
Ganzentellingen in de Fraterwaard in winter 2007-2008 
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Er zijn in Nederland heel wat mensen die het kijken naar vogels een leuk tijdverdrijf vinden. Jaar op 
jaar organiseert Sovon bijvoorbeeld landelijk tellingen van vogels in de eigen tuin. Daar doen elk jaar 
weer honderden mensen aan mee. In de laatste jaren was steeds de merel de meest waargenomen 
soort met als goede tweede de koolmees. Het is dus geen wonder dat ook voor het kijken naar 
ganzen jaar op jaar veel mensen naar buiten trekken, de kou trotseren en genieten van grote 
groepen grazende ganzen die op soms zeer geringe afstand, zeker vanuit een auto, zich prima laten 
bekijken. 
Het is dan ook geen probleem om de ganzentellers in onze werkgroep zover te krijgen om met 
tranende ogen van de wind en stijve vingers van de kou door de verrekijker te loeren om de 
aantallen "kollen" en "grauwen" te turven. 

"Het nieuwe Beleidskader Faunabeheer voorziet in ruim 80.000 ha opvanggebied voor 
overwinterende ganzen. Buiten die opvanggebieden worden kolgans, grauwe gans en 
smient actief verjaagd, eventueel met behulp van afschot. Zowel binnen als buiten deze 
opvanggebieden worden de aantallen ganzen maandelijks geteld. Uiteindelijk moet 
duidelijk worden of het aanwijzen van opvanggebieden de ganzendruk van de overige 
gebieden zal verminderen." (Sovon- website) 

Bovenstaande is een beknopte samenvatting van een van de laatste jaren ingezette pogingen om 
"Nederland Ganzenland" een steun in de rug te geven. De resultaten, voor zover bekend, geven nog 
niet direct de overtuiging dat het fenomeen "opvanggebied" de oplossing is voor de toegenomen 
ganzendruk. Gebleken is dat ganzen zich niet erg makkelijk laten sturen en inmiddels neemt de druk 
vanuit de agrarische wereld toe. 
Intussen gaan wij door met het verzamelen van ganzenaantallen en dragen daar wellicht een klein 
beetje bij aan een toekomstige oplossing. Terwijl wij dat doen genieten we er natuurlijk enorm van 
en hopen we, als we een flinke groep ganzen tellen, dat er ergens een roodhalsgans of sneeuwgans 
tussen zit. Én het fleurt onze opsomming ook nog zo leuk op!! 

Grauwe gans tekening: Rein Stuurman 
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kolgans 1565 1054 2933 4330 3850 4930 10.5 4504 1770 3325 25 
6790 1590 7100 0 7 80 

grauwe gans 32 45 80 140 69 30 100 135 35 14 20 62 30 3 110 

rietgans 10 7 1 

brandgans 1 2 60 112 18 2 50 45 30 5 

soepgans 1 10 2 2 2 15 

nijlgans/can 4n 13n lean 4n lean lOea Sn 4n 6n 2sn 2n 2n 

wilde eend 10 30 25 16 38 51 30 25 v 45 x 10 2 42 

kuifeend 60 10 10 5 24 6 20 8 19 40 x 2 14 

tafeleend 1 4 6 15 6 x 1 

smient 3 60 60 290 187 333 64 150 v 56 40 x 25 70 10 

krakeend 2 8 25 2 x 10 1 

wintertaling 12 16 45 44 80 13 21 x 15 12 

slobeend 50 3 20 v 2 20 104 4 

bergeend 7 15 x 2 4 12 

soepeend 16 2pijl 2zo 

knobbelzw 4 6 2 9 3 7 6 8 4 8 6 4 1 7 4 

wilde zwaan 
kleine zwaan 
zwarte zw 
buizerd 6 9 4 4 6 3 2 7 1 1 1 2 

torenvalk 1 1 

sperwer 1 

wulp 2 28 120 75 255 

kievit 36 1 8 

grutto 27 

gr zilver reig 1 1 1 

BI reiger 1 2 1 

meerkoet 10 10 40 25 

scholekster 6 2 

dodaars 2 

tureluur 2 

fazant 1 

haas 2 1 2 2 1 1 8 4 6 

vos 1 

v= veel x= aanwezig can= canadese gans n=nijlgans zo=zomertaling pijl=pijstaart 

seizoen seizoen seizoen seizoen seizoen seizoen seizoen 
2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008 

Hoogste aantal getelde 
12.712 10.248 11.637 15.744 13.662 13.779 15.853 

ganzen op één dag 

Totaal aantal getelde 
ganzen in het hele 116.815 147.529 187.625 37.739 69.239 79.184 
seizoen 
Aantal tellingen 19x 20x 19x 19x 15x 7x 15 x 
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