enkel betrekking op
gegevens uit de veertiendaagse simultaantellingen.

Gebiedsbeschrijving en
veranderingen in de loop van
de tijd
Met ‘Oostkustpolders’ worden de polders
bedoeld in de driehoek Brugge-OostendeKnokke (Figuur 1); administratief bevatten
ze dus ook een deel van de ‘Middenkust’. In
de loop van de afgelopen halve eeuw heeft
dit gebied ingrijpende veranderingen ondergaan, zowel qua agrarisch landgebruik als
qua structuur (havenontwikkeling, wegeninfrastructuur, urbanisatie). Voornamelijk
de sterke afname van de oppervlakte historisch permanent grasland met microreliëf,
vnl. door intensivering van landbouw en
gepaard gaande met waterpeilverlaging,
egalisatie, ontsluiting en sterke bemesting,
is een knelpunt voor behoud van de aanwezigheid van watervogels en van de biodiversiteit in het algemeen. Niet enkel agrarische
activiteiten met nieuwe teelten zoals maïs,
maar ook ‘vertuining’ door hobby-boeren,
aanplantingen van laanbomen, bosjes voor
jachtwild e.d. leiden tot een verminderde
openheid van het landschap.
De sedert de jaren ‘80 uitgevoerde ruilverkavelingen hebben - naast het egaliseren
van microreliëf, met dempen van sloten en
poelen - sterk bijgedragen tot het versneld
verdwijnen van graslanden. De ontsluiting
heeft een verhoogde verstoringskans voor
ganzen meegebracht. Ook de uitbreidingen
van recreatieparken en woongebieden hebben de beschikbare oppervlakte landbouwgrond aangetast (vb. Blankenberge, De
Haan).
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Evolutie van het grondgebruik in %
Akker / Arable land
Permanent grasland / permanent grassland
Tijdelijk grasland / temporary grassland
Bebouwing / urban areas
Andere / other
Som: 23.180 ha

1980-1985
45,1
47,1
0,4
4,1
3,3
100,0

1995-2000
50,5
35,6
3,2
7,1
3,6
100,0

Tabel 1. Veranderingen in landgebruik binnen de Oostkustpolders voor de periodes 1980-85 en
1995-2000 (analyse W. Courtens)
Table 1. Relative changes in land use within the Oostkustpolders for the period 1980-85 and
1995-2000.

Desondanks zijn nog een aantal graslandcomplexen als min of meer samenhangend geheel
in de Oostkustpolders te herkennen: de polders van Damme-Oostkerke, de Uitkerkse
polders, de Moeren van Meetkerke-Houtave,
de graslanden op grondgebied Brugge, rond
Stalhille, Vlissegem-Klemskerke en bij
Oudenburg-Zandvoorde. De uitgestrekte
opgespoten terreinen van de Achterhaven van
Zeebrugge (nu grasland, maïsakkers en plassen met riet) deden de meest unieke poldergraslanden met gradiënten van zout tot zoet
verdwijnen, op de zilte weiden van DudzeleLissewege na.
De verdeling van de voor ganzen beschikbare
oppervlakte in de Oostkustpolders (bruto ca.
30.500 ha, netto ca 20.000 ha) wordt weergegeven voor de periodes 1980-85 en 19952000, voornamelijk op basis van de
Biologische Waarderingskaart (Instituut voor
Natuurbehoud) en gegevens uit de landbouwtellingen (Tabel 1). De verspreidingspatronen en de habitatpreferenties van de ganzen in relatie tot grondgebruik worden
besproken in COURTENS et al. (2005).

Resultaten
(1) Lange termijn trends van de aantallen
De twee belangrijkste soorten die in de
Oostkustpolders overwinteren zijn Kolgans
en Kleine Rietgans. Sommige jaren verbleven hier ook beperkte aantallen
Toendrarietganzen Anser fabalis rossicus,
hoewel deze meestal in het Noord-OostVlaamse Krekengebied en ZeeuwsVlaanderen pleisteren. Ook Grauwe Gans en
Brandgans bereiken soms behoorlijke aantallen, terwijl alle andere soorten slechts
fragmentarisch of in zeer klein aantal opduiken. Canadese Ganzen Branta canadensis
tenslotte blijven als exoot buiten deze
bespreking, maar zijn in vergelijking met de
Zandstreek in de Kustpolders relatief
beperkt in aantal en verspreiding (COOLEMAN
2005).

Kolgans en Kleine Rietgans
De trends in maxima en aantal gansdagen
voor de Oostkustpolders (en Vlaanderen)
van beide soorten vertonen duidelijk een
verschillend patroon doorheen 45 jaar
(Figuur 2, 3). In de beginjaren waren beide in
relatief lage aantallen aanwezig (tot 8500
Kolgans en 1500 Kleine Rietgans). De stren-

Figuur 2a. Evolutie van de wintermaxima van de Kolgans Anser albifrons in de
Oostkustpolders in relatie tot de trend van de volledige BaltischeNoordzeepopulatie.
Figure 2a. Trend of winter maximum numbers of White-fronted Goose Anser
albifrons in the Oostkustpolders (bars) in relation to the evolution of the
Baltic-North Sea population (line).
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ge winter 1978/79 bracht een nooit geziene
invasie op gang van zowat alle ganzen uit
noordelijker
gebieden
(Nederland,
Duitsland). In de Oostkustpolders leverde
dit ruim 55.000 Kolganzen en 4250 Kleine
Rietganzen op. Die invasie bleef niet beperkt
tot de klassieke pleisterplaatsen.Tot ver buiten de Oostkustpolders werden toen ganzen waargenomen, ook in Wallonië (KUIJKEN
1979). Na 1978/79 bezorgden de harde
winters van 1981/82, 1984/85 en 1985/86
telkens piekaantallen, vooral bij de Kolgans
(tussen 25.000 en 56.000 ex.). De laatste
10-12 jaar blijven de aantallen schommelen
rond 25.000 ex., met recent zelfs een afname. De Kleine Rietgans vertoont een scherpe klim na 1980, waarbij pas de laatste 4-7
winters met maxima rond 35-38.000 ex.
een plafond wordt bereikt. In hoeverre het
nationale jachtverbod op ganzen sedert
1981 de stuwende kracht is achter deze
aantalstoenamen, dan wel of koude winters
hierin een hoofdrol hebben gespeeld is
moeilijk met zekerheid te bepalen.
Dezelfde trend zoals weergegeven voor de
maxima blijkt ook uit de aantallen gansdagen van Kol- en Kleine Rietgans over de
voorbije 24 winters. Na een sterke toename
in de jaren ‘90 stagneert het aantal gansdagen. Vanaf 1996 overstijgen de Kleine
Rietgans-dagen deze van de Kolgans. Dit is
ook logisch gezien er een zeer duidelijk verband is tussen de wintermaxima en het
aantal gansdagen.
Wanneer we voor de periode 1959-2005 de
wintermaxima van Kolgans en Kleine
Rietgans in de Oostkustpolders vergelijken
met de schatting van de totale populaties
zien we markante verschillen. De BaltischeNoordzee populatie van de Kolgans (Figuur

Figuur 2b. Evolutie van de wintermaxima van de Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus in de Oostkustpolders in relatie tot de trend van de volledige
Spitsbergenpopulatie.
Figure 2b. Trend of winter maximum numbers of Pink-footed Goose Anser
brachyrhynchus in the Oostkustpolders (bars) in relation to the evolution of
the Svalbard population (line).
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Figuur 3. Trend in aantal gansdagen voor Kolgans Anser albifrons en Kleine
Rietgans A. brachyrhynchus en voor het totaal van beide soorten, periode
1981/82-2004/05.
Figure 3. Trend in the number of goosedays of White-fronted Goose Anser
albifrons and Pink-footed Goose A. brachyrhynchus, and of both species
together, period 1981/82 – 2004/05.

Figuur 4. Evolutie van de wintermaxima van de Toendrarietgans Anser
fabalis rossicus in de Oostkustpolders.
Figure 4. Trend of winter maximum numbers of Tundra Bean Goose
Anser fabalis rossicus in the Oostkustpolders

2a) groeide aan met een factor 15 van ca
60.000 tot ca. 900.000 ex. (MADSEN et al.
1999, HEARN 2005); de Svalbard populatie
van de Kleine Rietgans (Figuur 2b) met een
factor 4 tot 5, van minder dan 10.000 ex.
eind jaren ‘50 tot 45.000 of meer (MADSEN
et al. 1999, MADSEN mond. med. 2005, FOX
et al. 2005). De hier overwinterende aantallen namen beduidend sneller toe, respectievelijk met een factor 11 en 15. Momenteel
verblijven respectievelijk ca 2-3 % en 80 %
van de totale populaties van Kol- en Kleine
Rietgans in de Oostkustpolders. Het is duidelijk dat deze cijfers de gekende 1 % norm
voor waterrijke gebieden van internationale
betekenis ruim overtreffen (RAMSARConventie 1971, zie www.ramsar.org).

in de loop van de waarnemingen beperkt
gebleven tot de periodes met harde winters.
De piek tot bijna 3500 ex in 1978/79 heeft
zich echter nooit herhaald, al kwamen ook
in de daaropvolgende koude winters in de
jaren ‘80 significante aantallen voor.
Meestal verblijven de groepen van deze
soort hier tussen begin december en half
februari, wisselend naargelang de meteorologische omstandigheden. Het verband met
hun aanwezigheid in Zeeuws-Vlaanderen
en het Meetjeslandse Krekengebied is
steeds duidelijk maar moeilijk voorspelbaar.
De laatste 15 winters zijn Rietganzen vrijwel
afwezig in de Oostkustpolders; in de verdere besprekingen zal deze soort niet meer in
beschouwing worden genomen.

Toendrarietgans
De aanwezigheid van de Toendrarietgans is

Grauwe Gans
De aanwezigheid van Grauwe Ganzen in de

Kleine Rietganzen Anser brachyrhynchus te Koolkerke (© Misjel Decleer)

winter wordt geschetst in Figuur 5. Vóór
1978/79 was de soort een sporadische verschijning, daarna werden er soms 50 tot
maximum 300 ex. genoteerd, meestal gedurende late herfsttrek of voorjaartrek. Vanaf
1988/89 werd gedurende negen winters
een gemiddeld maximum van 960 ex.
bereikt. Een explosieve groei tot boven 6000
ex. volgde pas vanaf 1997/98, maar deze is
echter snel gestabiliseerd. De laatste vijf
winters bedragen de maxima gemiddeld
5700 ex.. De getelde aantallen vertonen
nauwelijks verband met het optreden van
harde winters. Vooral de Zwinpolders en de
Achterhaven van Zeebrugge vervullen de rol
van kerngebieden, gevolgd door Uitkerke en
Damme. Deze trend in overwintering kan
moeilijk los gezien worden van de toename
van de aantallen broedende Grauwe Ganzen
(DEVOS et al. 2005)

Brandgans
De wintermaxima van de Brandgans (Figuur
6) vertolken een zeer wisselende aanwezigheid. Naast de eerste pieken van resp. 680
ex en 365 ex in de harde winters 1978/79
en 1985/86 zijn pas in de laatste tien jaren
geregeld groepen van 150 ex te zien, met
twee uitschieters: 1360 ex. in 1995/96 (tijdens een late koudeprik in het noorden) en
2090 ex. in 2002/03. De tijdelijke concentraties van de Brandgans zijn vrijwel beperkt
tot het directe kustgebied: Zwin,
Achterhaven en Uitkerke. De maxima vallen
gemiddeld voorbij half januari tot begin
februari, maar vertonen geen significante
trend in de tijd. Ook hier moet een verband
gelegd worden met de groeiende sedentaire broedpopulatie van honderden
Brandganzen
in
het
Nederlandse
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Figuur 5. Evolutie van de wintermaxima en het aantal gansdagen van de
Grauwe Gans Anser anser in de Oostkustpolders.
Figure 5. Trend of winter maximum numbers and number of goosedays of
Greylag Goose Anser anser in the Oostkustpolders

Deltagebied (med. H.Van der Jeugd). Ook in
Vlaanderen zijn Brandganzen als broedvogel
in opmars (VERMEERSCH et al. 2004); dat deze
niet tot de echte arctische populaties behoren leidt weinig twijfel.

Canadese Gans
De aanwezigheid van overwinterende
Canadese Ganzen in de polders is vrijwel te
verwaarlozen, ondanks verplaatsingen van en
naar de Zandstreek waar deze soort talrijk is
(COOLEMAN 2005). De maxima bedragen de
laatste jaren tot een 100-tal exemplaren.
Vooral de regio Stalhille tot Oostende wordt
daarbij verkozen, wellicht mede in verband
met de slaapplaats van deze soort op de Hoge
Dijken te Roksem. Deze soort is als standvogel
ook in de Oostkustpolders tot broeden gekomen en vertoont een langzame toename.
Totale aantallen (trends van gansdagen)
Naast de doorslaggevende aantallen van
Kolgans en Kleine Rietgans, met toenemend
belang van deze laatste, werd de bijkomende betekenis van andere soorten in het

Figuur 6. Evolutie van de wintermaxima en het aantal gansdagen van de
Brandgans Branta leucopsis in de Oostkustpolders.
Figure 6. Trend of winter maximum numbers and number of goosedays of
Barnacle Goose Branta leucopsis in the Oostkustpolders

gebied onderzocht. Figuur 7a toont per winter de maximumtelling voor alle soorten
samen. Dit ligt de laatste jaren rond 60.000
ex.. Vooral de Grauwe Gans heeft in de laatste vijf winters betekenisvol (10-15 %) bijgedragen in het aantal gansdagen (Figuur
7b). De overige soorten (Riet-, Brand- en
Canadese Gans) zijn hierin te verwaarlozen.
De toename van de piekaantallen en van de
aantallen gansdagen in de Oostkustpolders
uit de jaren ‘90 lijkt in de laatste drie winters te stagneren.

(2) Aantalsverloop per winter (fenologie)

Kolgans en Kleine Rietgans
Gemiddeld verloopt een winter met aankomst van de eerste grotere groepen vanaf
begin november, een winterpiek van Kleine
Rietganzen rond half december, gevolgd
door een maximum aan Kolganzen tegen
half januari; wegtrek van beide soorten
gebeurt normaal tegen resp. half februari en
half maart. Soms werden de allereerste gan-

Figuur 7a. Evolutie van het maximale aantal ganzen per winter in de
Oostkustpolders, periode 1967/68 – 2004/05.
Figure 7a. Trend of the total number of geese
(maximum numbers per winter) in the Oostkustpolders, period
1967/68 – 2004/05.
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zen reeds eind september gesignaleerd
(1996/97 en 2001/02), hoewel dit vroege
doortrekkers konden zijn. In recente winters
is de aankomst van beide soorten vervroegd
tot half oktober. De allerlaatste ganzen worden zeer zelden nog begin april opgemerkt
(meestal na strenge winters). Het zwaartepunt voor deze twee soorten samen valt
meestal in de tweede helft van december
tot begin januari (zie ook Figuur 11).
Het aantalsverloop per winter van Kol- en
Kleine Rietgans vertoont in de lange tijdreeks naast de hoger vermelde algehele toename ook een aantal wijzigingen in patronen. De voorbeeldgrafieken in Figuur 8
illustreren dit voor vier winters, met duidelijk toenemend gewicht van Kleine Rietgans,
en de variabele ligging van de wintermaxima voor beide soorten. Voor 1995/96 valt
op dat talrijke Kleine Rietganzen na een
vroeg vertrek in januari zijn teruggekeerd.
Wegtrek van ganzen in het voorjaar kan
temperatuurgebonden zijn, terwijl dit niet
duidelijk is voor de aankomst (zie verder).

Figuur 7b. Evolutie van het totale aantal gansdagen in de Oostkustpolders
(periode 1981/82 – 2004/05), zowel met als zonder het aandeel van Grauwe
Gans Anser anser.
Figure 7b. Trend of the total number of goosedays in the Oostksutpolders
(period 1981/82 – 2004/05), with and without Greylag Goose Anser anser
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Figuur 8 a-d. Aantalsverloop van Kolgans Anser albifrons en Kleine Rietgans Anser brachyrhynhus in de Oostkustpolders in verschillende winters. De maxima van beide soorten liggen ca. 3 weken uit elkaar; geleidelijk neemt Kleine Rietgans het hoogste aantal in.
Figure 8 a-d. Seasonal pattern of White-fronted Goose Anser albifrons and Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus in the Oostkustpolders
in different winters. The winter maxima of both species are laying about 3 weeks apart. Gradually, the Pink-footed Goose becomes the most
numerous species

Grauwe Gans
Een heel ander beeld biedt de fenologie van
de Grauwe Gans, geïllustreerd met de winters
1984/85 en 2004/05 (Figuur 9). In 1984/85
valt de zeer onregelmatige aanwezigheid op,
met een maximum in de eerste helft van
februari; 20 jaar later zijn de gemiddelde winteraantallen gestegen van 60 tot ruim 4000,
met een vroege piek half oktober en een
gestage daling naar het voorjaar.
Brandgans
Het winterverloop voor deze soort wordt
geïllustreerd in Figuur 10 voor 1985/86 en
2003/04. De eerste toont een kortstondige

piek rond half januari, de tweede laat de
evolutie tot een meer constante aanwezigheid zien in de tweede winterhelft, zoals die
sedert een 10-tal jaren optreedt.

Winterverloop van het totaal aantal gansdagen
Met de winter 2003/04 als relevant voorbeeld
voor de recente jaren worden in Figuur 11 de
maandelijkse aantallen gansdagen per soort
uitgezet. Daarvan nemen Kleine Riet- en
Kolgans resp. 47 % en 34 % in, met het hoofdaccent in resp. december en januari. De
Grauwe Gans is meer gelijkmatig over de winter aanwezig en domineert in oktober over de

andere soorten. De totalen voor alle soorten
samen laten zien hoe ruim twee derde van de
aanwezigheid in december en januari valt,
met het absoluut maximum in december.

(4) Trends in fenologie: aankomst, vertrek
en verblijfduur
Naast de evolutie over lange termijn met de
geschetste toename van de maxima en de
aantallen gansdagen, vertoont ook de fenologie een aantal interessante verschuivingen. Om uit de tijdreeks algemene trends af
te leiden werden voor de verschillende soor-

Figuur 9 a-b. Aantalsverloop van Grauwe Gans Anser anser in de Oostkustpolders, winters 1984/85 en 2004/05 (let op schaalverschillen in y-as).
Figure 9 a-b. Seasonal pattern of Greylag Goose Anser anser in the Oostkustpolders during the winters 1984/85 and 2004/05 (notice different scale on Y-axe).
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Figuur 10 a-b. Aantalsverloop van Brandgans Branta leucopsis in de Oostkustpolders, winters 1985/86 en 2003/04.
Figure 10 a-b. Seasonal pattern of Barnacle Coose Branta leucopsis in the Oostkustpolders during the winters 1985/86 and 2003/04.

ten de jaarlijkse data van aankomst, maximum en vertrek bekeken, vnl. rekening houdend met de aantallen die de 10 % van de
jaarlijkse winterpiek per soort overschrijden
(zie Materiaal en methode).

Kolgans en Kleine Rietgans
De grafieken (Figuur 12) geven voor de
periode vanaf 1967/68 (n=38) de data weer
van aankomst en vertrek van de aantallen
boven 10 % van het wintermaximum, evenals de ligging van de piekdatum zelf.

ber en 1 februari) en vertonen geen significante verschuivingen in de tijd; ze vallen
gemiddeld twee weken nà de Kleine
Rietganzenpiek. Vooral de latere wegtrek
van de Kolgans, gemiddeld 4 weken na de
vorige soort, is opvallend.
Tabel 2 geeft een overzicht van enkele
belangrijke variabelen voor de periode

1981/82 - 2004/05 (n=24); ze bevat dus
niet de harde winter 1978/79, zoals wel de
tijdreeksen van Figuur 12.
Een steeds vroegere aankomst en stabiele of
latere vertrekdata resulteren uiteraard in een
geleidelijke toename van de totale verblijfsduur; deze bedraagt voor Kolganzen en Kleine
Rietganzen resp. 133 en 127 dagen. De aan-

In de beginjaren ’60 en ’70 gebeurde de
aankomst meestal begin november, met
normaal de Kleine Rietgans als eerste. Dit
evolueerde tot steeds vroegere aankomstdata, met in de laatste winters kleine
groepjes van meestal Kolganzen die al
vóór half oktober opduiken, met 22 september als vroegste ooit. De wegtrek van
de allerlaatste vogels is in deze tijdreeks
naar latere data verschoven, met name
voor de Kolgans.
In de trendanalyse vertonen de berekende
‘aankomst’data van de 10 %-aantallen
voor de Kleine Rietgans (Figuur 12a) een
zeer significante vervroeging van 15 dagen
(n=38, R?=0,441, p<0;01). De data van de
piekaantallen variëren vrij sterk en zijn
gelegen tussen 29 november en 14 januari, met lichte neiging tot vroegere maxima; de iets vervroegende wegtrek is nog
onregelmatiger en beide laatste trends
zijn niet significant.
Voor de Kolgans (Figuur 12b) vertonen de
bewegingen van 10 % van de piekaantallen een telkens significante trend van
vroegere aankomst en van latere wegtrek
(resp. R?=0,486 en R?=0,455; p<0,01 voor
n= 38). De data van de Kolgansmaxima
schommelen vrij sterk (tussen 10 decem-

Figuur 12. Trends in fenologie van (a) Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus en (b) Kolgans Anser
albifrons: aankomst en vertrek van eerste en laatste 10% van de wintermaxima, datum piekaantal
Figure 12. Trends in phenology of (a) Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus and (b) White-fronted
Goose Anser albifrons; arrival and departure of first and last 10 % of the winter maximum number, data
winter peak number.
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steeds vroeger het wintermaximum
bereikt (Figuur 13). Waar dit eerst half
februari optrad, zijn nu de maxima reeds
half oktober aanwezig. Dit heeft wellicht
met verhoogde waarnemingsinspanning
te maken (vooral in Zeebrugse
Achterhaven) maar vooral met verschuiving van overwinteringspatronen in heel
West-Europa te maken. Ook de groeiende
sedentaire populatie in de zomerperiode
beïnvloedt duidelijk dit steeds vervroegend wintermaximum.

(5) Relatie met weersomstandigheden

Kolganzen Anser albifrons te Uitkerke (© Koen Verbanck)

november en 12 januari, een verschil van ruim
twee weken. De zwaartepunten van de overwinterende aantallen komen eveneens tot
uiting door de gansdagen per maand uit te
zetten (zie Figuur 11 voor winter 2003/04).

wezigheid van grotere aantallen (boven de 10
% van het wintermaximum) bedraagt voor
beide soorten resp. 103 en 82 dagen.
Gemiddeld zijn de grootste concentraties
(boven 50 % van maximum) slechts gedurende 53 resp. 46 dagen aanwezig. Voor de
Kolgans ligt dit zwaartepunt tussen 14 december en 4 februari, voor de Kleine Rietgans 27

Grauwe Gans
Opvallend is de trend waarbij deze soort

periode 1981/82 - 2004/05

Kolgans
Anser albifrons
min.

max.

gemidd.

24/okt

22/sep

10/nov

25/okt

3/okt

10/nov

19/nov

25/okt

19/dec

10/nov

22/okt

24/nov

14/dec

19/nov

19/jan

27/nov

16/nov

29/dec

10/jan

10/dec

1/feb

24/dec

29/nov

14/jan

22.919

6.329

56.551

34.136

29.953

38.110

4/feb

14/jan

28/feb

12/jan

10/dec

4/feb

2/mrt

6/feb

23/mrt

31/jan

30/dec

2/mrt

6/mrt

19/feb

26/mrt

28/feb

11/feb

16/mrt

133

105

168

127

108

161

103

56

146

82

46

113

53

14

78

46

16

77

1.212.113

334.117

2.177.611

1.042.480

194.678

2.239.554

gemidd.
aankomst eerste ex.
arrival first birds
aankomst 10 % van max.
arrival 10 % of max. number
aankomst 50 % van max.
arrival 50 % of max. number
datum wintermax.
date winter maximum
aantal wintermaximum
winter maximum number
vertrek 50 % van max.
departure 50 % of max. number
vertrek 10 % van max.
departure 10 % of max. number
vertrek laatste ex.
departure last birds
verblijfsduur eerste-laatste
period of stay between first-last
.
verblijfsduur 10 % max.
period of stay 10 % max. number
verblijfsduur 50 % max.
period of stay 50 % max. number
aantal gansdagen
number of goosedays

Het belang van zeer koude winters op het
globale verloop van het overwinteringsfenomeen in de Oostkustpolders werd reeds
hoger beklemtoond. In wat volgt worden
relaties tussen weersomstandigheden
(temperatuur) en ganzenaantallen of bewegingen geanalyseerd. Interessante
bevindingen over invloed van windrichting,
met name op aankomst en vertrekbewegingen, werden uitgewerkt voor de periode
1965-1974 (KUIJKEN 1975) maar werden
hier niet geactualiseerd. Uit de vele meteoKleine Rietgans
Anser brachyrhynchus
min.
max.

Tabel 2. Samenvatting van fenologie, maxima en aantal gansdagen voor Kol- en Kleine Rietgans, periode 1981/82 -2004/05 (n=24).
Table 2. Summary of data on phenology, maximum numbers and number of goosedays of White-fronted and Pink-footed Goose,
period 1981/82 – 204/05 (n=24).
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rologische factoren die invloed kunnen hebben op het overwinteringsbeeld wordt eerst
de strengheid van de winter besproken
(koudegetal) en daarna de opwarming in
het voorjaar (temperatuursom).
De grote verschillen in reacties van beide
soorten op de strengheid van de winters
worden aangetoond in Figuur 14 door de
jaarlijkse maxima van de Oostkustpolders
(ditmaal uitgedrukt als percent van de totale populatie) uit te zetten tegen de ‘koudegetallen’ van de winters in NoordNederland. Dit laat zien in welke mate de
ganzen aldaar worden beïnvloed of ‘beslissen’ om al dan niet naar Vlaanderen door te
trekken.
De Kolgansmaxima in de Oostkustpolders
vertonen een significant positief verband
met de strengheid van de seizoenen in
Nederland (n=44, R?=0,271, p<0;01). De
winters die sterk buiten de trendlijn liggen
zijn vooral 1962/63 en 1978/79, met in
onze regio resp. veel minder en veel méér
Kolganzen dan kon verwacht worden.

Algemeen blijkt dat Vlaanderen voor deze
soort vooral een refugium-functie vervult
met pieken in harde winters (deze relatie is
niet getoetst voor de Nederrijn als winterpleisterplaats en herkomstgebied voor
Kolganzen in Vlaanderen). Voor de maxima
van Kleine Rietganzen is er géén verband
met de winteromstandigheden in Friesland
vast te stellen: deze soort heeft duidelijk in
toenemende mate de Oostkustpolders als
vaste winterplaats gekozen, ongeacht het
weer. Uit detailgegevens blijkt wel dat deze
soort negatief kan reageren op sneeuwbedekking en extreme koude.
Rond het vertrek van de ganzen in het voorjaar werden bijkomende analyses gedaan,
teneinde de relatie met de meteorologische
situatie op het einde van elke winter te
begrijpen. Dit is van belang om eventuele
interferentie met landbouw in te schatten.
Er wordt algemeen van uitgegaan dat de
vegetatie-hergroei start wanneer de ‘temperatuursom’ vanaf 1 januari de 200°C
bereikt; (JAGTENBERG 1966). Deze temperatuursom wordt in Vlaanderen gemiddeld

Figuur 11:Verloop van aantallen gansdagen per soort per maand; voorbeeld
van de winter 2003/04.
Figure 11. Monthly numbers of goosedays of different goose species during
the winter 2003/04.
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bereikt op 22 februari, in Friesland op 5
maart. Reeds vroeger werd deze datum vergeleken met het vertrek van de ganzen,
waarbij bleek dat een sterke positieve relatie bestond: hoe kouder het voorjaar, hoe
later de wegtrek (KUIJKEN 1975).
Over de tijdreeks van 38 winters blijkt dat
het vertrek van de ganzen in belangrijke
mate samenhangt met de voorjaarstemperatuur. In jaren met late 200°C-datum (=
koude winters) vertrekken de Kleine
Rietganzen significant later dan in jaren met
vroege opwarming (Figuur 15a) en de
datum waarop nog slechts 10 % van het
maximum aantal aanwezig is ligt gemiddeld
op 3 februari. Voor de Kolgans valt dit
gemiddeld op 23 februari; maar over de 38
winters is de relatie niet significant (Figuur
15b). De 200°C som wordt gemiddeld op 22
februari bereikt en het vertrek van veruit de
meeste ganzen loopt dus in de pas met de
vorderingen van het voorjaar. Wanneer de
gewasgroei op gang komt zijn de meeste
wintergasten vertrokken.

Figuur 13. Evolutie van de datum van het wintermaximum bij Grauwe Gans
Anser anser in de Oostkustpolders (n=27, R_=0,429, p<0,01).
Figure 13. Trend in the date of the winter maximum number of Greylag
Goose Anser anser in the Oostkustpolders (n=27, R_=0,429, p<0,01).

Figuur 14.Voorkomen van Kolganzen Anser albifrons en Kleine Rietganzen Anser brachyrhynchus in de Oostkustpolders in relatie tot populatiegrootte,
uitgezet tegenover de strengheid van de winters in Nederland (gegevens KNMI)
Figure 14. Proportion of the numbers of White-fronted Goose Anser albifrons (red) and Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus (blue) in the Oostkustpolders in
the total population, in relation to cold weather in the Netherlands
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Figuur 15.Vertrekdatum (op laatste 10 % na) uitgezet tegenover de datum waarop de 200°C temperatuursom wordt bereikt (temperatuurgegevens KMI, Ukkel) (a)
Kleine Rietgans (n=38, R2=0,181, p<0,01) / (b) Kolgans (niet significant)
Figure 15. Date of departure (except for the last 10 %) in relation to the data when the 200°C temperature sum is reached
(a) Pink-footed Goose (n=38, R2=0,181, p<0,01) (blue) / (b) White-fronted Goose (not significant) (red)

(6) Ruimtelijke verspreidingsdynamiek
Samen met de aantaltoename trad in de
Oostkustpolders een opvallende evolutie op
in het verspreidingspatroon van de Kol- en
Kleine Rietgans (zie Figuur 16, voor de locatiecodes zie Figuur 1).

Grauwe Ganzen Anser anser te Uitkerke (© Koen Verbanck)

Kleine Rietganzen Anser brachyrhynchus (© Johan Verbanck)

Vanuit de traditionele kern te Damme (eerst
beperkt tot deelgebieden 110 en 120) werden geleidelijk de omgevende gebieden en
de toen nog intacte polder van Dudzele (nu
Achterhaven Zeebrugge) opgezocht,
gevolgd door Speien en Uitkerke (Figuur
16a). Een stootsgewijze ‘kolonisatie’ gebeurde tijdens de extreem strenge winter
1978/79. In de daarop volgende jaren (met
opnieuw drie strenge winters op zes jaar
tijd) kregen een aantal gebieden de functie
van vaste pleisterplaats, wellicht mede dank
zij het jachtverbod (Figuur 16b). In de laatste periode (Figuur 16c) komen de ganzen
ook rechtstreeks toe in de klassieke gebieden buiten Damme, met name Uitkerke en
Vlissegem-Klemskerke (‘simultane verspreidingsstrategie’).
Tegelijk met de ruimtelijke uitzwerming
gebeurde een scheiding van de dominerende soorten, met een voorkeur van Kleine
Rietganzen voor het westelijk deel van de
Oostkustpolders en vooral Kolganzen in het
oostelijk deel ervan. Gebieden zoals
Uitkerke, Damme en Vlissegem blijven voor
beide soorten in trek. Ook dit is in Figuur 16
goed weergegeven.
In alle omringende landen wordt de verspreiding van ganzen sterk bepaald door
beschikbaarheid van open water (slaapplaats). De Oostkustpolders vormen hierop
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een merkwaardige uitzondering gezien de
meeste vogels ter plaatse overnachten en
van dagelijkse massale slaaptrek nauwelijks
sprake is (zie ‘discussie’).
(7) Terreingebruik en begrazingsdruk
De totale aanwezigheid van de ganzen
wordt omgerekend in aantal gansdagen,
zoals hoger uiteengezet. Hoe meer deze
gespreid voorkomen over verschillende
gebieden, hoe lager uiteraard de foerageerimpact van de ganzen op de vegetatie.
Daarom is het van grote praktische betekenis voor de inschatting van de algemene
begrazingsdruk om de relatie te kennen
tussen het aantal gansdagen enerzijds en
het aantal en oppervlakte van de door ganzen gebruikte gebieden anderzijds (Figuur
17). Deze analyse wordt vooral gebaseerd
op de gegevens voor Kolgans en Kleine
Rietgans; daarna zal worden bekeken in
hoeverre de recente opkomst van de
Grauwe Gans daarin past.

Figuur 16a-c: Ruimtelijke spreiding van Kol- Anser albifrons en Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus in drie
periodes; de achtergrondkleur geeft de categorieën van gebieden weer op basis van aantallen gansdagen
Figure 16a-c. Distribution of White-fronted Goose Anser albifrons (red) and Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus (blue) during three periods.

Vergelijking van Figuur 17 met diverse
voorgaande grafieken leert hoe vooral in de
strenge winters van 1978/79, 1981/82 en
1985/86 nieuwe terreinen werden gekoloniseerd, waardoor de cumulatieve lijn telkens een opwaartse knik vertoont (Figuur
17a). Interessant is dat de pieken in zowel
aantal bezochte gebieden als gebruikte
oppervlakte (Figuur 17b) tijdens deze 3
harde winters in de daarop volgende seizoenen terugvallen tot de ‘normale’ basistrend. Ondanks die fluctuaties is die basistrend over de volledige periode significant
stijgend (n=38, R2=0,717, p<0;01). Dit is
in overeenstemming met de eerder
beschreven ruimtelijke trend (Figuur 16). In
het verloop van het aantal gansdagen
komen de harde winters echter minder als
pieken in beeld (Figuur 3) en zijn andere
factoren mede bepalend (zoals verblijfsduur).
Wanneer we jaarlijks de door Kol- en
Kleine Rietganzen gebruikte oppervlakte
weergeven en vergelijken met de aantallen
gansdagen van beide soorten samen
(Figuur 18a), zien we telkens een significant toenemende trend (opp. R2=0,390,
gansd. R2=0,803, p<0,01 voor n=24). Dit
impliceert dat een grotere verspreiding
optreedt in winters met een hoog aantal
gansdagen. Deze laatste stijgen echter
sterker dan de gebruikte oppervlakte, wat
wijst op een trend tot verhoging van de
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17. (a)

18. (a)

17. (b)

18. (b)

Figuur 17. Evolutie van (a) aantal gebruikte gebieden per winter en het cumulatief
totaal (door jaarlijks toevoegen van het aantal nieuw bezochte gebieden) en (b)
gebruikte oppervlakte (in ha) in de Oostkustpolders door ganzen.
Figure 17. Evolution in (a) the number of occupied sites per winter and cumulative
total, and (b) the surface (in ha) in the Oostkustpolders used by the geese.

Figuur 19.Verzadiging van aantal gansdagen te Damme bij toenemende aantallen
(som van Kol- Anser albifrons en Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus) in de gehele
Oostkustpolders (naar MEIRE & KUIJKEN 1991) (n=24, p<0,01)
Figure 19. Saturation of the number of goosedays at Damme with increasing
numbers of geese (White-fronted Goose Anser albifrons and Pink-footed Goose
Anser brachyrhynchus in the entire Oostkustpolders
(after MEIRE & KUIJKEN 1991) (n=24, p<0,01)

densiteit en dus van de begrazingsdruk per
oppervlakte, zoals tot uiting komt in het
significant kromlijnig verband van Figuur
18b (R2=0,659, n=24, p<0,01). Deze densiteit (aantal gansdagen per hectare, Figuur
18c) vertoont een globaal significante toename over 24 jaar (R2=0,685; p<0,01),
met de winter 2000/01 als absolute piek.

18. (c)

Figuur 18. (a) Evolutie van aantal gansdagen en gebruikte oppervlakte:
hoe hoger de aantallen, hoe grotere oppervlakte wordt gebruikt (b)
kromlijnig verband tussen beide wijst op minder snelle toename van de
gebruikte oppervlakte vergeleken met het aantal gansdagen (c)
resulterende significante trend in densiteit.
Figure 18 (a) Evolution of the number of goosedays and the surface
(in ha) used by the geese, and (b) the relation between both.
The resulting positive trend in densities is
significant (c).

(8) Draagkracht
De consequenties van deze verschillen en
evoluties in begrazingsdruk (aantal gansdagen/ha of ganzen/ha/dag) kunnen moeilijk tot op perceelsniveau worden nagegaan. In de periode 1965/66-1974/75, met
bijna uitsluitend ganzen te Damme, werd
door zeer gedetailleerd veldwerk een zonering van de begrazingsdruk op basis van

een 200m x 200m raster (4 ha eenheden)
op kaart gezet, waarbij als algemene bezetting ca. 800 gansdagen/ha werd berekend
(7,8 ganzen/ha/dag), met significante verschillen naargelang de afstand tot wegen
en andere verstoringsbronnen (K UIJKEN
1969, 1975).
In deze beperkte oppervlakte werd een
cyclische begrazing van geschikte percelen
vastgesteld, waardoor ganzen vers gras
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trachtten te vinden en overbegrazing werd
vermeden. Afwisselend werden daarbij
centrale en marginale percelen begraasd
met preferentie voor de eerste categorie.
Toen later Damme nog steeds als eerste
kerngebied door ganzen werd opgevuld,
gevolgd door een echte uitzwerming (het
‘overloopmodel’) werd nagerekend welke
draagkracht toen voor dit gebied tot uiting
kwam (Figuur 19, naar MEIRE & KUIJKEN
1991). Voor een periode van 23 winters
(1965/66-1988/89) bedroeg het gemiddeld aantal gansdagen in de totale
Oostkustpolders 526.000 en in Damme
252.000. Met een verblijfsduur van ca. 120
dagen en de toenmalig gebruikte kernoppervlakte van ca. 460 ha leverde dit voor
Damme gemiddeld 4,6 ganzen/ha/dag.
Uit Figuur 19 blijkt vooral dat dit gebied
geen grotere bezetting kreeg dan 500.000
gansdagen, zelfs wanneer de totalen in de
Oostkustpolders bleven toenemen naar
2.500.000 gansdagen. Dit wijst op een
lokale verzadiging of het bereiken van de
draagkracht van Damme rond maximaal
500.000 gansdagen of 9 ganzen/ha/dag.
Het gemiddelde van de laatste 24 winters
bedraagt 2.200.000 gansdagen, met een
maximum van 4.400.000 (winter
2001/02), maar de vogels zitten ook significant méér verspreid (Figuur 18).
Gelijkaardige analyses voor de verschillende poldercomplexen geven niet meer een
gelijkaardig saturatiebeeld zoals in Figuur
19, wat mede aantoont dat het ‘overloopmodel’ evolueerde tot een ‘simultane verspreidingsstrategie’. Wel toont Figuur 18c
dat de densiteit niet verder toeneemt na
de piek van 2000/01, ondanks het hoogste
aantal gansdagen in de daarop volgende
winter (4,4 miljoen) voor het geheel van de
Oostkustpolders. Recenter onderzoek naar
onderliggende mechanismen wordt
beschreven in KUIJKEN et al. (2001) en
COURTENS et al. (2005).

Akkers / Arable land
Graslanden / Grasslands
Totaal Uitkerke / Total study area

Figuur 20. Verspreiding van Kolgans Anser albifrons, Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus en Grauwe
Gans Anser anser in 2003/04 tegen de achtergrond van graslandbedekking
(% grasland per telgebied in vijf klassen, analyse W. Courtens)
Figure 20. Distribution of White-fronted Goose Anser albifrons, Pink-footed Goose Anser brachyrhynchus and Greylag Goose Anser anser in 2003/04, in relation to grassland cover on the background
(percentage of grassland for each count site in 5 classes, analysis W. Courtens).

(9) Ganzen en grasland
Uit de gehele dataset van de overwinterende ganzen blijkt duidelijk dat de verspreiding
-los van de hoger vermelde verschillen per
soort- voornamelijk bepaald wordt door de
beschikbaarheid van permanente graslanden met microreliëf. (Tabel 1). Dit microreliëf gaat vaak samen met aanwezigheid van
drassige depressies, wat de aantrekkelijkheid voor ganzen significant ten goede komt
(KUIJKEN et al. 2001, COURTENS et al. 2005).
Ter illustratie geeft Tabel 3 voor de winter
2000/01 de begrazingsdruk van Kol- en
Kleine Rietgans samen in de Uitkerkse
Polders (complex 7: alle gebieden in de reeks
701-724 op kaart Figuur 1) met opsplitsing
in gebruik van akkers en permanente graslanden. Hieruit blijkt duidelijk de preferentie
voor permanente graslanden (zie ook Figuur
20 met opgave van % graslandbedekking
per telgebied voor 2003/04). Hoewel winter
2000/01 gekenmerkt werd door de hoogste
dichtheden uit de hele tijdreeks (zie Figuur

Oppervlakte
Surface
ha
%
272
50,8
264
49,2
536

#gansdagen
# goosedays
totaal
%
17.775
8,7
187.716 91,3
205.491

18c), blijkt een vergelijkbare, zelfs iets lagere begrazingsdruk dan deze in de beginjaren
te Damme (zie hoger).
De recente verspreiding van Kolgans, Kleine
Rietgans en Grauwe Gans in de
Oostkustpolders wordt in beeld gebracht
met het voorbeeld van winter 2003/04
(Figuur 20). De cirkels wijzen op de aantalsklassen van getelde ganzen per soort. Deze
kaart geeft tevens in vijf categorieën de percentages grasland per telgebied (locatiecodes zie Figuur 1). Vergelijking van Figuur 20
met Figuur 16c toont duidelijk aan hoe
Kolganzen eerder kiezen voor Uitkerke en
Kleine Rietganzen vooral verder westwaarts
domineren. Grauwe Ganzen scoren slechts
in enkele gebieden goed: de Zwinstreek, de
Achterhaven en Lissewege, Damme,
Uitkerke en -in kleinere aantallen- de regio
Oostende-Oudenburg. Meestal komt deze
soort vooral met Kolganzen samen voor. In
tegenstelling tot de kerngebieden van
Kleine Riet- en Kolgans, die vnl. een grote
bedekking grasland vertonen (duidelijk in

# gansd./ha
# goosedays/ha
65,4
712,0
383,8

#ganzen/ha/d
(verblijfsduur =110 dagen)
#goosedays/ha/day
0,6
6,5
3,5

Tabel 3. Berekening van de globale begrazingsdruk voor het complex Uitkerkse Polders in 2000/01.
Table 3. Galculation of grazing pressure in the polder complex ‘Uitkerkse Polders’ during the winter 2000/01.
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Figuur 20, zie ook Tabel 3), prefereert de
Grauwe Gans eerder gebieden met aanwezigheid van akkers.

Discussie
De toenemende aantallen ganzen, hun verspreiding en de onderlinge verhoudingen in
ruimte en tijd werden vanuit diverse invalshoeken benaderd, met nadruk op de lange
termijn trends die tot uiting komen en de
positie die de Oostkustpolders innemen ten
aanzien van de totale populaties. Met name
de aanwezigheid van 75-90 % van de
beperkte populatie Kleine Rietganzen uit
Spitsbergen (totaal ca. 45.000-50.000 ex.)
verdient alle aandacht. Er zijn geen aanwijzingen dat soortgenoten uit de veel grotere
broedpopulatie van Groenland/IJsland (ca.
250.000) hier overwinteren. Uit recent
DNA-onderzoek door RUOKONEN et al.
(2005) blijkt dat beide populaties pas na de
laatste ijstijd zijn gescheiden en merkbare
verschillen in genetische kenmerken vertonen.

Invloed van harde winters op aantalsverloop
Uit de analyse van de maximale aantallen
bleek dat vooral de winter 1978/79 een
keerpunt betekende. De daarop volgende
reeks harde winters van de jaren tachtig,
gecombineerd met het jachtverbod op
ganzen, ging gepaard met een verdere toename, gevolgd door een stagnatie in de
laatste vier winters. De barre winter van
1962/63 (de strengste na wereldoorlog II)
was nog extremer dan 1978/79, maar
toen waren de populatieaantallen nog
onbeduidend in omvang (dus minder
opvallende verplaatsingen). Tot einde
maart lag de koudegrens toen tot diep in

Kolganzen Anser albifrons te Damme in winterse omstandigheden (© Misjel Decleer)

Frankrijk en de ijs- en sneeuwbedekking
dreef de ganzen door voedselgebrek veel
verder zuidwaarts. Tal van publicaties leveren detailgegevens over de toenmalige
grote nood bij watervogelconcentraties
(o.a. DE RIDDER, HUYSKENS, MAES, VAN DER
VLOET & VOET 1963, ROUX & SPITZ 1963,
HERROELEN & RAPPÉ 1964).
Voor de eveneens uitzonderlijk harde winter 1955/56 (de derde strengste van de
voorbije halve eeuw) beschikken we niet
over monitoringgegevens; in de literatuur
zijn meldingen van Kleine Rietganzen tot
in Frankrijk te vinden en zelfs één ringmelding op de Canarische eilanden
(HOLGERSON 1956). In hoeverre deze harde
winter mede oorzaak was van de achteruitgang van de Kleine Rietgans in Zeeland
(LEBRET 1959) is niet duidelijk. Voor de

Groep Kolganzen Anser albifrons te Damme (© Misjel Decleer)

Kolgans beschrijven PHILIPPONA & MULDER
(1960) de situatie in Nederland vóór de
grote populatietoename van deze soort.
De trend in overwintering van Grauwe
Ganzen staat nauwelijks in verband met
strengheid van de winters, maar kan niet los
gezien worden van de stijgende aantallen
broedvogels, vooral in de regio’s Damme,
Achterhaven-Heist, Hoeke-Lapscheure en meer recent- Uitkerke (KUIJKEN & DEVOS
1996, SPANHOVE 2002, VERSCHEURE & KUIJKEN
2005). Deze uitbreiding zet zich nog steeds
door, ook richting regio Oostende en
Zeeland. Het aandeel van de aanwezige
Grauwe ganzen in de winter in de totale
aantallen gansdagen laat een toename zien
van 6 naar 15 %. De totale aantallen gansdagen voor alle soorten samen (incl.
Brandgans) vertonen eerder een stagnatie
in de laatste vier winters.
Het hoge oktoberaantal van Grauwe ganzen
laat zien dat aansluiting gezocht wordt met
de
sedentaire
broedvogelpopulatie.
Tellingen in augustus en september moeten
hierin meer duidelijkheid brengen. Tevens
houdt dit verband met de populatieverschuivingen in geheel West-Europa. Naast
nieuwe ruiconcentraties en wintergebieden
in Nederland (resp. Oostvaardersplassen,
EBBINGE et al. 2002, en Saeftinghe(NILSSON et
al. 1999) zijn er de wijzigingen in de klassieke trekpatronen naar en van Spanje, waarbij
een toenemend aantal ganzen minder ver
zuidwaarts trekken. Deze kunnen mee de
hoge wintermaxima van de laatste jaren
verklaren.
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januari) dient specifiek per gebied gezocht
naar de relatie tussen de aanwezige aantallen (in gansdagen) en de bezochte percelen.

Kleine Rietganzen Anser brachyrhynchus te Klemskerke (© Yves Adams)

Fenologie
Strenge winters kunnen grote afwijkingen
van het ‘gemiddeld’ winterverloop veroorzaken, vooral wat betreft de data en aantallen van de winterpieken voor beide
soorten en de vertrekdata. Uit aflezingen
van nekringen bij Kleine Rietganzen is bijvoorbeeld gebleken dat in de winter
1995/96 (zie Figuur 7b) de uitzonderlijk
vroege massale wegtrek vóór half januari
gevolgd werd door terugkeer van minstens
de helft van deze vroege trekkers naar
Vlaanderen en dit wegens een strenge
koudegolf in Denemarken (K UIJKEN &
VERSCHEURE 2001). Bij Kolganzen werd nauwelijks terugkeer opgemerkt.
Algemeen geldt na harde winters een late
wegtrek, wat tot uiting komt in de vergelijking met grootheden als ‘koudegetal’ en
‘temperatuursom’. Welke factoren de aankomstdata beïnvloeden is niet duidelijk

Inburgering van ‘zomerganzen’
De snelle inburgering van broedende
Grauwe Gans, Brandgans en Canadese
Gans, en in mindere mate ook Indische
Gans Anser indicus, Nijlgans Alopochen
aegyptiacus
en
Magelhaengans
Chloephaga picta tot residente populaties ‘zomerganzen’ is een probleem dat
alle aandacht verdient, gezien eventuele
competitieve verhoudingen tot wilde
soorten een knelpunt voor natuurbehoud kan worden. Vooral hun vaak jaarrond aanwezigheid in landbouwgebieden wordt niet voldoende van
‘winterganzen’ onderscheiden, maar zal
op zich wel een verhoogd risico op schade in kwetsbare teelten betekenen. In
de discussie over draagkracht en begrazingsdruk wordt dit verder besproken.

(vnl. windrichting en luchtdruksystemen,
in mindere mate temperatuur). De rol van
maanlichte nachten voor aankomst en
vertrek werd reeds door KUIJKEN (1967)
vermeld.
Uit de basisgegevens blijkt een trend dat
de laatste ganzen (vnl. Kolgans) de neiging
hebben langer aanwezig te blijven, maar
dat het vertrek van de grotere aantallen
inderdaad steeds vroeger valt voor de
Kleine Rietgans. Uit de evolutie van de
temperatuursom vanaf 1955 blijkt dat
gedurende de laatste halve eeuw deze
datum zowat 14 dagen vooruit schoof
(voor Friesland zelfs 3 weken): een indicatie van klimaatsverandering, die echter op
zich niet statistisch significant is wegens
enkele grote schommelingen. Uit de analyses van de wegtrek in relatie tot de voorjaarstemperatuur mag afgeleid worden
dat vooral de Kleine Rietgans geen massale begrazing op groeiende gewassen in de
lente veroorzaakt. Voor de beide soorten
samen vertoont de datum van de allerlaatste waarneming een meer gespreid
beeld en is de relatie met de temperatuursom niet significant. Over de impact
van begrazing gedurende de wintermaanden zelf (tussen half december en half

Trend in ruimtelijke spreiding
In de jaren ‘60 en ‘70 verbleven de meeste
vogels in de directe omgeving van Damme
waar ze de voorkeur gaven aan centraal
gelegen, rustige percelen en in tweede
instantie gebruik maakten van minder optimale randpercelen via rotatieve begrazing
op lokaal vlak (KUIJKEN 1969, 1975).
Geleidelijk gebeurde vanuit Damme een
‘overloop’ naar een aantal secundaire pleisterplaatsen: vooral de nog intacte polder
van Dudzele-Lissewege (nu Achterhaven),
evenals het gebied ‘Speien’ (Brugge), de
Moeren van Meetkerke-Houtave en
Uitkerke. Er ontstond een soort wisselend,
cyclisch gebruik van deze meer verspreid liggende gebieden (KUIJKEN 1975, MEIRE &
KUIJKEN 1991, KUIJKEN & MEIRE 1996). Tijdens
de winter 1978/79 werden de uitzonderlijk
hoge aantallen ganzen opgevangen door
een sterke spreiding met gebruik van talrijke ‘nieuwe’ gebieden, wat vooral een westwaartse verschuiving inluidde. In de strenge
winters van begin jaren ‘80 gebeurde een
geleidelijke ‘herontdekking’ van deze verder
gelegen gebieden (zie cumulatieve curven)
en werden de polders tussen Brugge en
Oostende inderdaad meer permanent
‘gekoloniseerd’.
Er zijn markante verschillen inzake de verspreiding en preferentie van beide talrijke
soorten vast te stellen. Deze zijn mede tot
stand gekomen onder het regime van jachtverbod op ganzen, wat een aanzet tot
‘ideal free distribution’ zou betekenen binnen de beschikbaarheid van passende
voedselterreinen. Steeds meer gingen
Kleine Rietganzen de westelijke helft van
de Oostkustpolders verkiezen, terwijl

Kleine Rietganzen Anser brachyrhynchus in de Oostkustpolders (© Roland François)
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Kleine Rietganzen Anser brachyrhynchus te Klemskerke op slaaptrek (© Yves Adams)

Kolganzen vnl. domineren in de regio
Oostkerke en Zwin. Andere gebieden zoals
Damme en Uitkerke herbergen een vrij
evenredig aantal van beide soorten. In de
laatste decade is het bezettingspatroon in
ruimte en tijd gestabiliseerd en komen de
ganzen ook rechtstreeks toe in de klassieke gebieden buiten Damme, met name
Uitkerke
en Vlissegem-Klemskerke
(‘simultane verspreidingsstrategie’).

Interspecifieke competitie ?
Hoewel gemengde groepen ganzen een
vertrouwd beeld zijn, blijkt zowel uit de
verspreiding als uit de jaarlijkse fenologie
voor beide soorten een tendens te bestaan
waarbij de grote concentraties elkaar vermijden, niet alleen in de ruimtelijke zin. De
afstand (in aantal dagen) tussen de maxima van beide soorten blijkt in de loop van
38 jaren zeer wisselend, soms vallend deze
op dezelfde dag (slechts in 7 winters),
soms kan het verschil oplopen tot twee
maanden. De gemiddelde afstand tussen
de data met maximum van resp. Kolgans
en Kleine Rietgans groeide in de periode
1967-2005 aan van 10 dagen tot 20
dagen (trend evenwel niet significant).
Tegelijk is het zo dat de proportie Kleine
Rietganzen op het totaal van beide soorten (gemeten in gansdagen) significant
toeneemt.
Naast de ruimtelijke scheiding tussen
beide soorten binnen de Oostkustpolders,
gingen de Kolganzen nieuwe overwinteringsgebieden langs de IJzer exploreren
(DEVOS 2005); ook de aantallen in de klas-

sieke
pleisterplaatsen
van
het
Krekengebied in NO-Vlaanderen (DE SMET
2005) en Beneden-Scheldepolders namen
toe (BENOY et al. 2005). Deze gebieden
worden tot nu toe niet of nauwelijks door
Kleine Rietganzen bezocht. Vermoedelijk
speelt de afstand tot de kust hierin een rol,
gezien ook over de gehele flyway het
voorkomen van deze soort historisch
gezien vooral kustgebonden is (MADSEN et
al. 1999). Ook de meldingen van ganzen
met nekringen in Vlaanderen bevestigen
markante verschillen in verspreidingsdynamiek tussen beide soorten (KUIJKEN &
VERSCHEURE 2005). In hoeverre dit aanwijzingen zijn voor interspecifieke competitie
is nog niet duidelijk.

Slaapplaatsen
In de jaren 1958 tot 1963 waren de ganzen
enkel te Damme door een plaatselijke jachtstop ‘beschermd’ en vertoonden zij dezelfde
gedragingen als in andere overwinteringsregio’s, met name een geregelde slaaptrek
naar open water om te overnachten. Gezien
deze vogels dagelijks naar de Westerschelde
trokken (Hoge Platen), een afstand van ca
35 km, (SUETENS 1964) lag dit wellicht bij of
over de kritische grens van efficiëntie voor
dagindeling en energiebeheer (LEBRET 1959,
VICKERY & GILL 1999). Met de toenemende
‘garanties’ op minder bejaging door uitbreiding van de beschermingszones werd reeds
in de jaren ’70 vastgesteld dat de ganzen
vaak ter plaatse overnachtten, zeker in
periodes met veel plassen op de natte graslanden (KUIJKEN 1975). Geleidelijk werd dit
een traditie en verbleven de ganzen ’s
nachts zelfs op de drogere delen van de foerageergebieden. Tot op heden is dit een van
uitzonderlijke gevolgen van de afwezigheid
van gerichte jacht sedert 1981. De impact
van jacht op ganzen wordt o.m. besproken
door EBBINGE (1991). Ook het feit dat Vossen
Vulpes vulpes pas laat in de jaren ’80 de polder bereikten (voordien een opmerkelijk
vosvrije regio!), zal hebben bijgedragen tot
deze aanpassing in gedrag.
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Toch worden geregeld kleinere afstanden
afgelegd om te overnachten, met name
naar het Zwin of de Achterhaven, maar het
gaat dan om slechts een fractie van de
totale aantallen, meestal van de
Kolganzen. Het is niet duidelijk of de
recente toename van Vossen hierop directe invloed heeft. Een typisch gebied met
functie als slaapplaats is het complex van
‘Speien’ te Brugge (locatie 201), waar tijdelijk bijna uitsluitend Kleine Rietganzen
massaal komen overnachten vanuit
Damme, Uitkerke of Meetkerke. Of ook
ganzen van verder komen is niet duidelijk,
gezien ook verstoringen dit beeld kunnen
vertroebelen.
Het
complex
van
Klemskerke-Vlissegem fungeert zeker ook
als vast overnachtingsgebied.
De weinige open waters in de
Oostkustpolders (krekengebied Oostende,
put Vlissegem, plas St.Pieters-Brugge)
evenals de talrijke kanalen of de dokken
van de Achterhaven fungeren niet als
reguliere slaapplaats voor Kol- of Kleine
Rietgans. Wel komen in perioden van
strenge vorst de ganzen hier drinken,
gezien deze waters door hun zoutgehalte
(of vervuiling wat kanalen betreft) zelden
of nooit dichtvriezen. Brandgans en
Grauwe gans zijn dan weer geregeld op de
dokken in de Achterhaven te zien, zeker bij
verstoring. Deze soorten gebruiken vaak
ook het Zwin als slaapplaats (mond. med.
Guido
Burggraeve,
Frank
De
Scheemaeker).

Habitatpreferenties
Het behoud van graslanden als optimaal
foerageergebied voor arctische ganzen in
de polders blijft problematisch. Omzetten
van grasland in akkers kan de vroegere
evenwichten tussen landbouw en natuurbehoud verstoren. Vooral de relatief recent
opgekomen teelt van maïs is er wellicht
mee de oorzaak van dat de groeiende winterpopulatie van Grauwe Ganzen ook hier
deels wordt opgevangen. In hoeverre deze
winterpopulatie ook de broedvogels ‘aanlevert’ is niet duidelijk (SPANHOVE 2005).
COURTENS et al. (2005) geven een meer
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Kleine Rietganzen Anser brachyrhynchus en 2 Kolganzen Anser albifrons in de vlucht
(© Yves Baptiste)

gedetailleerde analyse van trends inzake
beschikbaarheid en gebruik van verschillende habitats. Blijkt dat Kol- en Kleine
Rietganzen zich geleidelijk ‘aanpassen’ aan
de krimpende graslandoppervlakte waarbij
in 45 jaar van 100 % grasland-preferentie
nu nog resp. 90 % en 83 % van de foeragerende groepen grasland verkiezen, daar
waar deze biotopen zelf in enkele poldercomplexen tot 40 % van hun areaal verloren in dezelfde periode (o.a. als gevolg van
‘vertuining’ en andere ontwikkelingen die
de openheid van het landschap verstoren.
In de literatuur is de rol van traditie bij de
verspreiding van ganzen reeds lang bekend
(BOYD 1955); dit is een punt van aandacht
bij het nemen van beheersmaatregelen.
Anderzijds is ook reeds lang gewezen op
een zeker aanpassingsvermogen van
watervogels en ganzen aan intensieve
landbouw en nieuwe teelten (bv. aardappelen, zie K EAR 1963). In de
Oostkustpolders wordt naast permanent
grasland gefoerageerd op oogstresten van
aardappelen en suikerbieten, op wintergraan en op ingezaaid grasland.
Met de toenemende evidentie van klimaatopwarming worden steeds meer vragen gesteld over de impact daarvan. Zowel
watervogelpopulaties zelf als de geprefereerde habitats kunnen hierdoor beïnvloed
worden (BOYD & MADSEN 1997). Met name
veranderingen in landbouwgebruik (bijvoorbeeld gericht op bio-energie) zouden
tot grote verschuivingen kunnen leiden
(FOX et al. 2005). Vooral voor de toekomst
van de arctische broedgebieden moet

worden gevreesd, gezien in het hoge noorden de opwarming al ernstig zichtbaar is
en het meest expliciet zal optreden.

Begrazingsdruk
De evolutie in terreingebruik en begrazingsdruk illustreert een ‘interne regulering’ van
begrazingsdruk die de ganzen met hun toenemende aantallen konden realiseren via
territoriale uitbreiding en cyclisch terreingebruik. De in verhouding tot de gebruikte
oppervlakten iets snellere toename van de
aantallen leidde wel hogere gemiddelde
dichtheden. Zodra een gebied ‘verzadigd’ is
(zie het voorbeeld voor Damme) zullen de
ganzen verkiezen elders te foerageren (permanent of tijdelijk), wat enige vegetatiehergroei mogelijk maakt. Een andere strategie
is dat tegelijk een groter aantal gebieden
wordt bezocht, waardoor een eventueel
voedselgebrek wordt uitgesteld en er minder snel moet uitgeweken worden naar
nieuwe terreinen. Die vormen van terreingebruik gaan het risico op overbegrazing
tegen.
Uit detailonderzoek weten we dat deze toename van aantallen per gebied tevens
‘opgevangen’ werd via een efficiënter
gebruik van het terrein door stelselmatig
dichter bij wegen en bebouwing te durven
foerageren. Eén van de positieve gevolgen
van het jachtverbod is dat de ganzen duidelijk minder schuw zijn geworden (KUIJKEN et
al. 2001). Door deze foerageergrenzen te
verleggen van 150 m naar 50 m afstand tot
wegen en gebouwen kan de ‘bruikbare’
oppervlakte per gebied van 25 tot 40 % toenemen. De begrazingsdruk zal daarbij even-
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redig verminderen en de terreinen worden
meer egaal begraasd. Vandaar het grote
belang van de factor rust, met name de
afwezigheid van opzettelijke verstoringen,
om de ganzen toe te laten de beschikbare
draagkracht van de terreinen optimaal te
benutten.
Voor het geheel van de Oostkustpolders zijn
er 254 gebieden met locatiecodes afgebakend (zie Figuur 1) met een totale oppervlakte van ca 30.500 ha. Hiervan werden in
de loop van 37 winters maximaal per seizoen 185 gebieden door Kol- en/of Kleine
Rietganzen bezocht (gemiddeld 150 of
11.000 ha per winter de laatste tien jaar).
De gezamenlijke door deze twee soorten
‘gebruikte oppervlakte’ is ca 16.500 ha, zijnde 55 % van de bruto-oppervlakte van deze
overwinteringsregio. Voor het gebied
Nederrijn (D.) berekende MOOIJ (1996) een
gemiddelde begrazingsdruk van 400 à 550
gansdagen/ha; hij signaleert daarbij dat
ganzenschade van 10 % pas optreedt wanneer de grens van 2000 wordt overschreden
(1500 voor wintergraan). Ook voor
Schotland en Nederland worden dergelijke
cijfers aangehaald. Voor de Oostkustpolders
bedraagt de gemiddelde begrazingsdruk
voor de laatste vijf winters slechts ca. 290
gansdagen/ha. Voor kerngebieden als
Uitkerke en Damme werden waarden van
720 resp. 550 berekend (zie Tabel 3 en
Figuur 19).
Dit betekent dat er nog uitbreidingsmogelijkheden bestaan, hoewel de toename van
Kolganzen in de IJzervallei en het
Krekengebied (zie DEVOS et al. 2005) eerder doet vermoeden dat de meeste favoriete gebieden ‘optimaal’ bezet zijn. In de
laatste twee winters werden inderdaad
slechts 3 nieuwe gebieden toegevoegd
aan de door ganzen gebruikte oppervlakte.
Uiteraard hebben al deze cijfers betrekking
op de tijdens de tellingen waargenomen
verspreiding en kan een groter gebied
worden gebruikt (bv. ‘s nachts). Toch is de
veertiendaagse steekproef voldoende frequent om de uitspraken op te baseren.
De toename van de aantallen Grauwe
Ganzen in de wintermaanden is pas in de
laatste vijf jaren significant en bedraagt
gemiddeld 13,7 % van de totale gansda-

gen; deze zijn desondanks niet meer toegenomen. De aanwezigheid van Brandganzen
en andere soorten draagt niet meetbaar bij
tot de begrazingsdruk.
In de loop van het langetermijnonderzoek in
de Oostkustpolders werd de verspreidingsdynamiek van de ganzen gekarakteriseerd in
‘modellen’ die gradueel in elkaar overgingen
naarmate de aantallen toenamen:
•een rotatieve begrazing op lokaal vlak met
wisselend gebruik van centrale en marginale percelen (naargelang de ligging ten
opzichte van wegen en huizen) binnen het
klassieke overwinteringsgebied Damme.
•het ‘overloopmodel’: vanuit de kernzones
eerst naar aanliggende maar meer marginale foerageerterreinen, later naar secundaire pleisterplaatsen op grotere afstand)
als gevolg van lokale verzadiging van de
draagkracht.
•een cyclische begrazing van de secundaire pleisterplaatsen die in belang toenemen en geleidelijk als kerngebied gaan
fungeren.
•de actuele simultane verspreidingsstrategie: met gelijktijdige bezetting van de uiteenliggende kerngebieden Damme,
Uitkerke en Vlissegem-Klemskerke van in
het begin van de winter.
Details hierover zijn beschreven door
KUIJKEN (1969, 1975), LIEVROUW (1985), MEIRE
et al. (1988), MEIRE & KUIJKEN (1991), KUIJKEN
et al (2001). Bij detailstudies in Slimbridge
(UK) en langs de Niederrhein (D.) zijn gelijkaardige fenomenen vastgesteld (OWEN
1972, 1973, 1990, MOOIJ 1996). Van belang
in deze benaderingen is tevens de plaats en
de invloed van de jacht op aantallen en verspreiding van ganzen. In de Oostkustpolders
is dit een essentiële factor geweest die dank
zij de relatieve rust een mechanisme van
optimale, gebalanceerde verspreiding
mogelijk heeft gemaakt. Vanuit natuurbehoud is spreiding van de ganzenaantallen te
verkiezen boven concentratie in enkele
reservaten of gedooggebieden.

De spectaculaire evolutie van diverse parameters zoals wintermaxima, aantal gansdagen, densiteit en verblijfsduur gedurende
lange tijdreeks, vooral in de jaren ‘80 en ‘90,
vertoont in de laatste vijf jaren eerder een
stagnering. Of dit een stabilisatie inluidt
voor de Oostkustpolders dan wel een periodieke fluctuatie betekent, dient door verdere monitoring uitgemaakt.
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auteurs. Zonder de inzet van vele bekwame
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Vlissegem-Klemskerke kregen we waardevolle gegevens van Wim Pauwels en Filip
Vanhee.
Tal van waarnemers bezorgen aanvullende
informatie allerhande; zo is een netwerk van
ca 75 aflezers paraat, alleen al voor de melding van ganzenringen. Ook zij krijgen via
deze weg onze collectieve dank. Bij de
opstelling van dit werk mochten wij waardevolle ondersteuning en suggesties ontvangen van Wouter Courtens, Koen Devos
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