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Resultaten van het eerste teljaar

In he t kader van he t INTERREG-IV A  pro ject "Invasieve Exoten in Vlaanderen en Zuid-Nederland" v ind t jaarlijks (2010-2012) een 

te lling  van de zomerganzen in  Oost- en West-Vlaanderen plaats. Deze te lling  organiseert N a tuurpunt Studie in opdracht van en 

in  samenwerking m e t he t INBO. Voor d it  pro ject w o rd t in fo rm atie  verzameld over de verspreiding en aantallen van Canadese 

Gans, Grauwe Gans, Nijlgans, Brandgans, Magelhaengans, Indische Gans, Boerengans, Chinese Knobbelgans, Kolgans, Kleine 

Rietgans, Dwerggans en Roodhalsgans tijdens de zomermaanden.

Inleiding

Het pro ject Invexo (w w w .invexo.be) (Invasieve Exoten in V laanderen en Zuid- 

Nederland) is een INTERREG IVA-project m et 24 partners u it V laanderen en 

Zuid-Nederland. Het beoogt onderzoek naar beheerm ethodes, een gezam enlijke 

grensoverschrijdende aanpak, be le ids in tegratie  en com m unicatieacties voo r enkele 

be langrijke  invasieve exoten. Het pro ject is georganiseerd rond enkele case studies: 

Stierkikker, Am erikaanse Vogelkers, G rote W aternavel en zom erganzen. De casus 

zom erganzen w o rd t ge trokken  door Rattenbestrijd ing Oost-Vlaanderen (RATO 

vzw). Verdere betrokken partners in deze casus zijn het Regionaal Landschap 

M eetjesland (RLM), de stad Gent, het Provinciaal Centrum  voo r Landbouw  en M ilieu  

W est-V laanderen (PROCLAM), Zu ide lijke  Land- en T u inbouw  O rganisatie (ZLTO), 

Staatsbosbeheer (SBB), Het Zeeuws Landschap (HZL) en de Faunabeheereenheid 

Zeeland (FBE Zeeland). Het Ins tituu t voo r Natuur- en Bosonderzoek (INBO) staat in 

voo r de te lling en  en de opvo lg ing  van de acties.

De bedoeling van het lu ik  zom erganzen in het pro ject is de on tw ikke lin g  van een 

duurzaam , grensoverschrijdend, in tegraal beheer van zom erganzen ten  gunste van 

na tuur en landbouw. Naast het uitw isselen van kennis en het delen van ervaringen 

m et ganzenbeheer en regelgeving, w ille n  de partners in d it pro ject ook doelgericht 

beheerm ethodes u ittesten. Zo loop t in Zeeland een proe fp ro ject m et afrastering 

en experim enteert de stad Gent m et vangkooien die over nesten kunnen geplaatst 

w orden.

http://www.invexo.be


Afvangen van ruiende ganzen

In het kader van d it pro ject w o rd t het vangen van groepen ru iende ganzen ais 

beheerm aatregel toegepast en opgevolgd in West- en Oost-V laanderen (figu u r 1). 

In Oost-V laanderen w erden in 2010 22 vangsten gerealiseerd w aarb ij in to taa l 2061 

ganzen w erden afgevangen, de ove rgro te  m eerderheid daarvan (83 %) be tro f 

Canadese Gans, maar ook Boerengans (6 %) en andere soorten (5 %) w erden met 

deze techn iek afgevangen (gegevens RATO vzw). In W est-V laanderen w erd  in 2010 

één afvangst gerealiseerd te  N ieuw poort w aarb ij 96 vogels w erden gevangen, 

waarvan 75 Canadese Ganzen, 17 Grauwe Ganzen en 4 Indische Ganzen (gegevens 

PROCLAM vzw). O ok in Zeeland w erd  in 2010 één afvangst gerealiseerd (in fo rm atie  

Faunabeheereenheid Zeeland). N ijlganzen w erden m et deze m ethode nauwelijks 

gevangen (één enkel exemplaar).

Figuur 1. A an ta l gevangen ru iende ganzen 

tijdens vangsten in 2010 in h e t kader van 

Invexo (boven) en de verhoudingen van de 

verschillende ganzensoorten pe r vangst 

(gegevens: RATO en PROCLAM vzw).
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Door te lling en  u it te  voeren m oet het m oge lijk  w orden  een beeld te  vorm en van de 

zom erganzenpopu la tie  in Zeeland, Oost- en W est-Vlaanderen. Het is de bedoeling 

dat de gegevens afkom stig  van de gestandaardiseerde te lling en  in vaste gebieden, 

in com binatie  m et afvangst- en afschotgegevens, in fo rm a tie  opleveren om tren t 

het gevoerde beheer voo r de verschillende ganzensoorten in het pro jectgebied. 

Verder zal de te llin g  ook in fo rm a tie  opleveren over be langrijke  ru igebieden en 

verp laatsingen van ganzen in het grensgebied m et Zeeland. De opste lling  van 

een gem eenschappelijke te lm e thode  in de grensregio's is daarbij essentieel.
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In overleg m et de Nederlandse veren ig ing  SOVON w erd  beslist de zom erte lling  

te  laten doorgaan in de tw eede h e lft van ju li. De meeste ganzensoorten zijn op 

dat m om ent goed te  te llen  om dat ze geconcentreerd z itte n  in een beperkt aantal 

w a te rrijke  gebieden. Canadese Ganzen zijn dan, na de ru iperiode, soms m oe ilijke r 

te  te llen  om dat de vogels zich verspreiden. Vanaf augustus w o rd t de Nederlandse 

popu la tie  G rauwe Gans aangevuld m et Scandinavische trekvogels. Tellingen in 

augustus zouden b ijgevolg een verkeerd beeld geven van de g ro o tte  van de lokale 

ganzenpopu la tie  (med. Berend Voslamber, SOVON). Om praktische en organisa

torische redenen (vakantieperiode) w erd  gekozen voo r één s im u ltaan te lling  in 

West- en Oost-V laanderen en w erd  de te lp e riode  u itgeb re id  van een dag naar een 

weekend. In de p ra k tijk  b lijk t 90% van de te llers hun gebieden op één dag geteld 

te  hebben zodat het risico op dubbe lte llingen  ais kle in kan ingeschat w orden.

Brandgans 197 3 133

Chinese Knobbelgans 5 5 10

Grauwe Gans 2520 1215 3735

Canadese Gans 2647 163 2810

Indische Gans 7 0 7

Kolgans 2 0 2

Magelhaengans 4 0 4

Nijlgans 746 91 837

Boerengans 263 125 388

Tabel 1. A a n ta l ganzen in  West- en O ost-V laanderen w aargenom en tijdens de s im u lta a n te llin g  
van 17-18 ju l i  2010.

De eerste te llin g  in het kader van d it pro ject w e rd  u itgevoerd in het weekend van 

17 en 18 ju li 2010. Ondanks de vakantieperiode w erden v lo t 221 te lgeb ieden (in 

opperv lakte  255 km2) ge te ld  door meer dan 50 te llers van verschillende voge lw erk- 

groepen. Een aantal voo r ganzen be langrijke  te lgeb ieden (13 % van de te lgeb ieden) 

w erden n ie t geteld , o.a. de Damvallei in Oost-V laanderen en de B lankaart, de Ijzer- 

m onding en de k le ipu tten  van Sint-Donaas (Hoeke) in W est-Vlaanderen. Telgebieden 

w erden voo ra f geselecteerd op basis van de aanw ezigheid van groepen ganzen o f 

de aanw ezighe id van verschillende ganzensoorten. H iervoor w erd  gebru ik  gem aakt 

van gegevens u it eerdere te llingen , losse gegevens in w aarnem ingen.be en lokale 

terre inkennis. Het toe w ijze n  van gebieden w erd  gecoördineerd door N a tuurpun t 

Studie en voor de te llingen  ze lf w erd een invoervenster voorzien in waarnem ingen.be 

(w aarnem ingen.be > projecten > invasieve zom erganzen).
Canadese Gans - Koen Devos

Resultaten

G rauwe Gans en Canadese Gans w aren de meest 

gete lde soorten, gevolgd door Nijlgans, Boerengans 

en Brandgans (tabel 1). Ook in Nederland is de 

G rauwe Gans over het algem een de ta lrijks te  soort 

(van der Jeugd et al. 2006). De aanta llen van andere 

ganzensoorten zoals Chinese Knobbelgans, Indische 

Gans, M agelhaengans en Kolgans zijn marginaal 

en w orden  h ier n ie t verder behandeld. Dwerggans, 

Kleine Rietgans en Roodhalsgans w erden n ie t w aar

genomen.



De meest ganzenrijke gebieden voo r overzom erende ganzen in Oost-Vlaanderen 

zijn het linkeroevergebied (Doei, Beveren, Verrebroek, K ieldrecht), de voorm alige  

zandw inn ingspu tten  Ham putten (Waasmunster), de om geving van Gent (K lu izen

dok, Hoge Lake), de Kalkense Meersen, Oudenaarde (Heurne) en de W ellemeersen 

In W est-V laanderen z ijn  overzom erende ganzen vooral aanwezig in de U itkerkse 

polder, het achterhavengebied, de Damse Stadswallen en de V icon iak le ipu tten  

(figu u r 2, tabe l 2).

Figuur 2. A an ta l w aargenom en ganzen  

in  de te lgebieden (alle soorten samen) tijdens 

de sim u ltaante lling  van 17-18 ju l i  2010.

Canadese Gans

De "to p g e b ie d e n " voo r Canadese Gans, m et 100-200 vogels, liggen in het Gentse 

(o.a. de Hoge Lake in Drongen en het K lu izendok) en op A n tw e rpen  Linkeroever 

(o.a. Putten West en Puttenpias in Kieldrecht). Andere gebieden m et meer dan 

100 vogels z ijn  Heurne Scheidearm (Oudenaarde), het W aaslandkanaal (Beveren), 

de H am putten (Waasmunster), de W ellemeersen, Puttenpias, de su ikerfabriek in 

M oerbeke en het spaarbekken van Kluizen (figu u r 3a).

Grauwe Gans

Belangrijke gebieden voo r G rauwe Ganzen in Oost-V laanderen liggen in de om ge

ving van Doei (Doelpo lderw eiden, Doeldok, Schor Oude Doei), m et in to taa l ± 2000 

Grauwe Ganzen geteld . In W est-V laanderen w erden meer dan 200 vogels geteld in 

de U itkerkse Polders, Snaaskerke en de Damse Stadswallen. Samen m et de kle inere 

broedpopulaties in het Oost-Vlaamse Krekengebied slu it het verspreidingsareaal in 

de kustpolders en het polder- en havengebied van A n tw erpen-L inkeroever nauw 

aan bij de om vangrijke  grensoverschrijdende b roedpopu la tie  in Zeeuws-Vlaanderen 

(Devos 2004). Lagere aanta llen w erden ge te ld  in de V icon iak le ipu tten  te  Stuivekens- 

kerke (136 vogels), het Achterhavengebied van Zeebrugge en de k le ipu tte n  van 

Heist (130 vogels). Stene Dorp (64 vogels) en het Zw in (30 vogels) (figu u r 3b).

Overige ganzensoorten

Nijlganzen komen over het algem een in kle inere aanta llen (< 20) voor, m et ais u it

schieters de zandw inn ing  van Lochristi (257 vogels), het D oeldok (75 vogels) en het 

spaarbekken van Kluizen (40 vogels) (figu u r 3c).

Hoewel de soort in 48 te lgeb ieden te  v inden is, z ijn  de aanta llen boerenganzen 

doorgaans overal laag. In de w a te rrijke  gebieden rondom  het Gentse en in het U it

kerkse po ldercom plex z ijn gro te re  aanta llen (to t enkele tien ta llen  vogels) te  vinden.



Figuur 3. Belangrijke gebieden voor overzo

merende Canadese Gans (a), Grauwe Gans (b) 

en Nijlgans (e) in  West- en Oost-Vlaanderen op  

basis van de s im ultaante lling. De g ro o tte  van 

de bo llen g e e ft h e t aan ta l gete lde ganzen aan.

De grootste  groep Brandganzen w erd  ge te ld  te  V inde rhou te  (68 vogels). Verder 

w erden op het go lfte rre in  van Petegem, de Kalkense Meersen en de Rupelmonde 

po lder groepen to t  25 vogels opgetekend. In W est-V laanderen w erden overigens 

nauwelijks Brandganzen ge te ld  (3 vogels tegenover 197 in Oost-Vlaanderen). 

Indische Gans w erd  enkel in Oost-V laanderen w aargenom en. Meestal g ing het om 

solita ire  vogels. De aanw ezigheid van een popu la tie  Maghelaengans, een Zuid- 

Am erikaanse exoot, in de Kalkense Meersen (Kalken-U itbergen) is al langer bekend 

(Anselin 2004). De andere bekende popu la tie  in het West-Vlaamse Dudzele (Blauwe 

Toren), m aakte geen deel u it van de te lgeb ieden.
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Doeldok 859

Doei po lderw eiden 802

Lochristi - Zandw inn ing 417

Putten West K ieldrecht 416

Snaaskerke 292

Hoge Lake Drongen 257

U itkerke W eiden - G ru ttow e iden  U itkerke) 223

Damme Stadswallen 206

Stuivekenskerke V icon iak le ipu tten 146

W ellemeersen 145

Heurne - Heuvel - Scheidearm 144

Drijdyck Verrebroek 140

Ertvelde zuid - Spaarbekken Kluizen 140

Ham putten W aasmunster 138

Zingem  - Damstraat 136

W aaslandkanaal Beveren 135

Kalkense meersen 128

Puttenpias K ie ldrecht 126

Suikerfabriek M oerbeke 126

Gent - K lu izendok 123

Schor Oude Doei 106

Tabel 2. De m eest g anzenrijke  gebieden in  West- en O ost-V laanderen, m e t m eer dan 
100 ganzen (alle soorten  samen) op basis van de s im u lta a n te llin g  van 17-18 ju l i  2010.

Vergelijking met eerdere simultaantellingen

In 2009 w erden in het kader van een pro ject rond het bepalen van m ogelijke 

herkom stgebieden bij zomerganzenschade tw ee  s im u ltaan te llingen  (eind ju n i en 

eind augustus) u itgevoerd (Huysentruyt et al. 2010). Deze te lling en  vonden op 

een ander m om ent plaats. Toch bieden ze een verge lijk ingspun t voor de cijfers 

van 2010. W e bespreken h ieronder een aantal opvallende verschillen (tabel 3).

In 2010 w erden opm erke lijk  meer G rauwe Ganzen ge te ld  dan in 2009. D it is vooral 

opvallend in Oost-V laanderen, w aar in 2010 dubbel zoveel grauw e ganzen gete ld  

w erden ais in 2009. Nochtans va lt de ju lite llin g  van 2010 d ich te r bij de ru iperiode 

van grauw e gans w a ard oor m ogelijks een aantal n ie t broedende grauw e ganzen

nog in hun Nederlandse ru igebieden aanwezig zouden kunnen zijn. De cijfers voo r Nijlgans m e t jo n g e n  - Glenn Vermeersch

grauw e ganzen in W est-V laanderen in 2009 en 2010 

zijn echter derm ate vergelijkbaar, da t ve rm oede lijk  

alle grauw e ganzen op dat m om ent al u it hun ru i

gebieden teruggekeerd  zijn. De recent ontstane 

grasland- en w a te rhab ita ts  op linkeroever (Putten 

West, Doelpolder Noord), aangelegd ais na tuur

compensatie voo r de aanleg van het Deurganckdok, 

nemen de extra aantallen grauw e ganzen voor 

hun rekening. Deze na tuu ron tw ikke lings te rre inen  

oefenen een aantrekkingskracht u it op grauw e 

gans en kunnen het hogere aantal g rauw e ganzen 

in Oost-V laanderen verklaren.

> v



Grauwe Ganzen - Koen Devos

Zowel in Oost- ais W est-V laanderen w erden in 2010 lagere aanta llen Canadese Gans 

opgetekend dan voo r 2009. Een m oge lijke  verk la ring  is dat de ju lite llin g  van 2010 

op het einde van het ruiseizoen voo r Canadese gans va lt, en n ie t er m iddenin , zoals 

de ju n ite llin g  van 2009. D it kan ervoor zorgen da t een aantal d ieren n ie t werden 

opgem erkt. Na de rui hebben de dieren de ne ig ing zich in kle inere groepjes te  

verspreiden, b ijvoorbeeld in slootjes in het bu itengebied, en z ijn  ze dus m inder 

zichtbaar. Door het la tere tijd s tip  van de te llin g  in 2010, kunnen een aantal kle inere 

groepen n ie t ge te ld  zijn , m et lagere aanta llen to t  gevolg. De augustusaantallen van 

2009 tonen  d u id e lijk  aan dat Canadese ganzen bu iten  het ruiseizoen m oe ilijk  te  te l

len z ijn (Huysentruyt et al. 2010). Canadese ganzen die zich in het najaar in Zeeuws- 

V laanderen ophouden zijn b ijvoorbee ld  voo r een be langrijk  deel Belgische broed- 

vogels (van der Jeugd 2006). Het is dus n ie t zonder meer m oge lijk  te  stellen dat er 

in 2010 m inder Canadese ganzen in Oost- en W est-V laanderen aanwezig waren dan 

in 2009. Ten s lo tte  zien w e in 2010 ook bijna een halvering van de gete lde aantallen 

brandgans en een verdubbe ling  van de aanta llen Nijlgans ten  opzichte van 2009.

De g ro te  verschillen tussen de te lja ren  - zowel toenam es ais afnames - voo r alle 

soorten, laten verm oeden dat het n ie t enkel, o f n ie t hoofdzake lijk , popu la tie - 

fluctuaties z ijn die aan de basis liggen van de verschillen tussen de te llingen , 

maar dat ta i van andere effecten een be langrijke  rol spelen. Het verschil in te ld a tum

Brandgans 197 3 133 230 17 12 17 242

Grauwe Gans 2520 1215 3735 503 1206 1146 1232 2438

Canadese Gans 2647 163 2810 3176 871 299 260 3475

Nijlgans 746 91 837 443 291 40 43 483

Boerengans 263 125 388 237 256 97 88 344

Tabel 3. Resultaten van de s im u lta a n te llin g  van overzom erende ganzen in West- en Oost- 
Vlaanderen tijdens de s im u lta an te llin gen  van ju n i  2009, augustus 2009 en ju l i  2010.

Cii nvexo
Vise\v V laande ren
Nederland

m inder invasieve pfanlen en dieren Europa ftPB fitM rt m uw  TB-gia
Europese Unie
Eu ro pe ri Fonds voor fterpiorialp QntWikkwHi ng
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en b ijho rende tem pore le  gedragsverschillen van de verschillende soorten is hier 

één van. Ook een verschil in te lin te n s ite it tussen beide te llingen , die op een andere 

m anier en voo r andere doelinden georganiseerd w erden, kan een verklarende 

fac to r zijn. De constante aanta llen die voo r boerenganzen w orden  opgetekend, 

een gedom esticeerde 'soo rt' die jaa rrond  zeer honkvast is, la ten uitsch ijnen dat 

vooral het verschil in te ld a tum  een be langrijke  rol speelt bij de geobserveerde 

aantalverschillen.

U it deze verge lijk ing  van de te lling en  in 2009 en 2010 w o rd t du id e lijk  dat het enkel 

m oge lijk  is om te lling en  m et e lkaar te  verge lijken w anneer op he tze lfde  m om ent 

en op dezelfde m anier ge te ld  w o rd t. De s im u ltaan te lling  in het kader van Invexo 

w orden  daarom  ook in 2011 en 2012 herhaald m et dezelfde m ethode en met 

dezelfde lijst van te lgeb ieden . Op die m anier m oet het m oge lijk  z ijn  om, op basis 

van deze drie  te lling en , een e ffect van het geheel aan beheerm aatregelen die gedu

rende het pro ject u itgevoerd w orden, te  detecteren.
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