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  Voorwoord 

Vogels en vliegtuigen maken gebruik van hetzelfde luchtruim, zodat bij een 
gezamenlijk gebruik risico’s voor de vliegveiligheid kunnen ontstaan. Op Schiphol 
wordt door Bird Control de vliegveiligheid gewaarborgd. Het risico voor de 
vliegveiligheid neemt toe met de grootte en/of het gewicht van de vogel. Ook het 
veelvuldig aanwezig zijn van een soort bij Schiphol is een belangrijk risico-aspect. 
Schiphol ligt in de Haarlemmermeer in de provincie Noord-Holland. In Noord-Holland 
is het aantal broedende grauwe ganzen de laatste jaren duidelijk toegenomen, terwijl 
ook het aantal overwinterende grauwe ganzen is toegenomen. In de nazomer 
foerageren grauwe ganzen veelvuldig rond Schiphol op de oogstresten van graan. 
Deze vogels brengen met hun vliegbewegingen de vliegveiligheid op Schiphol in 
gevaar. Inzicht in de herkomst van deze ganzen biedt de mogelijkheid om 
maatregelen te kunnen nemen om de risico’s voor de vliegveiligheid te beperken.  
 
Bureau Waardenburg heeft in opdracht van Schiphol Nederland bv en de Provincie 
Noord-Holland onderzoek gedaan naar de herkomst van de ganzen, die in de 
nazomer rond Schiphol foerageren. Het onderzoek bestaat uit twee delen. Het eerste 
deel van het onderzoek richt zich op het in beeld te brengen van de vliegbewegingen 
van grauwe ganzen, afkomstig uit verschillende gebieden rond Schiphol, in de 
nazomer rond Schiphol. Hiervoor zijn ganzen van afleesbare halsbanden voorzien en 
is een kleine groep van ganzen uitgerust met zenders. Het tweede deel richt zich op 
het bij elkaar brengen van alle relevante informatie over de ontwikkeling van 
zomerganzen, ruiende ganzen en overwinterende ganzen rond Schiphol in de periode 
1998-2009 (zie Smits & Boudewijn 2010). De voorliggende rapportage bevat de 
resultaten van het eerste deel van de studie. 
 
Voor de studie is een team samengesteld bestaande uit de volgende personen: 
T.J. Boudewijn projectleiding vanaf 1 augustus 2009, rapportage en veldwerk 
R.R. Smits rapportage en veldwerk 
R. Lensink projectleiding tot 1 augustus 2009, veldwerk en kwaliteitscontrole 
M.P. Collier veldwerk 
P.W. van Horssen archivering en presentatie zendergegevens 
L.S.A. Anema GIS 
 
De begeleiding vanuit de opdrachtgever vond plaats door W. Menkveld en S. Patijn 
(beiden Schiphol Nederland bv) en E. van Liempd en A.W.C.E. Noorman (beiden 
Provincie Noord-Holland). Commentaar op een eerdere versie van het rapport werd 
ontvangen van S. Patijn (Schiphol Nederland) en B. de Jong (Provincie Noord-
Holland). 
 
Vanuit Bureau Waardenburg zijn verder de volgende personen betrokken geweest bij 
het onderzoek: D. Beuker, B. van den Boogaard, S. Dirksen, D. van Emond, R. Fijn, J. 
de Fouw, C. Heunks, P. van Horssen, M. Japink, J. de Jong, R.J. Jonkvorst, K. 
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Krijgsveld, H. Prinsen, M. Poot, S. Stemering, R. Verbeek, J. van der Winden en H. 
Waardenburg. 
 
In 2009 werd ondersteuning verleend aan het vangen en ringen van de ganzen door 
B. Voslamber en L. van den Bremer (SOVON Vogelonderzoek Nederland). In 2010 
werd het vangen van de ganzen verzorgd door Duke Faunabeheer. 
 
Daarnaast hebben de volgende personen bijgedragen aan het onderzoek:  

• B. Washburn en L. Griffon: geraadpleegd voor de ontwikkeling van tuigjes 
voor bevestiging van de satelietzender op de rug van grauwe ganzen; 

• B. van der Riet, D. Tanger en F. Visbeen, allen van Landschap Noord-
Holland, stelden hun kennis en de resultaten van hun onderzoek naar de 
verspreiding van ganzen rond Schiphol beschikbaar; 

• F. Cottaar: zorgde voor het actualiseren van onze kennis over het gebruik van 
de Haarlemmermeer door grauwe ganzen; 

• P. Suurd (WBE): hielp bij het vinden van geschikte ganzengebieden in de 
Haarlemmermeer en zorgde voor de communicatie met jagers en boeren; 

• De Gemeente Haarlem, Natuurmonumenten, Recreatiegebied Spaarnwoude, 
Gemeente Amsterdam, Recreatie Noord-Holland, Landschap Noord-Holland, 
Staatsbosbeheer, Waternet en verschillende particulieren stelden hun terrein 
open voor het onderzoek. Aan de ringactie bij Vinkeveen werd medewerking 
verleend door FBE Utrecht. 

• De gehalsbande ganzen zijn veelal door vrijwilligers in het veld afgelezen. De 
waarnemingen werden beschikbaar gesteld door B. Voslamber van 
www.geese.org. 

 
Alle hierboven genoemde personen en organisaties, maar ook de niet met name 
genoemde vrijwilligers, die halsbanden hebben afgelezen, willen we hartelijk danken 
voor hun hulp en inzet.  
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  Samenvatting 

Inleiding en doelstelling 
Vogels en vliegtuigen maken gebruik van hetzelfde luchtruim, zodat bij een 
gezamenlijk gebruik risico’s voor de vliegveiligheid kunnen ontstaan. In de provincie 
Noord-Holland is het aantal broedende grauwe ganzen de laatste jaren duidelijk 
toegenomen, terwijl ook de aantallen overwinterende grauwe ganzen zijn 
toegenomen. In de nazomer foerageren grauwe ganzen veelvuldig rond luchthaven 
Schiphol op de oogstresten van graan. Deze vogels brengen met hun 
vliegbewegingen de vliegveiligheid op Schiphol in gevaar. Inzicht in de herkomst van 
de ganzen biedt de mogelijkheid om maatregelen te nemen om de risico’s voor de 
vliegveiligheid te beperken. Bureau Waardenburg heeft in opdracht van de 
Luchthaven Schiphol en de Provincie Noord-Holland onderzoek gedaan naar de 
herkomst van de ganzen die in de nazomer rond Schiphol foerageren. Hiervoor zijn 
grauwe ganzen uitgerust met afleesbare halsbanden en enkele vogels met een 
satellietzender. 
 
In het seizoen 2001/2002 zijn in de directe omgeving van Schiphol maximaal enkele 
tientallen grauwe ganzen waargenomen. Inmiddels zijn de aantallen grauwe ganzen 
aanzienlijk toegenomen, zoals blijkt uit de tellingen van Landschap Noord-Holland in 
de jaren 2008-2010. De maximale aantallen in augustus rond de luchthaven illustreren 
de toename van de grauwe gans goed: 4.700 (2008), 7.300 (2009) en 8.600 (2010). 
 
Methoden 
Om inzicht te verkrijgen in de verplaatsingen van individuele ganzen zijn 312 vogels 
individueel herkenbaar gemaakt door middel van halsbanden met afleesbare 
inscriptie. Door in verschillende gebieden regelmatig de halsbanden af te lezen 
kunnen verbanden tussen broedgebied, ruiplaats en pleisterplaatsen worden gelegd, 
waardoor grootschalige patronen in kaart worden gebracht. Daarnaast zijn 15 vogels 
uitgerust met een satellietzender, waarmee meerdere malen per dag de positie 
vastgelegd wordt. Hiermee kan een gedetailleerd beeld van het gebiedsgebruik door 
deze ganzen worden verkregen. De ganzen zijn in de ruiperiode gevangen en geringd 
in de directe omgeving van Schiphol en in ruigebieden binnen een straal van 20 km 
van de luchthaven.  
 
De satellietzenders bepaalden in juni zes keer per dag hun positie, in juli-september 
12 keer per dag en vanaf 1 oktober drie keer per dag.  
 
Verspreiding en gebiedsgebruik grauwe ganzen 
De aflezingen van halsbanden hebben in de nazomer vooral betrekking op 
waarnemingen op dagrustplaatsen, waar de vogels midden overdag verblijven. 
Aflezingen in de Haarlemmermeer waren vanwege de schuwheid van ganzen niet 
goed mogelijk. Rond de Haarlemmermeer zijn op basis van de halsbandaflezingen vijf 
grote dagrustplaatsen of concentratiegebieden te onderscheiden: Assendelft-
Westzaan, Spaarnwoude-Haarlem, Polder de Rondehoep + Groot-Mijdrecht, 
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Uithoorn-Nieuwkoopse Plassen en de Kagerplassen (zie figuur 4.3). Dit zijn ook 
gebieden waar overdag veel grauwe ganzen worden geteld. In de omgeving van het 
Amsterdamse Bos zijn in de nazomer overdag ook veel grauwe ganzen aanwezig, 
maar hier zijn nauwelijks halsbandaflezingen verricht. Dit is eveneens een 
concentratiegebied in de nazomer.  
 
In de periode dat de ganzen op grasland foerageren is de afstand tussen 
foerageergebied en slaapplaats ongeveer 1-3 km. In de nazomer, wanneer de ganzen 
op stoppelvelden foerageren, kan dit toenemen tot 5-6 km en in sommige extreme 
gevallen zelfs tot 12 km. 
 
Van de ringlocatie Spaarnwoude zijn in de nazomer verschillende vogels rond 
Schiphol geschoten en van Rijpwetering is een gehalsbande vogel vlakbij Schiphol 
gezien. Een gezenderde vogel van Rijnsaterwoude heeft op de stoppelvelden bij 
Burgerveen en Buitenkaag in de Haarlemmermeer gefoerageerd. De gegevens van 
deze vogel wijzen er op dat de gehele Haarlemmermeer en aangrenzende gebieden 
door een individuele gans gebruikt kunnen worden, waarbij door regelmatige 
bezoeken een goed beeld van de beste foerageergebieden wordt verkregen. 
 
De gevonden patronen op basis van halsbandaflezingen, de gegevens van de 
gezenderde ganzen en de informatie van geschoten ganzen zijn geïntegreerd met de 
onderzoeksresultaten van Landschap Noord-Holland (zie ook figuur 5.4).  
Hieruit komt naar voren dat de grauwe ganzen van de concentratiegebieden 
Spaarnwoude-Haarlem, Amsterdamse Bos en de Kagerplassen voor een belangrijk 
deel ’s avonds in de Haarlemmermeer foerageren. Enkele honderden ganzen uit de 
concentratiegebieden Polder de Rondehoep + Groot-Mijdrecht en Uithoorn-
Nieuwkoopse Plassen foerageren ’s avonds eveneens in de Haarlemmermeer, terwijl 
de vogels van Assendelft-Westzaan boven het Noordzeekanaal blijven en geen 
dagelijkse foerageervluchten naar de Haarlemmermeer hebben. 
 
Uit de combinatie van de ringlocatie met de concentratiegebieden, komt naar voren 
dat in de nazomer vogels van de ringlocaties Westbroekplas, Penningsveer, 
Spaarnwoude en Vijfhuizerplas zich met name in het concentratiegebied 
Spaarnwoude-Haarlem ophouden. Ook verblijven hier in de nazomer vogels van 
ringlocaties op grotere afstand: Fort aan de Drecht, Nieuwkoop en Rijnsaterwoude. 
Concentratiegebied Assendelft-Westzaan wordt vooral gebruikt door vogels uit direct 
aangrenzende gebieden en door vogels uit de Kop van Noord-Holland. In het 
concentratiegebied Polder de Rondehoep + Groot-Mijdrecht verblijven in de nazomer 
vooral vogels uit de ringlocaties Amsterdamse Bos en Fort aan de Drecht. In het 
concentratiegebied Uithoorn-Nieuwkoopse Plassen verblijven vooral vogels uit de 
ringlocaties Nieuwkoop en Fort aan de Drecht. terwijl in het concentratiegebied 
Kagerplassen vooral vogels van ringlocatie Rijpwetering worden gezien.  
 
In het winterhalfjaar en het broedseizoen komen de halsbandaflezingen vooral uit de 
directe omgeving van de gebieden waar de vogels geringd zijn. In de winter zijn ook 
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verschillende vogels dichtbij de ringlocaties geschoten. Alleen een vogel van de 
Vijfhuizerplas is begin oktober 2010 dichtbij de Kaagbaan geschoten. 
 
De gevangen ganzen waren over het algemeen in een goede conditie. De vogels van 
de ringlocaties Vijfhuizerplas (2009) en Kalverpolder (2010) sprongen er in gunstige 
zin uit, terwijl de gewichten van de vogels van de ringlocatie in het Amsterdamse Bos 
opvallend licht waren. Aangezien deze vogels over het algemeen ook klein waren wijst 
dit op dichtheidsafhankelijke effecten (concurrentie om opgroeigebieden). 
 
Mogelijke oplossingen voor de ganzenproblematiek 
Er zijn twee belangrijke oplossingsrichtingen voor de ganzenproblematiek rond 
Schiphol: reductie van het aantal grauwe ganzen rond Schiphol of reductie van de 
oppervlakte graan rond Schiphol. De laatste oplossingsrichting is het meest effectief, 
omdat hiermee de oorzaak van de aanwezigheid van de ganzen rond Schiphol 
grotendeels wordt weggenomen. Dit valt echter buiten het kader van deze studie. 
 
Op verschillende manieren kan de populatie grauwe ganzen beïnvloed worden: 
-  reductie opgroeigebieden; 
-  ingrijpen nesten; 
-  vangen ruiende ganzen; 
-  schieten grauwe ganzen. 
Met name de twee laatste methoden bieden mogelijkheden voor ingrijpen in de 
aantallen ganzen in de omgeving van Schiphol. Dit ingrijpen zal niet alleen op lokale 
maar ook op regionale schaal moeten plaatsvinden. In 2009 werd de populatie van de 
grauwe gans binnen 20 km rond Schiphol geschat op 35.700-38.400 vogels. 
Uitgaande van een jaarlijkse groei van 20%, zoals in voorgaande jaren, is de populatie 
in 2010 toegenomen tot 42.800-46.000 vogels. Dit geeft aan dat om de populatie 
stabiel te houden duizenden ganzen verwijderd moeten worden. Aangezien de 
maatregelen ook regionaal uitgevoerd moeten worden, dient afstemming met de 
provincies Utrecht en Zuid-Holland plaats te vinden. 
 
Indien reductie van de oppervlakte graan rond Schiphol of van de aantallen ganzen op 
korte termijn niet mogelijk is, kan overwogen worden om op enige afstand van 
Schiphol alternatieve foerageergebieden voor grauwe ganzen tijdelijk in te richten 
door hier stoppelvelden langere tijd onbewerkt te laten en niet te verjagen.  
 
Prioriteit ingreeplocaties 
Voor de ganzen van de ringlocaties Westbroekplas, Penningsveer, Spaarnwoude en 
Vijfhuizerplas geldt dat de kans groot is dat deze ganzen in de nazomer in het 
concentratiegebied Spaarnwoude-Haarlem verblijven en merendeels in de ochtend en 
in de avond op de stoppelvelden rond Schiphol in de Haarlemmermeer foerageren. 
Voor de vogels van de ringlocaties Amsterdamse Bos en Fort aan de Drecht bestaat 
enige kans zij in de nazomer in de Haarlemmermeer op stoppelvelden foerageren. 
Voor de vogels van de ringlocaties Vinkeveen, Nieuwkoop, Rijnsaterwoude en 
Rijpwetering geldt een beperkt kans dat zij in de nazomer in de Haarlemmermeer 
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foerageren, terwijl voor de vogels van de ringlocaties Guisveld, Kalverpolder, 
Ouderkerkeplas en Loenderveen een zeer kleine kans geldt. Hoe groter de kans is dat 
vogels van een ringlocatie in de Haarlemmermeer foerageren des te groter is het 
risico voor de vliegveiligheid en des te urgenter is het om op deze ringlocaties in te 
grijpen.  
 
De vogels van het concentratiegebied Amsterdamse Bos foerageren in de nazomer 
merendeels in de Haarlemmermeer. Aangezien halsbandaflezingen in dit 
concentratiegebied vrijwel ontbreken is het niet mogelijk om aan te geven waar deze 
vogels vandaan te komen. Het achterhalen van de herkomst van deze vogels heeft 
een hoge prioriteit. 
 
Aanbevelingen 
Het verdient aanbeveling om de herkomst van de grauwe ganzen in de nazomer in het 
concentratiegebied Amsterdamse Bos te achterhalen door hier overdag intensief 
halsbanden af te lezen in deze periode. 
 
De herkomst van de grauwe ganzen die in 2010 aan de oostkant de Haarlemmermeer 
binnenvlogen en waarvan 2000 vogels in de Haarlemmermeer overdag bleven rusten, 
is onduidelijk. Door middel van halsbandaflezingen kan de herkomst van deze vogels 
achterhaald worden. Door aanvullende waarnemingen tijdens de ochtend- en 
avondtrek buiten de Haarlemmermeer kan ook meer inzicht in de herkomst van deze 
vogels verkregen worden. 
 
Grauwe ganzen zijn langlevende vogels. De komende jaren zullen nog veelvuldig 
halsbanden worden afgelezen. Door jaarlijks deze gegevens op te vragen en uit te 
werken kan inzicht verkregen worden in eventuele veranderingen in het 
gebiedsgebruik. Daarnaast kunnen halsbandaflezingen gebruikt worden om de 
overleving van de ganzen in te schatten. Dit kan een handvat zijn om de effectiviteit 
van maatregelen op ganzen in te schatten. 
 
Om de effectiviteit van maatregelen te kunnen in schatten is het noodzakelijk om de 
ingrepen goed te documenteren en de gevolgen te monitoren. Hierdoor is het mogelijk 
om in de toekomst goed onderbouwde maatregelen te nemen. 
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 1 Inleiding 

 1.1 Aanleiding 

Vogels en vliegtuigen maken rond Schiphol gebruik van hetzelfde luchtruim. Hierdoor 
kunnen risico’s voor de vliegveiligheid ontstaan, met name tijdens het opstijgen van 
vliegtuigen. Het aantal vogelaanvaringen op Schiphol is seizoensafhankelijk: met 
name in de (na)zomerperiode is er een piek in het aantal aanvaringen. Het risico voor 
de vliegveiligheid is afhankelijk van de grootte en/of gewicht van de vogels. Daarnaast 
speelt de groepsgrootte ook een belangrijke rol.  
 
Op de luchthaven Schipshol wordt door middel van Bird Control de vliegveiligheid 
gewaarborgd. Bird Control richt zich op de volgende zaken: 
- voorkomen dat vogels op en rond het luchthaventerrein gaan nestelen; 
- het maximaal en continu verjagen en afschrikken van vogels; 
- onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe methodieken om vogelaanvaringen 

te voorkomen. 
 
De luchthaven Schiphol ligt in de noordelijke helft van de Haarlemmermeer in de 
provincie Noord-Holland. Net als in andere delen van Nederland vindt in Noord-
Holland een sterke toename van het aantal broedende grauwe ganzen plaats (Van 
der Jeugd et al. 2006). In de nazomer foerageren toenemende aantallen grauwe 
ganzen in de Haarlemmermeer op geoogste graanvelden en in mindere mate ook op 
afrijpend graan en graszaad. Ganzen vormen een risico voor het vliegverkeer wegens 
hun massa en gedrag. De grauwe gans wisselt tweemaal daags tussen slaapplaats 
en foerageergebied. Hierbij worden min of meer vaste vliegroutes aangehouden. 
Verschillende malen per dag onderbreekt de grauwe gans het foerageren om te 
drinken. Indien drinkplekken niet nabij de foerageerplekken zijn gelegen worden 
speciale drinkvluchten gemaakt. Zodra vliegbewegingen een start/landingsbaan of 
funnel kruisen is dit gedrag risicovol voor het vliegverkeer (Lensink et al. 2008). Er is 
een duidelijke toename in het aantal vliegbewegingen van grauwe ganzen die in de 
nazomer het vliegveld kruisen (figuur 1.1). Deze vliegbewegingen vinden plaats over 
alle delen van het vliegveld. 
 
Met de toename van het aantal grauwe ganzen rond de luchthaven is het aantal 
aanvaringen tussen vliegtuigen en ganzen eveneens toegenomen. De afgelopen 5 
jaar zijn er 6 aanvaringen tussen ganzen en vliegtuigen geweest. Dit is 1,2% van alle 
vliegtuigaanvaringen (Ebbinge et al. 2007; Patijn 2010). Deze aanvaringen hebben tot 
nu toe alleen geleid tot directe mechanische schade aan vliegtuigen en de daaraan 
gekoppelde economische schade. Beide zaken brengen onvoorziene en hoge kosten 
met zich mee. Tot op heden hebben zich nog geen incidenten met fatale gevolgen 
voorgedaan. Het valt te verwachten dat zonder gericht beleid en gerichte maatregelen 
het aantal grauwe ganzen rond de luchthaven verder zal toenemen. Daarnaast is een 
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toename van andere soorten ganzen, en dan met name van de Canadese gans, in de 
regio te verwachten. 
 

Visuele w aarnemingen van ganzenvluchten per maand 
van jan 06 t/m nov 2010 inclusief trendlijn
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Figuur 1.1 Ontwikkeling van het aantal vliegbewegingen van groepen ganzen over het 

vliegveld Schiphol in de periode januari 2006 – november 2010 (gegevens 
Luchthaven Schiphol). 

 
Vanaf 2008 worden binnen een straal van 10 km rond de luchthaven en daarmee 
binnen de grenzen van de Provincie Noord-Holland maatregelen ten aanzien van de 
grauwe gans genomen in het kader van het project “Populatievermindering Grauwe 
gans”. Dit project wordt uitgevoerd door de Luchthaven Schiphol in samenwerking met 
de Provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer, Wildbeheereenheden, 
natuurbescherming en andere terreinbeheerders. De maatregelen bestaan uit 
nestbehandeling (verstoring nesten en behandelen van eieren) en bejaging van 
ganzen door Wildbeheereenheden in een zone van 10 km rondom Schiphol. 
 
In november 2008 heeft op uitnodiging van Schiphol een expertmeeting plaats-
gevonden waarbij oorzakelijke factoren en oplossingen voor de hiervoor geschetste 
problematiek de revue zijn gepasseerd (Weerkamp 2008). Als belangrijke oplossingen 
zijn aangedragen: 
- reductie van het aantal vogels waardoor een reductie van het aantal bewegingen 

over het banenstelsel verwacht mag worden; 
- reductie van de oppervlakte graan in de directe omgeving van Schiphol, 

waardoor een afname van het aantal vogels rondom de luchthaven verwacht 
mag worden. 
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Gezien de toegenomen risico’s voor het vliegverkeer van en naar Schiphol hebben 
Schiphol en de Provincie Noord-Holland de handen ineen geslagen om de kennis te 
verzamelen die benodigd is voor het opstellen van een plan van aanpak voor de 
reductie van het aantal grauwe ganzen rond de luchthaven. Doel hiervan is om de 
aanvaringsrisico’s weer op het niveau van het begin van de huidige eeuw te brengen. 
 
Langs drie lijnen vindt onderzoek plaats: 
- onderzoek naar de ruimtelijke verspreiding van ganzen binnen de 10 km zone 

rond Schiphol door het jaar heen. Daarnaast worden op beperkte schaal 
vliegbewegingen in de zomermaanden in kaart gebracht. Dit onderzoek is gestart 
in 2008 en wordt uitgevoerd door Landschap Noord-Holland; 

- onderzoek naar de mogelijkheden om alternatieve gewassen te verbouwen in 
plaats van graan èn of het versneld onderwerken van de graanstoppels na de 
oogst de percelen minder aantrekkelijk maakt voor ganzen. Dit onderzoek is in 
2009 en 2010 door CLM Onderzoek en Advies uitgevoerd. 

- onderzoek naar de herkomst (broed- en ruigebieden) van de grauwe ganzen die 
in de nazomer op de graanstoppels rond Schiphol foerageren in 2009 en 2010. 
De uitkomsten van dit onderzoek worden hier gerapporteerd. 

 1.2 Doelstelling onderzoek 

De resultaten van het onderzoek moeten bijdragen aan het formuleren en uitvoeren 
van maatregelen die nodig zijn voor de reductie van het gevaar dat grauwe ganzen 
voor de vliegveiligheid op Schiphol kunnen opleveren. Er dient de volgende informatie 
beschikbaar gemaakt te worden: 
- de ontwikkeling van de aantallen, de verspreiding en de dynamiek hierin van 

grauwe ganzen rond Schiphol en wijdere omgeving in de periode 1998-2009 op 
basis van bestaande gegevens; 

- door gericht onderzoek moet een beeld worden verkregen van de herkomst van 
grauwe ganzen die in de zomermaanden met name op geoogste graanvelden 
afkomen en daarmee een verhoogd risico voor het vliegverkeer opleveren. 

Over het eerste onderdeel is in april 2010 gerapporteerd (Smits & Boudewijn 2010). In 
de voorliggende rapportage worden de resultaten van het tweede onderdeel 
gepresenteerd. 
Het tweede onderdeel kan nader geconcretiseerd worden in de volgende vragen: 
- wat is de herkomst van vogels die zich in de zomermaanden in de directe 

omgeving van Schiphol ophouden en een risico voor het luchtverkeer kunnen 
opleveren?; 

- komen de vogels uit broedgebieden binnen een afstand van 10 km van Schiphol 
in de zomermaanden voor korte of langere tijd naar de omgeving van Schiphol? 

- waar verblijven de broedvogels uit de directe omgeving van Schiphol gedurende 
het jaar? 
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Uiteindelijk zal de verzamelde kennis van beide onderdelen mede als basis moeten 
dienen voor:  
- de onderbouwing van maatregelen ten aanzien van de populatie; 
- de evaluatie van maatregelen ten aanzien van de populatie, en zonodig bijstelling 

van de maatregelen; 
- het beleid ten aanzien van grauwe ganzen in de komende jaren; 
- eventueel noodzakelijk vervolgonderzoek. 

 1.3 Leeswijzer 

Hoofdstuk 2 gaat kort in op de aantalsontwikkeling van de grauwe gans in Nederland 
en rond Schiphol. Tevens wordt enige ecologische informatie over de soort 
gepresenteerd. Hoofdstuk 3 gaat in op de aanpak van de studie, de gebruikte 
gegevensbestanden en de gehanteerde gebiedsindeling. Hoofdstuk 4 presenteert de 
resultaten van het onderzoek. Tevens vindt hier een koppeling plaats met het 
onderzoek van Landschap Noord-Holland. Discussie, conclusies en aanbevelingen 
staan in hoofdstuk 5 en de gebruikte literatuur in hoofdstuk 6. De verzamelde 
basisinformatie wordt weergegeven in de bijlagen. 
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 2 Achtergrondinformatie grauwe gans 

 2.1 Aantalsontwikkeling 

De grauwe gans is van oudsher broedvogel in Nederland. In de eerste decennia van 
de twintigste eeuw was de grauwe gans echter nagenoeg uitgeroeid door over-
bejaging en drooglegging van moerassen (SOVON 2002). Daarna kwamen enkele 
meldingen van broedvogels uit Noord-Holland en Friesland (Teixeira 1979). Vanuit 
deze gebieden en vooral dankzij uitzettingen in Friesland, Texel, Zuidwest-Nederland 
en het oostelijke rivierengebied zijn grote delen van Nederland geleidelijk gekolo-
niseerd (Van den Bergh 1991). Vanuit Flevoland is rond 1970 de sprong naar de 
Oostelijke Vechtplassen gemaakt en in 1993 naar Waterland (Van der Winden & 
Morel in litt; R. Lensink in litt). De Vechtplassen vormden de kern van de uitbreiding in 
westelijke richting die eind jaren negentig de omgeving van Schiphol bereikte. Enkele 
jaren later verscheen de soort in de infiltratiegebieden in de Hollandse duinen 
(SOVON 2002). In 2000 wordt de Nederlandse broedpopulatie geschat op 8.000-
9.000 broedparen (SOVON 2002) en in 2008 op 35.000 broedparen (Voslamber et al. 
2010b). 
 

 
Figuur 2.1 De ligging van belangrijke kerngebieden voor broedende grauwe ganzen 

in de omgeving van Schiphol. 
 
Na de vestiging van de grauwe gans bij Schiphol in de jaren negentig is de soort hier 
snel toegenomen. Belangrijke kernen met broedvogels nabij Schiphol (tot 10 km) zijn 
gelegen in Spaarnwoude, langs de Buitenliede, Vijfhuizen en omgeving, de West-
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einderplassen, de Oostelijke Ringvaart van de Haarlemmermeer en het Amsterdamse 
Bos. Op wat grotere afstand (10-20 km) zijn belangrijke kernen met broedvogels te 
vinden in onder andere de Kagerplassen, het Braassemermeer, de Vinkeveense 
Plassen en in Waterland (zie figuur 2.1). 
 
In het seizoen 2001/2002 zijn in de directe omgeving van Schiphol maximaal enkele 
tientallen grauwe ganzen waargenomen (Lensink et al. 2003). Inmiddels zijn de 
aantallen grauwe ganzen zowel in Nederland als in de directe omgeving van Schiphol 
aanzienlijk toegenomen, zoals blijkt uit de tellingen van Landschap Noord-Holland. De 
piekaantallen in augustus illustreren de toename van de aantallen grauwe ganzen 
goed: 4.700 (2008), 7.300 (2009) en 8.600 (2010) (Visbeen & Scharringa 2009; Raes 
et al. 2010; Van de Riet & Visbeen 2010). 
 
Op basis van bestaande gegevens en literatuur is door Smits & Boudewijn (2010) 
geconcludeerd dat de vogels die in de periode juli-september rond Schiphol verblijven 
niet alleen uit de 0-10 km zone rondom Schiphol afkomstig zijn, maar ook uit de 10-20 
km zone. In de winter worden de Haarlemmermeer en aangrenzende gebieden ook 
gebruikt door grauwe ganzen die van elders komen, inclusief vogels uit Scandinavië. 
Harde informatie over de herkomst van de grauwe ganzen die in de zomermaanden 
op de geoogste graanvelden afkomen ontbreekt tot nu toe. Vermoedelijk zijn het 
broedvogels en niet-broedvogels uit de omgeving. Tot hoever de ‘directe omgeving’ 
reikt, is onbekend.  
Belangrijke factoren verantwoordelijk voor de sterke populatietoename in Nederland 
en elders in Europa zijn: 
- een redelijke bescherming; in de meeste landen is afschot gebonden aan regels 

en beperkingen (Ebbinge 1991; Madsen et al. 1999); 
- toegenomen voedselaanbod in de laatste decennia van de twintigste eeuw door 

de hogere productiviteit van landbouwgronden in Noord-, Oost-, West- en Zuid-
Europa (Van Eerden et al. 1996; Van Eerden et al. 2005). 

 2.2 Jaarcyclus grauwe gans 

De grauwe gans broedt zowel in kolonieverband als solitair (Voslamber & van 
Turnhout 2008). De broedtijd in Nederland loopt van februari tot begin mei, met in 
uitzonderlijke gevallen tot in juni startende legsels (SOVON 2002). In een laat voorjaar 
kan de datum van eileg met een maand verschuiven (Kampe-Persson 2002). Na 
ongeveer 28 dagen broeden komen de eieren uit (Snow & Perrins 1998).  
 
De eieren komen ongeveer gelijktijdig uit en de jongen verplaatsen zich dan onder 
leiding van beide ouders naar geschikte foerageergebieden. Deze ‘opgroeigebieden’ 
worden gekenmerkt door de aanwezigheid van open water (drinken en veiligheid), een 
vluchtroute naar het water en grasland om te foerageren (Van der Jeugd et al. 2006). 
Opgroeigebieden liggen normaal gesproken nabij de broedplaats en worden veelal 
zwemmend bereikt om zo predatoren te ontwijken (Van der Jeugd et al. 2006). Bij 
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gebrek aan nabijgelegen opgroeigebieden kunnen aanzienlijke afstanden worden 
afgelegd (incidenteel tot meer dan 10 km) en kunnen rivieren worden overgestoken. 
 
De hoeveelheid voedsel die jonge grauwe ganzen op kunnen nemen bepaalt de 
groeisnelheid, de overleving en de uiteindelijke lichaamsgrootte (Van der Jeugd et al. 
2006). De lichaamsgrootte is bepalend voor de overleving (Sedinger et al. 1995; Van 
der Jeugd & Larsson 1998), de leeftijd waarop met broeden wordt begonnen en het 
latere broedsucces (Sedinger et al. 1995; Larsson et al. 1998). 
 
Na 56-69 dagen zijn de jongen vliegvlug (Kampe-Persson 2002). Het broedsucces is 
gemiddeld 2,7-3,3 vliegvlug jong per paar (Schekkerman et al. 2000) en vlakt af als de 
draagkracht van een gebied bereikt is. Zo liep het broedsucces in de Ooijpolder terug 
van 1,5 jong per paar in 1998 naar 0,5 paar per jong (Voskamp 2006). 
 
Gedurende de eerste herfst en winter blijven de jongen bij de ouders. Vanaf het derde 
en soms in het tweede levensjaar is de grauwe gans geslachtsrijp, in uitzonderlijke 
gevallen al na het eerste jaar (Kampe-Persson 2002). Onvolwassen ganzen houden 
zich de eerste jaren in de buurt van de potentiële broedplaatsen op waarbij zij andere 
locaties bezetten dan de adulte vogels met hun jongen.  
 
De vleugelrui vindt plaats tussen begin mei en eind juni. Vanaf eind maart kunnen 
niet-broedvogels ruien. De periode waarin de vogels niet kunnen vliegen bedraagt 23-
24 dagen (Kampe-Persson 2002). Van een broedpaar begint het vrouwtje normaal 
gesproken eerder met ruien dan het mannetje. Zij start gemiddeld 30 dagen na 
uitkomst van de eieren met ruien (spreiding 20-50 dagen). Tijdens de rui concentreren 
niet-broedende grauwe ganzen zich overdag in groepen op open water en foerageren 
vooral ’s nachts op geschikt grasland langs de oever (Kampe-Persson 2002). Overdag 
wordt ook wel gerust op gras aan de waterkant, afgewisseld met korte perioden van 
foerageren. Na de rui verblijven de ganzen in de omgeving van broedplaatsen in 
geschikte foerageergebieden. Niet-broedende vogels kunnen op grote afstand van de 
broedplaats ruien, bijvoorbeeld in grote moerasgebieden als de Oostvaardersplassen. 
 
Nederlandse grauwe ganzen gedragen zich, met uitzondering van populaties in 
Flevoland en Noord-Nederland, als standvogels (Voslamber et al. 2010a). De vogels 
overwinteren gemiddeld op 10 km afstand van de broedlocatie. 
 
Belangrijke uitgangspunten voor de opzet van het veldonderzoek en de interpretatie 
van de verzamelde gegevens zijn: 
- Grauwe ganzen zijn trouw aan het gebied waar ze uit het ei gekropen zijn. 

Veelal gaan ze broeden in hun herkomstgebied.  
- Broedvogels met hun jongen ruien nabij de broedlocatie. 
- Niet-broedvogels en mogelijk ook vogels met mislukte broedsels kunnen op 

grote afstand van de broedplaats de rui doorbrengen, zodat niet-broedende 
grauwe ganzen uit de regio Schiphol elders kunnen ruien en omgekeerd. 

- Na de ruiperiode keren vogels terug naar de herkomstgebieden. 
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 3 Materiaal en methoden 

 3.1 Algemeen 

Het is aannemelijk dat een (groot) deel van de grauwe ganzen die in de nazomer rond 
Schiphol verblijven afkomstig is uit broedpopulaties in de directe omgeving. Het is 
onbekend in hoeverre vogels uit verder weg gelegen broedgebieden in de loop van 
het jaar kortere of langere tijd in de Haarlemmermeer foerageren. De meest 
nabijgelegen gebieden met forse aantallen broedvogels zijn Vinkeveen en omgeving, 
de Oostelijke Vechtplassen, Waterland, de Kagerplassen en het Braassemermeer (zie 
ook §2.1). Vogels uit het gebied van de Kagerplassen foerageren in ieder geval in de 
zomermaanden in de Haarlemmermeer (Smits & Boudewijn 2010). 
 
Om inzicht te verkrijgen in de verplaatsingen van individuele ganzen dienen deze 
individueel herkenbaar te zijn. Dit kan door ganzen te voorzien van een halsband met 
een cijfer/lettercombinatie die op afstand afleesbaar is. Door in verschillende gebieden 
regelmatig de halsbanden van ganzen af te lezen kunnen verbanden tussen broed-
gebied, ruiplaats en pleisterplaatsen worden gelegd, waardoor grootschalige patronen 
in kaart kunnen worden gebracht. Het dagelijkse gebiedsgebruik van de individuele 
gans kan hiermee niet goed in beeld worden gebracht. Hiervoor dienen vogels met 
halsbanden dagelijks gevolgd te worden. Door ganzen te voorzien van satelliet-
zenders, waarmee meerdere malen per dag de positie van de gans vastgelegd wordt, 
kan een gedetailleerd beeld van het gebiedsgebruik door deze ganzen worden 
verkregen.  
 
Bij de start van het onderzoek is de volgende opzet gehanteerd: 
- In mei-juni 2009 worden op broedplaatsen en ruiplaatsen in de directe 

omgeving van Schiphol en op wat grotere afstand (tot 20 km) van de luchthaven 
150 ruiende vogels gevangen en voorzien van een halsband. Door hals-
bandaflezingen rond Schiphol kan vastgesteld worden of ganzen uit deze 
gebieden inderdaad op de graanstoppels rond Schiphol foerageren; 

- In juli-augustus 2009 worden op de graanvelden rondom Schiphol foeragerende 
grauwe ganzen met behulp van een kanonnet gevangen. Van deze groep 
vogels is met zekerheid bekend dat ze daadwerkelijk in de directe omgeving 
van Schiphol foerageren. Er worden 150 vogels voorzien van een halsband en 
15 vogels krijgen tevens een satellietzender. Op deze wijze kan door 
waarnemingen in het voorjaar de herkomst van deze ganzen achterhaald 
worden. De zendergegevens geven inzicht in de verplaatsingen en het 
gebiedsgebruik rond Schiphol in de nazomer. 
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 3.2 Onderzoeksgebied en ringlocatie 

In 2008 is om praktische redenen het ingreepgebied voor het project “Populatie-
vermindering Grauwe gans” begrensd op globaal 10 km rond Luchthaven Schiphol (0-
10 km zone). Dit gebied valt grotendeels binnen de provincie Noord-Holland en voor 
een klein deel binnen de provincies Zuid-Holland en Utrecht. Voor deze studie is 
gekozen voor een groter gebied met een straal van 20 km rond de luchthaven, waarbij 
onderscheid is gemaakt in een 0-10 en 10-20 km zone.  
 
Deelgebieden 
Rond de luchthaven Schiphol worden verschillende regio’s onderscheiden (figuur 3.1). 
Deze indeling is gelijk aan die van Visbeen & Scharringa (2009) bij hun onderzoek 
naar het gebiedsgebruik door zomerganzen binnen 0-10 km rond Schiphol. Het 
deelgebied Assendelft-Westzaan ligt deels in de 0-10 km zone en deels in de 10-20 
km zone. In dit rapport wordt deelgebied Assendelft-Westzaan gerekend tot de 0-10 
km zone. In de 10-20 km zone wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende 
provincies.  
 
Naamgeving 
In bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van de in het rapport gebruikte toponiemen.  

 3.3 Ringen en aanbrengen halsbanden 

Al honderd jaar worden in Nederland vogels voorzien van ringen met een unieke code 
om inzicht te krijgen in grootschalige verplaatsingen tussen broedgebieden en 
overwinteringsgebieden. Vanaf halverwege de jaren tachtig worden ondermeer 
ganzen met een gekleurde kunststof halsband met unieke cijfer/letter combinatie 
uitgerust. Deze halsbanden kunnen van grote afstand (honderden meters) met een 
telescoop worden afgelezen, waardoor niet alleen informatie over de ringlocatie en de 
plek waar de vogel dood wordt teruggevonden wordt verkregen, maar ook over 
gebieden die in de tussenliggende perioden zijn bezocht. Het aflezen gebeurt vooral 
door vrijwilligers die de waarnemingen invoeren via het internetportaal voor 
halsbandprojecten van ganzen in Europa en Rusland: www.geese.org.  
 
Sinds 1990 worden in Nederland grauwe ganzen uitgerust met donkergroene 
halsbanden. Voor het onderzoek naar het gebiedsgebruik door grauwe ganzen rond 
Schiphol zijn eveneens deze donkergroene halsbanden gebruikt (zie figuur 3.2).  
 
Ruiende ganzen 
Een groot deel van de 0-20 km zone rond Schiphol is in mei 2009 doorkruist op zoek 
naar ruiende vogels en geschikte ringlocaties. Tevens is gebruik gemaakt van 
gepubliceerd materiaal en van informatie afkomstig van lokale experts. De verzamelde 
kennis is weergegeven in figuur 3.4. Hieraan is in 2010 verzamelde informatie 
toegevoegd. De weergegeven verspreiding is niet compleet, omdat niet alle gebieden 
zijn bezocht en ook de lokale kennis niet altijd volledig is.  
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Figuur 3.1 Ligging van Schiphol en de gebruikte 0-10 km en 10-20 km zones. 

Tevens zijn de onderscheiden deelgebieden aangegeven. Binnen de 0-
10 km zone liggen kleine delen van de Provincies Zuid-Holland en 
Utrecht. Een deel van de onderscheiden deelgebieden valt buiten de 0-
10 km-zone, maar wordt vanwege praktische redenen (begrenzing 
telgebieden) toch bij de 10 km-zone gerekend. De verschillende start-
banen hebben de volgende nummering: 1 = Polderbaan, 2 = Zwanen-
burgbaan, 3 = Buitenveldertbaan, 4 = Kaagbaan, 5 = Aalsmeerbaan en 6 
= Oostbaan.  
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Figuur 3.2 Een geringde en van een halsband voorziene grauwe gans (F97) in de 

Vinkeveense Plassen op 27 mei 2009. Foto J. van der Winden. 
 

 
Figuur 3.3 Rustende grauwe ganzen op open water op 16 juni 2009 bij Fort aan de 

Drecht nabij Uithoorn. Op de oever, linksachter, zijn vogels aan het 
foerageren. Foto D. Beuker. 
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Figuur 3.4 Overzicht van plaatsen met ruiende grauwe ganzen in 2009 (Smits & 

Boudewijn 2010).  
 
Smits & Boudewijn (2010) hebben de resultaten van de veldverkenning in 2009 en 
van het raadplegen van verschillende bronnen samengevat: 
- Binnen de 0-10 km zone zijn ruiconcentraties van vele tientallen tot enkele 

honderden grauwe ganzen aanwezig aan de oostzijde van Haarlem in de 
Vijfhuizerplas en in Spaarnwoude (beide vallend binnen deelgebied Spaarn-
woude, in het Amsterdamse Bos (deelgebied Amstelland, vanaf 2010 geteld), 
Westeinderplassen (deelgebied Amstelland), Fort a/d Drecht (bij Uithoorn in 
deelgebied Utrecht) en de Geerpolderplas (deelgebied Zuid-Holland). 
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- In de 10-20 km zone zijn concentraties van vele tientallen tot honderden vogels 
aanwezig in de Zaanstreek en Waterland (Noord-Holland), Vinkeveense Plassen 
(Utrecht), Nieuwkoopse Plassen, Braassemermeer, Wijde Aa en Kagerplassen 
(alle Zuid-Holland). 

- Een grote ruiconcentratie met meer dan 1.000 niet-broedende vogels bevindt zich 
in de Waterleidingplas bij Loenderveen. Dit is aan de buitenrand van de 10-20 km 
zone op de grens van Noord-Holland met Utrecht. 

- Vermoedelijk verblijven veel niet-broedvogels in grote ruigebieden, zoals de 
Oostvaardersplassen (Flevoland), aangezien binnen de 0-20 km zone op een 
enkele uitzondering na geen sprake is van grote ruiconcentraties. 

 
Vangmethode ruiende ganzen 
Ruiende ganzen zitten veelal in moerasgebieden grenzend aan grasland. Hier is 
voedsel aanwezig en zijn ze veilig voor grondpredatoren. Geschikte ruigebieden 
liggen zowel direct ten noordwesten van de luchthaven als op grotere afstand in de 
laagveengebieden (figuur 3.4).  
 
Ruiende grauwe ganzen rusten overdag geconcentreerd in groepen op het open 
water (figuur 3.3) en foerageren ’s nachts op de aan water grenzende graslanden. 
Daarnaast wordt ook wel langs de waterkant gerust, afgewisseld met korte perioden 
van foerageren. Met name familiegroepen met jongen foerageren overdag op 
grasland direct grenzend aan het water. Om de vogels te vangen wordt op een 
geschikte plaats op de oever een fuik opgesteld met aan het eind een kraal. Bij het 
eerste licht worden de ganzen vanaf het water het land opgedreven. Hier worden de 
vogels door de wangen van de fuik gedwongen richting kraal te lopen (figuur 3.5). Na 
het sluiten van de kraal worden de vogels één voor één uit de kraal gehaald en in een 
jutezak gedaan. Zo blijven de vogels rustig en wordt beschadiging door paniekgedrag 
voorkomen. De vogels worden één voor één geringd, van een halsband voorzien, 
gemeten en gewogen (figuur 3.6). Naast een halsband krijgen de vogels ook 
standaard een metalen ring van het Vogeltrekstation. Nabij de ringlocatie worden de 
vogels weer rustig vrijgelaten. In 2009 zijn zowel adulte als juveniele vogels geringd 
en van halsbanden voorzien. In 2010 zijn met uitzondering van de vangactie bij het 
Amsterdamse Bos alleen volwassen vogels van een halsband voorzien. 
 
Met uitzondering van het Guisveld in 2009 en Fort a/d Drecht en Rijnsaterwoude in 
2010 zijn per locatie maximaal 25 ganzen van een halsband voorzien. Dit 
maximumaantal wordt enerzijds bepaald door het aantal beschikbare halsbanden en 
anderzijds door de verwerkingstijd van de ganzen. Indien de vogels niet alleen geringd 
werden, maar ook het geslacht bepaald werd en de verschillende lichaamsmaten 
gemeten, bedroeg de benodigde verwerkingstijd van 25 ganzen ongeveer 2 uur. 
 
Vangpogingen kanonnet 
In juli – augustus 2009 is op verschillende plaatsen rond Schiphol geprobeerd grauwe 
ganzen met een kanonnet te vangen. Het gedrag van de ganzen bleek te 
onvoorspelbaar om succesvol een kanonnet te kunnen installeren. De vogels 
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vermeden gebieden waar mensen actief waren en waren extreem schuw. Dit werd 
waarschijnlijk veroorzaakt door de verjaagacties rond Schiphol. Vervolgens is in de 
Inlaagpolder (Spaarnwoude), waar de ganzen overdag rustten, gedurende twee 
weken geprobeerd om de ganzen te vangen. Ook dit was niet succesvol.  
 

 
Figuur 3.5 Opstelling kraal en sturende netten van de fuik op 5 juni 2009 bij de 

Westbroekplas te Velserbroek. De vogels zitten in de jutezakken. Foto R. 
Smits. 

 

 
Figuur 3.6 Het meten en ringen van grauwe ganzen op 27 mei 2009, Vinkeveense 

Plassen. Foto J. van der Winden. 
 



26 

In overleg met de heer W. Menkveld van Schiphol Nederland bv is besloten om in juni 
2010 opnieuw ruiende grauwe ganzen te vangen en hiervan 150 te voorzien van 
halsbanden en 15 vogels tevens van een satellietzender. In 2010 zijn de vogels ook 
voorzien van een kunststof pootring met dezelfde letter/cijfercombinatie als de 
halsband. Door de ganzen zowel van een pootring als van een halsband te voorzien 
wordt inzicht verkregen worden in de kans dat een pootring of een halsband verloren 
gaat. 
 
Aanlevering en verwerking gegevens 
De aflezingen van halsbanden zijn door B. Voslamber (www.geese.org) aangeleverd 
als excelbestand. Dit bevat onder andere de volgende relevante informatie: 
halsbandcode, datum aflezing en x- en y-coördinaat plek aflezing. Deze bestanden 
zijn verder verwerkt in Access en vervolgens samengevoegd met het bestand van de 
ganzen van de verschillende ringlocaties. Bij de bewerking van de gegevens is 
onderscheid gemaakt in aflezingen in de 10-km zone en in de 10-20 km zone van 
Schiphol. Voor de presentatie van de gegevens op kaart zijn gegevens bewerkt tot op 
kilometerhok niveau. 
 
Tevens zijn aflezingen aangeleverd van vogels, die in het kader van andere studies 
zijn geringd buiten de 20 km zone, maar die binnen een straal van 20 km rond 
Schiphol zijn waargenomen. Alle gegevens zijn na bewerking en controle opgeslagen 
in één Access database.  

 3.4 Satellietzenders 

Vijftien ganzen zijn uitgerust met een satellietzender van Microwave Telemetry. Deze 
zenders zijn van het type PTT-100-70 en wegen 70 gram. De zenders hebben een 
paneel met zonnecellen en een antenne (figuur 3.7) en worden op de rug van de gans 
bevestigd met een tuigje, gemaakt van Natural Tubular teflon tape, met binnenin een 
elastisch koord en een kern van kevlar (figuur 3.8).  
 
Op basis van metingen aan grauwe ganzen zijn tuigjes in verschillende basismaten 
gemaakt. De tuigjes zijn eerst gepast bij dode ganzen. Vervolgens zijn twee door 
Duke Faunabeheer gevangen grauwe ganzen korte tijd voorzien van een tuigje met 
zender om te kijken hoe de vogels hierop reageerden en of de zender goed bleef 
zitten. Dit leverde bevredigende resultaten op. 
De ganzen bleken ondanks de versterking met kevlar toch in staat de tuigjes te 
vernielen. Met name de verbinding van het tuigje door de zender was kwetsbaar. 
Daarnaast vernielden enkele ganzen hun antenne.  
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Figuur 3.7 Grauwe gans voorzien van een metalen pootring, pootring met code en 

halsband met dezelfde code en een satellietzender. De vogel is 
gevangen in het Amsterdamse Bos op 10 juni 2010. Foto T. Boudewijn. 

 

 
Figuur 3.8 Een van de gebruikte satellietzenders. Het tuigje is door de grauwe gans 

vernield, waardoor de zender is afgevallen. Foto M. Collier. 
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De fabrikant geeft aan dat de zenders tot drie jaar mee kunnen gaan. Plaatsbepaling 
door de satellietzender en het verzenden van gegevens vraagt energie die door het 
zonnepaneel moet worden opgewekt. In het kader van het onderzoek zijn vooral 
verplaatsingen in het zomerhalfjaar interessant. De kortere daglengte in de winter 
beperkt de energie die wordt opgewekt door het zonnepaneel. De zenders zijn dan 
ook zodanig geprogrammeerd dat de frequentie van de plaatsbepalingen in de zomer 
hoger ligt dan in het winterhalfjaar (zie tabel 3.1).  
 
Tabel 3.1 Overzicht van het moment van plaatsbepaling in de verschillende 

maanden. Het tijdstip is uitgedrukt in GMT (Greenwich Mean Time). Voor 
de Nederlandse situatie dient in de winterperiode een uur hierbij opgeteld 
te worden en in de zomertijd twee uur. 

periode Tijdstip metingen in uren 
1 mei – 30 juni 0, 8, 10, 13, 18, 21 
1 juli – 30 september 0, 5, 6, 7, 8, 9, 13, 18, 19, 20, 21, 22 
1 oktober – 30 november 0, 8, 16 
1 december – 31 januari 0, 13 
1 februari – 30 april 0, 8, 16 

 
De gegevens van de satelliet werden twee keer per week ontvangen. Indien de 
signalen gedurende meerdere achtereenvolgende peilingen van dezelfde locatie 
kwamen werd op deze locatie naar de eventueel afgeworpen zender gezocht. Op 
deze wijze zijn 5 zenders teruggevonden. 
 
Om het ruimtelijke patroon van de verplaatsingen van de verschillende vogels in de 
tijd weer te geven zijn de peilingen van 00:00 GMT geselecteerd met de bijbehorende 
coördinaten. Deze peiling geeft doorgaans een goed beeld van de slaapplaats. Indien 
meerdere achtereenvolgende peilingen van 00:00 GMT ontbreken is hiervoor de 
peiling van 22:00 genomen, als indicatie van de slaapplaats. Dit komt neer op 24:00 
zomertijd. Soms foerageren ganzen ook ’s nachts, met name in heldere nachten met 
volle maan. 
 
De vogels gebruiken over het algemeen slaapplaatsen op korte afstand (enkele 
kilometers) van de foerageergebieden. Bij vogels met weinig peilingen worden de 
slaapplaatsen per week weergegeven, terwijl bij de vogels met veel peilingen de 
verschuivingen in slaapplaatskeuze per maand worden gepresenteerd. Pijlen met 
weeknummers geven het tijdstip van de belangrijkste verplaatsingen aan.  
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 4 Resultaten 

 4.1 Inleiding 

In de ruitijd zijn grauwe ganzen op ruiplaatsen gevangen en voorzien van afleesbare 
halsbanden, terwijl ook een klein aantal vogels is voorzien van zenders. Door de 
halsbanden af te lezen en op basis van de zendergegevens wordt inzicht verkregen 
van welke ringlocaties de vogels in de nazomer op de stoppelvelden rond Schiphol 
verblijven. Aflezingen van halsbanden in de winter geven inzicht in de verblijfplaatsen 
in de winterperiode, terwijl waarnemingen in de broedtijd laten zien van welke 
broedgebieden de vogels gebruik maken. Bijlage 2 geeft in de vorm van tabellen een 
gedetailleerd overzicht van de verplaatsingen in de tijd en in bijlage 3 worden de 
verplaatsingen per ringlocatie samengevat.  
 
Paragraaf 4.3 beschrijft de belangrijkste patronen in de aflezingen van gehalsbande 
vogels. Tevens wordt kort ingegaan op waarnemingen van gehalsbande vogels in het 
onderzoeksgebied (0-20 km rond Schiphol), die daarbuiten geringd zijn.  
 
Paragraaf 4.4 behandelt de resultaten van het zenderonderzoek en paragraaf 4.5 de 
terugmeldingen van geringde ganzen, die door WBE’s zijn geschoten in de nabijheid 
van Schiphol. De integratie van de resultaten van het zender- en halsbandonderzoek 
met de resultaten van het onderzoek van Landschap Noord-Holland in 2009 en 2010 
in de 10 km zone rond Schiphol vindt plaats in paragraaf 4.6. 

 4.2 Algemeen 

In 2009 zijn 162 en in 2010 150 grauwe ganzen voorzien van een halsband (tabel 
4.1). Deze zijn zowel binnen de 10-km zone als in de 10-20 km zone gevangen (figuur 
4.1). In 2010 zijn 15 grauwe ganzen tevens voorzien van een satellietzender. 
 
In 2009 lag de nadruk op vangacties op locaties zowel dichtbij als op wat grotere 
afstand van de luchthaven. Op 12 verschillende plaatsen, die ingedeeld kunnen 
worden in acht hoofdgebieden, zijn ganzen gevangen. In 2009 waren vangacties bij 
het Fort aan de Drecht (Uithoorn) en bij het Amsterdamse Bos niet succesvol.  
 
In 2010 is vooral gericht gevangen in de directe omgeving van Schiphol. Vangacties 
bij Fort aan de Drecht en het Amsterdamse Bos waren succesvol. Op zes 
verschillende locaties zijn ruiende grauwe ganzen gevangen. 
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Figuur 4.1 Overzicht ringlocaties grauwe ganzen in 2009 en 2010. Per locatie is het 

aantal ganzen dat is voorzien van een halsband weergegeven. 
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Tabel 4.1. Overzicht van de ringlocaties, vangdata en het aantal grauwe ganzen 
voorzien van halsbanden en van zenders in 2009 en 2010 (zie ook figuur 
4.1). Bij het Guisveld zijn ook een adulte en een juveniele soepgans van 
een halsband voorzien. 

Locatie Datum Aantal Aantal 
 2009 2010 halsbanden zenders 
Demmerikse Kade, Vinkeveen 27-05  25  
Vijfhuizerplas, Haarlem 03-06  9 
  09-06 19 3 
Nieuwkoop 04-06  5  
 09-06  3  
Penningsveer, Spaarnwoude 05-06  4  
Westbroekplas, Velserbroek 05-06  17 
Loenderveen 08-06  25  
Oudekerkerplas 12-06  5  
Buurterpolder, Rijpwetering 17-06  8  
Rijpwetering 19-06  22  
Guisveld, Zaandam 24-06  39  
Grote IJpolder, Spaarnwoude  04-06 25 3 
Fort a/d Drecht, Uithoorn  09-06 31 3 
Kalverpolder, Zaanstad  09-06 18 2 
Amsterdamse Bos, Amstelveen  11-06 19 2 
Braassemermeer, Rijnsaterwoude  11-06 38 2 

Totaal  312 15 

 

 
Figuur 4.2 Overzicht van het aantal aflezingen van gehalsbande grauwe ganzen. 

Weergegeven zijn de aflezingen van vogels, die in het onderzoeksgebied 
zijn voorzien van een halsband in 2009-2010, in de periode juni 2009 t/m 
november 2010. 
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In 2009 zijn 739 aflezingen verricht. Nadat in juni 2010 opnieuw ganzen met 
halsbanden waren uitgerust nam het aantal aflezingen sterk toe (figuur 4.2). In totaal 
ging het in 2010 om 2.013 meldingen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door het feit dat 
in 2010 vogels gevangen zijn in gebieden waar veel aflezers actief zijn en anderzijds 
zijn meer waarnemers in de zomer van 2010 actief geworden. In beide jaren is er in 
de nazomer een piek in het aantal aflezingen, waarna het aantal aflezingen sterk 
terugloopt. In januari-maart 2010 is er een kleine piek in het aantal waarnemingen. 
Hieraan ten grondslag liggen mogelijk een toegenomen waarneeminspanning en/of 
het strenge winterweer (zie §5.1). 

 4.3 Verspreiding en gebiedsgebruik gehalsbande grauwe ganzen 

 4.3.1 Hoofdpatroon in de periode juli – september (2009 en 2010) 

Deze paragraaf gaat in op de belangrijkste patronen op basis van de aflezingen van 
halsbanden. Figuur 4.3 geeft een overzicht van alle aflezingen van vogels in de 
maanden juli-september. Hierbij zijn de waarnemingen uit 2009 en 2010 
gecombineerd.  
 
In figuur 4.3 zijn duidelijk gebieden te onderscheiden waar veel aflezingen plaats-
vinden. Deze worden hier verder concentratiegebieden genoemd. De volgende 
concentratiegebieden zijn onderscheiden: 
A. Assendelft-Westzaan; 
B. Spaarnwoude-Haarlem; 
C. Polder de Rondehoep en Groot Mijdrecht; 
D. Uithoorn-Nieuwkoopse Plassen; 
E. Kagerplassen. 
Daarnaast zijn er ook aflezingen uit andere gebieden op grotere afstand van Schiphol 
(zie verder bijlage 2 en 3). Dit geldt met name voor de Kalverpolder ten noorden van 
Zaandam en het gebied ten zuiden van het Alkmaardermeer. Deze gebieden kennen 
echter weinig uitwisseling met gebieden direct rond Schiphol (zie ook bijlage 2 en 3) 
en worden daarom geen concentratiegebied genoemd. 
 
Voor de concentratiegebieden is uitgezocht welk deel van de gehalsbande vogels van 
iedere ringlocatie hier is teruggezien in de periode juli-september (figuur 4.4). Voor de 
ringlocaties Penningsveer, Nieuwkoop en Rijpwetering geldt dat zij in concentratie-
gebieden liggen, zodat voor deze ringlocaties geen verplaatsingen naar het 
bijbehorende concentratiegebied zijn aangegeven. Hieronder wordt per concentratie-
gebied het patroon beschreven. Ook wordt aangegeven of vogels geringd buiten het 
onderzoeksgebied in de periode juli-september in de concentratiegebieden worden 
waargenomen. Voor de ringlocaties in Nederland buiten het onderzoeksgebied zie 
bijlage 6. 
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Figuur 4.3 Overzicht van de aflezingen van gehalsbande grauwe ganzen in de maanden 

juli – september 2009 en 2010. De belangrijkste concentratiegebieden zijn 
rood omcirkeld. De zwarte lijnen geven de werkelijke begrenzing van deze 
gebieden aan. 

 
A. Assendelft-Westzaan 
In het gebied zelf is niet geringd. Het merendeel van de vogels van de Westbroekplas 
(82%) wordt in dit gebied waargenomen, evenals een flink deel van de vogels geringd 
bij Penningsveer (25%), Vijfhuizerplas (18%) en het Guisveld (15%). Van Spaarn-
woude, Amsterdamse Bos en Loenderveen wordt minder dan 10% van de geringde 
vogels in juli-september bij Assendelft-Westzaan waargenomen. Van de Kalverpolder 
is geen enkele vogel in Assendelft-Westzaan waargenomen.  
De hier vastgestelde vogels zijn vooral afkomstig uit gebieden ten noorden of direct 
ten zuiden van het Noordzeekanaal.  
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Figuur 4.4 De herkomst van grauwe ganzen waargenomen in de vijf onder-

scheiden concentratiegebieden in juli-september (2009 en 2010). 
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Vogels afkomstig van buiten het onderzoeksgebied komen vooral uit noordelijk 
gelegen gebieden, zoals het Zwanenwater en andere gebieden in de Kop van Noord-
Holland. Daarnaast zijn enkele vogels vastgesteld uit de Oostvaardersplassen en uit 
Zoetermeer.  
 
B. Spaarnwoude-Haarlem 
Dit is een belangrijk concentratiegebied voor grauwe ganzen. Dit geldt zowel voor 
vogels uit de directe omgeving, zoals Spaarnwoude 88%), Westbroekplas (94%), 
Penningsveer (100%) en Vijfhuizerplas (82%), als voor vogels geringd in gebieden op 
grotere afstand, zoals Rijnsaterwoude, Nieuwkoop en Uithoorn (12-16%). Gebieden 
met een minder hoog aandeel vogels in Spaarnwoude-Haarlem zijn: Rijpwetering, 
Demmerikse Kade, Loenderveen, Amsterdamse Bos en Kalverpolder (<10%). Alleen 
van het Guisveld en de Ouderkerkerplas zijn geen vogels in Spaarnwoude waar-
genomen. 
 
Het gebied is zowel belangrijk voor ganzen uit omringende gebieden als voor ganzen 
van ringlocaties op 20-30 km afstand ten zuiden van Spaarnwoude. 
Grauwe ganzen van ringlocaties buiten het onderzoeksgebied zijn alle afkomstig uit 
noordelijk gelegen gebieden in Noord-Holland, zoals Zwanenwater en Wieringen. 
 
C. Polder de Rondehoep en Groot Mijdrecht 
Hier zijn vooral ganzen vastgesteld afkomstig uit aangrenzende gebieden als het 
Amsterdamse Bos (58%), Fort aan de Drecht (Uithoorn) (45%) en de Oudekerkerplas 
(20%). Enkele vogels zijn afkomstig uit de dichtbij gelegen Vinkeveense Plassen 
(Demmerikse Kade) en van grotere afstand komen enkele vogels uit het noordelijk 
gelegen Guisveld en uit de Kagerplassen (Rijpwetering) (<10%).  
 
In dit concentratiegebied worden vooral ganzen waargenomen afkomstig uit het 
grensgebied van Noord-Holland en Utrecht. Er zijn geen ganzen waargenomen van 
ringlocaties buiten het onderzoeksgebied.  
 
D. Uithoorn-Nieuwkoopse Plassen 
Naar verhouding zijn de meeste vogels in dit concentratiegebied afkomstig van Fort 
aaan de Drecht (Uithoorn) (29%), Nieuwkoop (38%) en de Vinkeveense Plassen 
(Demmerikse Kade) (12%). Daarnaast wordt het gebied ook gebruikt door kleine 
aantallen vogels uit meer westelijk en oostelijk gelegen laagveengebieden (<10%). 
Opvallend is dat ook enkele vogels afkomstig uit naar verhouding ver weg gelegen 
gebieden zoals de Vijfhuizerplas bij Haarlem en het Guisveld bij Zaandam in dit 
concentratiegebied zijn waargenomen. 
 
Het concentratiegebied wordt vooral gebruikt door vogels van relatief dichtbij gelegen 
ringlocaties op de grens van Utrecht, Zuid-Holland en Noord-Holland. 
In het concentratiegebied zijn enkele vogels vastgesteld die geringd zijn buiten het 
onderzoeksgebied. Deze zijn afkomstig uit zuidelijk gelegen gebieden (Zoetermeer en 
omgeving Reeuwijk) en één vogel uit Hoorn, Noord-Holland. 
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E. Kagerplassen 
Vogels die hier worden afgelezen zijn vooral afkomstig uit het Kagerplassengebied 
zelf (Rijpwetering) (30%) en uit Nieuwkoop (12%). Slechts kleine aantallen uit oostelijk 
gelegen laagveengebieden, inclusief Loenderveen, en van ringlocaties nabij Schiphol, 
te weten het Amsterdamse Bos en de Vijfhuizerplas, zijn hier vastgesteld (<10%).  
 
In het gebied van de Kagerplassen concentreren zich vooral vogels geringd in de 
Kagerplassen en vogels uit Nieuwkoop. 
 
In het gebied is één vogel gezien van een ringlocatie nabij Reeuwijk, gelegen buiten 
het onderzoeksgebied. 
 
Aandachtspunt 
Uit figuur 4.3 komt naar voren dat er slechts weinig halsbandwaarnemingen in de 
directe omgeving (naast of vlakbij) Schiphol zijn gedaan. In juli en augustus 2009 is 
geprobeerd halsbanden af te lezen in de Haarlemmermeer zelf, maar de vogels waren 
zeer schuw, zodat ze al op meer dan 300 m afstand op de wieken gingen. Hierdoor 
was het niet mogelijk om veel halsbanden af te lezen. De halsbandaflezingen in de 
concentratiegebieden zijn vooral midden op de dag verricht. Deze concentratie-
gebieden worden als dagrustplaatsen gebruikt, waar de ganzen niet of weinig 
verstoord worden en daardoor ook minder gevoelig voor verstoring zijn. Dit betekent 
dat met de halsbandaflezingen niet goed de relatie gelegd kan worden tussen de 
herkomstgebieden (ringlocaties) en het daadwerkelijk foerageren op de stoppelvelden 
rond Schiphol. 
 

 4.3.2 Periode oktober – februari (2009 en 2010) 

De aflezingen van gehalsbande ganzen in de maanden oktober-juni 2009 en 2010 zijn 
weergegeven in figuur 4.5. Opnieuw zijn de gebieden die in de periode juli-september 
intensief gebruikt worden van belang voor ganzen. Het aantal aflezingen binnen een 
straal van 10 km van Schiphol maar buiten de concentratiegebieden is zeer gering. 
Binnen de straal van 10-20 km zijn naast de onderscheiden concentratiegebieden nog 
enkele andere gebieden met veel aflezingen zoals opnieuw de Kalverpolder ten 
noordoosten van Zaandam en het gebied ten zuiden van het Alkmaardermeer en het 
gebied oostelijk van Polder de Rondehoep en Uithoorn-Nieuwkoopse Plassen. 
 
In figuur 4.6 is per concentratiegebied weergegeven van welke ringlocaties de vogels 
afkomstig zijn. Hieronder worden de belangrijkste patronen besproken. 
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Figuur 4.5 Overzicht van de aflezingen van gehalsbande grauwe ganzen in de 

maanden oktober – juni 2009 en 2010. De belangrijkste concentratie-
gebieden zijn rood omcirkeld. 

 
A. Assendelft-Westzaan 
Vooral vogels van de Westbroekplas (88%) worden hier in de winter gezien en 28% 
van de vogels van het Guisveld. Daarnaast worden 14% van de vogels van de 
Vijfhuizerplas en 5% van het Amsterdamse Bos hier waargenomen. 
 
In oktober, januari en februari zijn in de polders van Assendelft vogels gezien uit het 
Zwanenwater en enkele vogels uit De Deelen (Friesland), Wieringen (Noord-Holland), 
Arkemheen (Gelderland), Schellinkhout (Noord-Holland) en Zuid-Zweden.  
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Figuur 4.6 De herkomst van grauwe ganzen waargenomen in de vijf 

onderscheiden concentratiegebieden in oktober-februari (2009 en 
2010). 
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B. Spaarnwoude-Haarlem 
Dit concentratiegebied is van belang voor vogels van de Weastbroekplas (88%), 
Spaarnwoude (76%), Penningsveer (50%) en Vijfhuizerplas (46%). Daarnaast worden 
hier nog enkele vogels van het Guisveld en Rijnsaterwoude (<10%) gezien. 
 
In oktober en november-januari worden hier enkele vogels afkomstig uit het 
Zwanenwater gezien en vogels uit de De Deelen (Friesland) en Schellinkhout (nabij 
Hoorn). 
 
C. Polder de Rondehoep en Groot-Mijdrecht 
In de winterperiode is dit een belangrijke verblijfplaats voor vogels van de 
Oudekerkerplas (80%), Amsterdamse Bos (74%) en Fort aan de Drecht (Uithoorn) 
(42%). Daarnaast wordt hier een enkele vogel van Spaarnwoude, Vijfhuizerplas, 
Loenderveen en Demmerikse kade (Vinkeveen) (<10%) gezien. 
 
Vogels van buiten het onderzoeksgebied worden met name in de omgeving van 
Wavershoek gezien. Dit betreft vogels uit met name Zuid-Zweden, maar ook uit De 
Deelen (Friesland), Nijkerk (Gelderland) en Noorwegen.  
 
D. Uithoorn-Nieuwkoopse Plassen 
In de winterperiode worden hier vooral ganzen uit Nieuwkoop (62%) gezien en 
nauwelijks ganzen uit andere gebieden. Alleen van de Demmerikse Kade 
(Vinkeveen), Fort aan de Drecht (Uithoorn) en Rijpwetering wordt een enkele vogel in 
dit concentratiegebied waargenomen (<5%). 
 
In dit concentratiegebied zaten verschillende vogels van ringlocaties buiten het 
onderzoeksgebied en van buiten Nederland: Reeuwijk (Zuid-Holland), Nijkerk 
(Gedlerland), De Deelen, Tjalleberd (beide Friesland) en uit Zuid-Zweden, Noorwegen 
en Rügen (Duitsland). 
 
E. Kagerplassen 
In de Kagerplassen worden in de winterperiode vooral vogels gezien uit het gebied 
zelf (57%) en uit Rijnsaterwoude (13%). Daarnaast zijn enkele vogels uit het Guisveld 
(3%), Amsterdamse Bos (5%) en Loenderveen (4%) hier waargenomen. 
 
Hier zijn geen vogels met halsbanden van buiten het onderzoeksgebied afgelezen in 
de onderzoeksperiode. 
 
Algemeen patroon 
In de winterperiode treden beperkte verplaatsingen op, waarbij de vogels vooral 
concentratiegebieden dichtbij de ringlocatie bezoeken. Vooral de concentratie-
gebieden Spaarnwoude-Haarlem en Polder de Rondehoep en Groot Mijdrecht worden 
veel gebruikt door vogels van nabijgelegen ringlocaties. 
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Figuur 4.7 De herkomst van grauwe ganzen waargenomen in de vijf onderscheiden 

concentratiegebieden in maart-juni (2009 en 2010). In de Kagerplassen 
zijn alleen halsbanden uit het gebied zelf afgelezen.  
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 4.3.3 Periode maart-juni (2010) 

In het begin van de periode maart-juni houden de broedvogels zich in of nabij de 
broedgebieden op. Vogels die succesvol broeden ruien in het broedgebied, terwijl 
niet-broedvogels en subadulte vogels (nog niet broedrijp) vaak ruien op plekken die 
zich op grotere afstand van de broedplekken bevinden. 
In figuur 4.7 staan de aflezingen uit de periode maart-juni 2010 weergegeven. 
 
A. Assendelft-Westzaan 
Hier zijn in deze periode slechts enkele vogels uit het Guisveld (5%) waargenomen. 
 
Ten noorden van Assendelft in de omgeving van polder Westzaan en Wormer zijn 
enkele vogels gezien uit De Deelen (Friesland) en het Zwanenwater en één vogel uit 
Schellinkhout (nabij Hoorn) (beide Noord-Holland). 
 
B. Spaarnwoude-Haarlem 
Vooral vogels van de Westbroekplas (100%), Penningsveer (100%) en de 
Vijfhuizerplas (89%) zijn hier waargenomen. Daarnaast zijn enkele vogels van het 
Guisveld (5%) en en Spaarnwoude (8%) hier gezien. Vooral het geringe aantal 
waarnemingen van de ringlocatie Spaarnwoude is opmerkelijk. Dit wordt mogelijk 
deels veroorzaakt door het feit dat hier pas in juni 2010 ganzen geringd zijn. De 
periode dat er ringen afgelezen konden worden was hierdoor zeer kort. 
 
Er zijn hier enkele vogels gezien afkomstig van buiten het onderzoeksgebied. Het gaat 
om vogels uit Zoetermeer (Zuid-Holland), Zwanenwater en Wieringenmeer (beide 
Noord-Holland).  
 
C. Polder de Rondehoep en Groot-Mijdrecht 
In dit concentratiegebied bevindt zich geen ringlocatie, zodat het aantal aflezingen in 
de broedperiode beperkt is. Er worden hier vooral vogels van nabijgelegen 
ringlocaties gezien: Ouderkerkerplas (20%), Amsterdamse Bos (16%) en Fort aan de 
Drecht (Uithoorn) (3%). Daarnaast werd hier een vogel van het Guisveld (3%) gezien. 
 
D. Uithoorn-Nieuwkoopse Plassen 
In dit gebied werd in de broedperiode 75% van alle bij Nieuwkoop geringde vogels 
terug gezien en een vogel van Rijpwetering (3%). 
 
E. Kagerplassen 
Hier werd slechts een klein deel (17%) van de bij Rijpwetering geringde vogels terug 
gezien. Waarnemingen van vogels van andere ringlocaties ontbreken. 
 
Algemeen patroon 
Er treden weinig verplaatsingen van ringlocaties naar concentratiegebieden op. De 
meeste verplaatsingen vinden plaats richting Spaarnwoude-Haarlem gevolgd door 
Polder de Rondehoep en Groot Mijdrecht. 
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 4.4 Verspreiding en gebiedsgebruik gezenderde grauwe ganzen 

 4.4.1 Algemeen 

In juni 2010 zijn vijftien grauwe ganzen uitgerust met een satellietzender. Tabel 4.2 
geeft een overzicht van het aantal verkregen peilingen van de verschillende zenders. 
Eén zender heeft nooit gefunctioneerd. Er zijn grote verschillen in de periode dat de 
zenders gewerkt hebben.  
 
Tabel 4.2 Overzicht van het aantal peilingen en de werkzame periode van de 

verschillende satellietzenders. 
Gebied Halsband Start Laatste 

peiling 
Aantal 

peilingen 
Spaarnwoude F00 4-6-2010 21-6-2010 95 
Spaarnwoude F01 4-6-2010 27-6-2010 142 
Spaarnwoude F06 4-6-2010 19-7-2010 115 
Vijfhuizerplas F27 9-6-2010 23-6-2010 92 
Vijfhuizerplas F28 9-6-2010 13-11-2010 1.128 
Vijfhuizerplas F33 9-6-2010 15-8-2010 580 
Fort ad Drecht F46 9-6-2010 25-8-2010 512 
Fort ad Drecht F49 9-6-2010 27-7-2010 360 
Fort ad Drecht F52 9-6-2010 24-7-2010 360 
Kalverpolder F81 9-6-2010 15-6-2010 48 
Kalverpolder F87 9-6-2010 17-8-2010 465 
Amsterdamse Bos FAS 11-6-2010 28-10-2010 958 
Amsterdamse Bos FBR 11-6-2010 3-7-2010 93 
Rijnsaterwoude FCR 11-6-2010 Niet gewerkt 0 
Rijnsaterwoude FEU 11-6-2010 4-10-2010 962 

 
In paragraaf 4.4.2 worden per ringlocatie de belangrijkste verplaatsingen besproken. 
Vogels met alleen peilingen bij de ringlocatie worden niet besproken in de hoofdtekst. 
Vogels met beperkte verplaatsingen worden wel besproken in de hoofdtekst maar de 
bijbehorende figuur staat in bijlage 5, waar meer in detail wordt ingegaan op de 
verplaatsingen van de individuele vogels. 
 

 4.4.2 Verplaatsingen gezenderde vogels 

Spaarnwoude (Groote IJpolder) 
Hier zijn 3 vogels van een zender voorzien: F00, F01 en F06. Alleen de 
verplaatsingen van F06 worden hier besproken.  
 
Gans F06 
Deze gans gebruikte aanvankelijk slaapplaatsen en foerageergebieden in de directe 
omgeving van de ringlocatie. In week 25 verplaatste de vogel zich naar de 
graslandpolders (Osdorper Binnen- en Bovenpolder) in de omgeving van Osdorp, dat 
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ongeveer 2,5 km ten zuiden van de ringlocatie ligt. De gans foerageerde en sliep op 
deze graslanden. De foerageergebieden lagen op 1,5 – 3 km van de slaapplaats. Aan 
het eind van week 25 keerde gans F01 terug naar de omgeving van de ringlocatie. 
Kort daarop stopten de peilingen. 
 
Vijfhuizerplas, Haarlem 
Hier zijn drie ganzen van een zender voorzien: F27, F28 en F33. Gans F27 wist al 
snel de antenne af te breken, zodat alleen de ganzen F28 en F33 worden besproken. 
 
Gans F28 
Gans F28 verbleef van week 23 - 28 in en bij de Vijfhuizerplas. In week 29 nam de 
actieradius iets toe, maar de vogel bleef tot en met week 40 rond de Vijfhuizerplas en 
de Meerwijkerplas foerageren, waarbij de actieradius maximaal 3,5 km bedroeg 
(figuur 4.8). De vogel foerageerde niet in de Haarlemmermeer.  
Eind week 40 vertrok de gans naar het graslandgebied Polder Boterhuis boven 
Leiden. In de navolgende weken bleef Polder Boterhuis de belangrijkste verblijfplaats, 
maar werden kleine uitstapjes naar de eilanden in de Kagerplassen gemaakt. In week 
46 werd de zender verloren op een eiland in het noordelijke deel van de Kager-
plassen.  
 

 
Figuur 4.8 Overzicht van de vastgestelde slaapplaatsen en verplaatsingen van gans 

F28 geringd in de Vijfhuizerplas. 
 
Gans F33 
Gans F33 verbleef tot en met week 25 bij de Vijfhuizerplas. In week 26 werden de 
Meerwijkplas en de Molenplas ten zuidwesten van de Vijfhuizerplas bezocht (figuur 
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4.9). In week 27 werd aanvankelijk in de Poelpolder ten noorden van de Vijfhuizerplas 
gefoerageerd, maar op 6 juli vertrok de vogel in noordelijke richting. Na een korte 
tussenstop ten zuiden van Spaarndam ging de vogel naar het grasland ten westen 
van Spaarndam. Hier verbleef de vogel tot en met week 32, waarbij geslapen werd op 
de Westbroekplas. Eind week 32 verloor de gans de zender.  
 

 
Figuur 4.9 Overzicht van de vastgestelde slaapplaatsen en verplaatsingen van 

gans F33 geringd in de Vijfhuizerplas. 
 
Fort aan de Drecht, Uithoorn 
Hier werden drie ganzen van een zender voorzien: F46, F49 en F52. Alle zenders 
hebben 6-10 weken gefunctioneerd. 
 
Gans F46 
In week 23 - 24 verbleef gans F46 in het graslandgebied ten westen van de ringlocatie 
(figuur 4.10). In de loop van week 25 vertrok de vogel naar de polder ten zuiden van 
het Fort (Polder Blokland). Hier werd ook geslapen. In week 26 verbleef de vogel 
overdag aan de noordkant van Polder Zevenhoven. In week 27 zat de vogel enige tijd 
aan de zuidkant van Polder Zevenhoven. De vogel bezocht hierna het gebied tussen 
Mijdrecht en Uithoorn. In week 29 sliep de vogel in de Geerpolderplas en werden 
onder andere de Westeinderplas en aangrenzende graslanden bezocht. Vervolgens 
keerde de vogel terug naar Polder Blokland. In de volgende weken werden Polder 
Groot Mijdrecht en Polder de Rondehoep bezocht. Geslapen werd in de Polder Groot-
Mijdrecht in het deelgebied Wavershoek. Eind augustus wist de gans de zender te 
verwijderen. 
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Figuur 4.10 Overzicht van de vastgestelde slaapplaatsen en verplaatsingen van 

gans F46 geringd bij Fort aan de Drecht. 
 
Gans F49 
In week 23 - 24 verbleef F49 vrijwel voortdurend in de Uithoornsche Polder direct ten 
westen van het Fort (figuur 4.11). Eind week 25 vertrok de vogel naar Polder Blokland 
ten zuiden van het Fort. In week 26 nam de actieradius sterk toe. De vogel sliep in of 
bij Polder Blokland en van hieruit werden aangrenzende gebieden bezocht. Op 4 juli 
bevond de vogel zich om 7:00 op een landbouwperceel net binnen de Haarlemmer-
meer nabij Rijsenhout. Dit is 6 km ten noordwesten van de slaapplaats bij het Fort. 
Een uur later had de vogel zich 500 m verplaatst en om 10:00 was de vogel weer 
terug bij het fort.  
Op 10 juli was er om 8:00 opnieuw een peiling van de vogel op hetzelfde perceel in de 
Haarlemmermeer en ook om 21:00 en 22:00 zijn er peilingen op dit perceel. 
Tussenliggende peilingen ontbreken, zodat onbekend is of de vogel tussentijds weer 
naar het fort ging of op het perceel bleef. Op 11 juli was de vogel om 8:00 weer op het 
perceel maar sliep opnieuw bij het Fort. In week 28 sliep de vogel bij de Kromme 
Mijdrecht ten oosten van Polder Blokland. Op 12 juli bezocht hij van 7:00 - 9:00 een 
landbouwperceel in Polder Zevenhoven en op 13 juli van 7:00 – 11:00 landbouw-
percelen direct ten noorden van Nieuwveen 
In week 29 - 30 werden de Bovenkerkerpolder, Polder Groot Mijdrecht en Polder de 
Rondehoep bezocht en eind week 30 vertrok de vogel via de Bovenkerkerpolder en 
Polder Blokland naar het graslandgebied ten noorden van de Nieuwkoopse Plassen. 
Hier verloor hij de zender. 
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Figuur 4.11 Overzicht van de vastgestelde slaapplaatsen en verplaatsingen van 

gans F49 geringd bij Fort aan de Drecht. 
 

 
Figuur 4.12 Overzicht van de vastgestelde slaapplaatsen en verplaatsingen van 

gans F52 geringd bij Fort aan de Drecht. 
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Gans F52 
In week 23 - 24 verbleef gans F52 direct ten westen van het fort in de Uithoornsche 
Polder (figuur 4.12). In week 25 - 26 nam de actieradius iets toe en aan het eind van 
deze periode vertrok de vogel naar Polder Blokland ten zuiden van het fort. Begin 
week 27 bezocht de vogel op 5 juli van 7:00 tot 9:00 waarschijnlijk een landbouw-
perceel in Polder Zevenhoven en om 10:00 was de vogel weer in Polder Blokland.  
 
Op 7 juli werd een graslandgebied ten noorden van de Nieuwkoopse Plassen bezocht 
en de volgende ochtend keerde hij terug naar Polder Blokland. In week 27 vertrok de 
vogel naar een graslandgebied in Noord-Amsterdam (ten noorden van Tuindorp/ 
Oostzaan), waar hij die dag bleef.  
 
De volgende dag vloog de vogel via Polder Oostzaan naar de Wijde Wormer om 
uiteindelijk in week 28 Polder Westzaan ten westen van Zaandam te bereiken. In 
week 29 vertrok de vogel in noordoostelijke richting naar de polders ten zuiden van 
Wormer (De Engewormer). De daarop volgende dagen verplaatste de vogel zich 
geleidelijk in noordoostelijke richting in de polders ten noordoosten van Wormer (o.a. 
Polder Wormer, Jisp en Nek), waar hij op 24 juli de zender verloor. 
 
Kalverpolder 
Hier zijn twee ganzen van een zender voorzien: F81 en F87. Alleen gans F87 wordt 
kort besproken. 
 
Gans F87 
Gans F87 verbleef van week 23 - 28 aan de noordkant van de Kalverpolder vlakbij de 
ringlocatie (zie bijlage 5 figuur B5.5). In week 29 bezocht hij voor het eerst de zuidkant 
van de Engewormer. In week 30 nam de actieradius toe en werd een groot deel van 
zowel de Kalverpolder als de Engewormer benut. In week 31 tot 33 werd vooral de 
Engewormer gebruikt. 
 
Amsterdamse Bos  
In het Amsterdamse Bos werden twee vogels van een zender voorzien: FAS en FBR. 
Hier wordt alleen gans FAS besproken. 
 
Gans FAS 
Van week 23 - 29 verbleef gans FAS continu op het grasland nabij de ringlocatie 
(figuur 4.13). Eind week 29 werd geslapen aan de zuidrand van het Amsterdamse 
Bos, waarna de vogel na een korte tussenstop in de Bovenkerkerpolder doorvloog 
naar Polder de Rondehoep ten oosten van Amstelveen. Van hieruit werd Polder Groot 
Mijdrecht aangedaan. Later in de week keerde de vogel terug naar de Bovenkerker-
polder. Van hieruit werden het Amsterdamse Bos en Polder Groot-Mijdrecht bezocht. 
In de periode van week 31 – 41 verbleef de vogel in het gebied van de Bovenkerker-
polder, Polder de Rondehoep en aan de noordkant van Polder Groot-Mijdrecht. In 
week 34 en week 35 werden in de ochtenduren landbouwpercelen in de Bovenkerker-
polder bezocht. In week 41 bezocht de vogel verschillende gebieden kort na elkaar, 
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zoals Wavershoek in Polder Groot-Mijdrecht en het Amsterdamse Bos, maar keerde 
wel steeds terug naar de Bovenkerkerpolder. 
Eind week 41 vertrok de vogel naar het Amsterdamse Bos om vervolgens enige tijd 
aan de zuidzijde van het Nieuwe Meer te verblijven. In week 42 keerde de vogel terug 
naar de Bovenkerkerpolder, van waaruit ook Polder Groot Mijdrecht werd bezocht. In 
week 43 verloor hij de zender. 
 

 
Figuur 4.13 Overzicht van de vastgestelde slaapplaatsen en verplaatsingen van 

gans FAS geringd in het Amsterdamse Bos. 
 
Rijnsaterwoude 
Bij het Braassemermeer zijn twee vogels van een zender voorzien: FCR en FEU. De 
zender van FCR heeft niet gewerkt, zodat alleen de verplaatsingen van gans FEU 
worden besproken. 
 
Gans FEU 
In de weken 23 - 25 verbleef gans FEU langs de oevers van het Braassemermeer 
(figuur 4.14). In de loop van week 26 vertrok de vogel naar de Lagewaardse Polder in 
Zuid-Holland, 6 km ten zuiden van het Braassemermeer. In week 27 keerde hij weer 
terug. In week 28 vertrok de vogel naar de omgeving van Spaarnwoude, waarbij de 
vogel over of langs de Polderbaan is gevlogen, aangezien de peiling van 17 juli 9:00 
op 650 m van de kop van de Polderbaan ligt. Tot en met week 32 verbleef de vogel in 
het graslandgebied in het westelijke deel van Spaarnwoude. 
 
Begin week 33 vertrok de gans naar de Westeinderplassen. Van hieruit werden 
graanpercelen ten westen en ten noordwesten van Burgerveen bezocht. In week 34 



49 

verbleef de vogel enkele dagen aan de zuidkant van de Haarlemmermeer. Hij sliep op 
de Kagerplassen en foerageerde overdag ten noordoosten van Buitenkaag in de 
Haarlemmermeer. In de loop van de week keerde de vogel terug naar de graanakkers 
bij Burgerveen. 
 

 
Figuur 4.14 Overzicht van de vastgestelde slaapplaatsen en verplaatsingen van 

gans FEU geringd bij Rijnsaterwoude. 
 
In week 35 - 36 verbleef de vogel hoofdzakelijk in het graslandgebied tussen Uithoorn, 
Mijdrecht en de Nieuwkoopse Plassen, maar tussendoor werd af en toe het 
graanperceel bij Burgerveen bezocht. Eind week 36 keerde de vogel terug bij het 
Braassemermeer, van waaruit nog een uitstap werd gemaakt naar het graslandgebied 
tussen Leidschendam en Zoetermeer. In week 38 was hij weer terug bij het 
Braassemermeer, waar hij in week 40 dood werd gevonden.  
 

  4.4.3 Samenvatting belangrijkste patronen 

Figuur 4.15 vat het gebiedsgebruik samen. Bij vier vogels zijn geen verplaatsingen 
buiten de directe omgeving van de ringlocatie vastgesteld. Twee vogels hebben de 
ringlocatie verlaten en zijn in de directe omgeving van de ringlocatie gaan foerageren, 
waarna de zender stopte met functioneren. Bij acht vogels heeft de zender zeven 
weken of langer gewerkt.  
 
Door vier vogels is op bouwland gefoerageerd en twee vogels hebben dit binnen de 
begrenzing van de Haarlemmermeer gedaan. Twee vogels geringd bij Fort aan de 
Drecht hebben in juli op landbouwpercelen gefoerageerd, waarvan F49 daadwerkelijk 
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de Haarlemmermeer heeft bezocht. Het bezoek in juli heeft vooral betrekking op het 
gebruik van graszaadpercelen en niet op graanstoppels.  
 

juni juli augustus september oktober november
Gebied halsband week 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Spaarnwoude F00 gebied/voedsel

H'meer
deelgebied n n n n

Spaarnwoude F01 gebied/voedsel
H'meer
deelgebied n n n n

Spaarnwoude F06 gebied/voedsel
H'meer
deelgebied n n n n n n n n

Vijfhuizerplas F27 gebied/voedsel
H'meer
deelgebied w w w w

Vijfhuizerplas F28 gebied/voedsel
H'meer
deelgebied w w w w w w w w w w w w w w w w w w z z z z z z z

Vijfhuizerplas F33 gebied/voedsel
H'meer
deelgebied w w w w w w n n n n n

Fort aan de Drecht F46 gebied/voedsel
H'meer
deelgebied o o o o o o o o o o

Fort aan de Drecht F49 gebied/voedsel
H'meer
deelgebied o o o o o o o

Fort aan de Drecht F52 gebied/voedsel
H'meer
deelgebied o o o o o n n

Kalverpolder F81 gebied/voedsel
H'meer
deelgebied n n

Kalverpolder F87 gebied/voedsel
H'meer
deelgebied n n n n n n n n n n n

Amsterdamse Bos FAS gebied/voedsel
H'meer
deelgebied o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

Amsterdamse Bos FBR gebied/voedsel
H'meer
deelgebied o o o

Rijnsaterwoude FEU gebied/voedsel
H'meer
deelgebied o o o o o n n n n n o o z o o o o o

n = noord graan of ander landbouwgewas
o = oost ruigebied
z = zuid grasland
w = west in de Haarlemmermeer foeragerend  

Figuur 4.15 Overzicht van de belangrijkste foerageergebieden van de gezenderde 
ganzen. Onderscheid is gemaakt naar foerageren binnen en buiten de 
Haarlemmermeer en aan welke kant van de Haarlemmermeer werd 
gefoerageerd. 

 
De graanoogst in 2010 heeft vooral in augustus plaatsgevonden en eind augustus 
waren de meeste percelen al geoogst (P. Suurd in litt.). In deze periode foerageren 
ook de ganzen FAS en FEU op graanvelden. Hiervan heeft FEU zowel op 
graanvelden aan de zuidkant van de Haarlemmermeer gefoerageerd als op 
graanvelden aan de oostkant van de Haarlemmermeer bij Burgerveen. Gans FAS 
beperkte zich tot de westkant van Polder Zevenhoven (oostelijk van de 
Haarlemmermeer). 
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Over het algemeen verplaatsen de ganzen zich over beperkte afstanden. In een enkel 
geval worden grotere afstanden afgelegd, waarna de vogel ook langere tijd in het 
nieuwe gebied verblijft, zoals gans F28 die begin oktober verhuist van de 
Vijfhuizerplas naar het gebied boven Leiden en gans F52 die van Fort aan de Drecht 
(Uithoorn) naar de Kalverpolder gaat. 
  
Gans FEU uit Rijnsaterwoude laat een duidelijk afwijkend patroon zien. In week 28-32 
verblijft hij in de omgeving van Spaarnwoude-Haarlem, waar hij alleen op grasland 
foerageert. Begin week 33 gaat hij naar de Westeinderplassen om vanuit dit gebied op 
stoppelvelden in de Haarlemmermeer bij Burgerveen te foerageren. In week 35 
foerageert hij vanuit de Kagerplassen op graanstoppels bij Buitenkaag om snel weer 
naar de Westeinderplassen terug te keren en bij Burgerveen op stoppelvelden te 
foerageren. In de daarop volgende weken verblijft de vogel vooral in grasland-
gebieden oostelijk van de Haarlemmermeer, maar regelmatig werden nog korte 
bezoeken aan stoppelvelden in de Haarlemmermeer gebracht. Dit geeft de indruk dat 
deze vogel het gebied van de Haarlemmermeer goed kent en hier optimaal gebruik 
van maakt. De latere, korte bezoeken aan de Haarlemmermeer geven de indruk dat 
de vogel hier of nog aanvullend komt foerageren of regelmatig de kwaliteit van de 
verschillende potentiële foerageergebieden met elkaar vergelijkt. 
 
Over het algemeen bedragen de afstanden tussen foerageergebied en slaapplaats 
slechts enkele kilometers, maar wanneer op graanvelden wordt gefoerageerd, kan de 
afstand tussen slaapplaats en foerageerplek verdubbelen tot ongeveer 6 km, terwijl af 
en toe, zoals bij gans FEU in september 2010, zelfs afstanden van 12 km worden 
afgelegd.  
 
Uit de zendergegevens komt naar voren dat van de drie zenders die medio augustus 
2010 nog functioneerden, één gans op de stoppelvelden in de Haarlemmermeer 
foerageerde, één gans op bouwland buiten de Haarlemmermeer en één gans 
permanent op grasland. 
 

 4.4.4 Metingen vogels 

Tijdens het ringen van de vogels zijn zowel de gewichten van de vogels bepaald als 
de verschillende lichaamsmaten. In figuur 4.16 staat het gemiddelde gewicht van de 
vrouwtjes en de mannetjes per ringlocatie uitgezet tegen het dagnummer.  
 
Er zijn aanzienlijke verschillen per locatie in het gewicht van de vogels. Het gewicht 
van de mannen ligt gemiddeld tussen de 3.500-3.700 gram en van de vrouwen tussen 
de 3.100-3.300 gram. Er is geen duidelijk patroon in de tijd te onderscheiden. De 
figuur suggereert een mogelijke gewichtspiek tussen dag 150 en 160, maar er worden 
in deze periode ook lage gewichten vastgesteld. Over het algemeen zijn de mannen 
aanzienlijk zwaarder dan de vrouwen. In gebieden waar de vogels licht zijn bedraagt 
het verschil 300 gram en in gebieden waar de vogels zwaar zijn kan het verschil 
oplopen tot 700 gram. Een uitzondering wordt gevormd door Spaarnwoude waar in 
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2010 op dag 155 is gevangen. Hier zijn de mannen en de vrouwen even zwaar. Een 
verklaring is hiervoor niet te geven.  
 
De zwaarste vogels zijn in 2009 vastgesteld bij de Vijfhuizerplas en in 2010 bij de 
Kalverpolder. In 2010 is opnieuw bij de Vijfhuizerplas gevangen en toen waren de 
vogels gemiddeld 320 gram lichter dan in 2009, maar nog steeds behoorden met 
name de mannen tot de zwaardere vogels.  
 
Op dag 162 in 2010 zijn vogels gevangen bij het Amsterdamse Bos. Deze vogels 
waren verreweg het lichtst van alle gevangen vogels. De mannen waren zelfs lichter 
dan de vrouwen van Rijnsaterwoude, waar op dezelfde dag is gevangen. Dit wijst er 
op dat de foerageeromstandigheden voor de vogels gevangen in het Amsterdamse 
Bos bijzonder ongunstig waren.  
  

 
Figuur 4.16 Gemiddelde gewicht van de geringde adulte vogels opgesplitst naar 

geslacht en weergegeven per ringlocatie uitgezet tegen het dagnummer. 

 
Indien alleen naar het gewicht wordt gekeken kan een verkeerd beeld worden 
verkregen van een populatie, daar ook de grootte van de vogels van belang is. Door 
het gewicht uit te zetten tegen een structurele maat (maat representatief voor de 
lichaamsgrootte) wordt hiermee rekening gehouden. In figuur 4.17 is het gewicht 
uitgezet tegen de koplengte. De vogels van het Amsterdamse Bos zijn niet alleen 
lichter dan alle andere vogels maar over algemeen ook kleiner dan de vogels van 
andere locaties. Een deel van de vogels van Loenderveen is ook relatief licht, maar 
zijn niet kleiner dan vogels uit andere gebieden. Dit suggereert dat deze vogels een 
relatief slechte conditie hebben.  
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Figuur 4.17 Gewicht van de geringde adulte vogels uitgezet tegen de koplengte. Er is 

geen onderscheid tussen mannetjes en vrouwtjes gemaakt.  

 4.5 Afschot van ganzen rond Schiphol 

In het kader van het project Populatievermindering Grauwe gans, dat de Luchthaven 
Schiphol samen met Provincie Noord-Holland, gemeente Haarlemmermeer, 
wildbeheereenheden, natuurbescherming en andere terreinbeheerders uitvoert, 
worden er ganzen door wildbeheereenheden rondom Schiphol in de 10 km zone 
geschoten. 
In overleg met de wildbeheereenheden is afgesproken om ganzen met halsbanden 
zoveel mogelijk te sparen, maar desondanks worden af en toe ganzen met een 
halsband geschoten. Indien dit plaatsvindt op de stoppelvelden rond Schiphol kan een 
directe relatie met de ringlocatie worden gelegd. 
 
Figuur 4.18 geeft de plaatsen waar ganzen met een halsband in de nazomer zijn 
geschoten. Enkele vogels zijn verder naar het zuiden in Zuid-Holland geschoten: deze 
zijn niet op de kaart opgenomen. Rond de startbanen zijn 3 vogels uit Spaarnwoude 
geschoten, zodat hiermee de relatie tussen de vogels van dit gebied en het 
foerageren rond Schiphol is gelegd. Drie vogels van Penningsveer zijn vrijwel op de 
ringlocatie geschoten. Daarnaast is een vogel van de Vijfhuizerplas ten zuidwesten 
van Hoofddorp in de Haarlemmermeer geschoten. Tenslotte is een vogel van de 
Westbroekplas eind september 2010 geschoten in Polder Nieuwkoop in Zuid-Holland 
tussen Nieuwkoop en Zevenhoven. 
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Figuur 4.18 Overzicht van de plaatsen waar ganzen met een halsband in de 

maanden juli-september zijn geschoten en de bijbehorende ringlocaties. 

 

In figuur 4.19 wordt een overzicht gegeven van de terugmeldingen van ganzen die in 
het kader van het onderzoek zijn geringd en in de maanden oktober-juni geschoten. 
Over het algemeen geldt dat vogels op slechts enkele kilometers van de ringlocatie 
zijn geschoten. Een uitzondering wordt gevormd door een gans van de Vijfhuizerplas 
die op 11 oktober 2010 net ten zuiden van de Kaagbaan is geschoten. Hiermee wordt 
de relatie gelegd tussen de ganzen van de Vijfhuizerplas en het foerageren rond de 
banen van Schiphol. 
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Figuur 4.19 Overzicht van de plaatsen waar ganzen met een halsband in de 
maanden oktober-juni zijn geschoten en de bijbehorende ringlocaties. 

 4.6 Integratie met gegevens Landschap Noord-Holland 

 4.6.1 Inleiding 

Op basis van de halsbandaflezingen is geen goed beeld verkregen van het gebruik 
van de stoppelvelden door grauwe ganzen, aangezien de ganzen hier zeer vroeg in 
de ochtend en laat in de avond foerageerden (Lensink et al. 2008). Hierdoor en door 
de schuwheid van de vogels zijn er nauwelijks halsbandaflezingen op de 
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stoppelvelden in de Haarlemmermeer. Wel zijn er veel halsbandaflezingen buiten de 
Haarlemmermeer in gebieden waar de vogels zich overdag concentreren: de 
concentratiegebieden. 
 
Met ingang van 2008 worden de ganzen in de 10-km zone rond Schiphol regelmatig 
geteld door medewerkers van Landschap Noord-Holland. Aanvankelijk werd 1 keer in 
juni, juli en augustus de gehele 10 km zone geteld, maar in de daarop volgende jaren 
werd het aantal tellingen uitgebreid en tevens werden waarnemingen verricht aan de 
avond- en ochtendtrek in augustus (Visbeen & Scharringa 2009; Raes et al. 2010; 
Van de Riet & Visbeen 2010). Door deze tellingen en de waarnemingen van 
vliegbewegingen te combineren met de halsbandaflezingen kan de link worden gelegd 
tussen de ringlocaties, concentratiegebieden en het foerageren op stoppelvelden rond 
Schiphol. 
 

 4.6.2 Belangrijkste patronen 

Tabel 4.3 geeft een overzicht van de aantallen grauwe ganzen die tijdens de tellingen 
van Landschap Noord-Holland in de periode april-augustus in de verschillende 
onderscheiden deelgebieden zijn vastgesteld. In 2008 is slechts drie keer geteld en in 
de andere jaren acht keer. 
 
De aantallen grauwe ganzen zijn de periode 2008-2010 duidelijk toegenomen. 
Amstelland is in alle jaren één van de belangrijkste gebieden. Assendelft-Westzaan 
was in 2008 nauwelijks van belang, maar in 2009 zijn de aantallen sterk toegenomen 
en deze ontwikkeling heeft zich in 2010 voortgezet. De Haarlemmermeer is in 2010 
duidelijk belangrijker dan in 2009. De aantallen in Spaarnwoude lijken in deze jaren 
stabiel te zijn. De aantallen in Utrecht liggen in met name augustus 2010 duidelijk 
lager dan in augustus 2009. In Zuid-Holland zijn de aantallen geleidelijk toegenomen. 
Het gebied van de Kagerplassen valt buiten de 10-km zone van Schiphol, zodat van 
dit gebied geen gegevens door Landschap Noord-Holland zijn verzameld. 
 
In 2009 is in augustus op vijf plaatsen in de Haarlemmermeer twee keer de 
ochtendtrek en één keer de avondtrek gevolgd en in 2010 is dit respectievelijk drie en 
twee keer gedaan. In figuur 4.20 worden de belangrijkste vliegrichtingen op resp. 19-
8-2009 en 24-8-2010 weergegeven. Dit zijn de waarnemingen tijdens de ochtendtrek 
met het hoogste aantal ganzen. 
 
In 2009 werd de Haarlemmermeer vanuit drie hoofdrichtingen binnengevlogen: de 
noordkant, de noordoostkant en de zuidkant. In 2010 vlogen de ganzen vooral vanuit 
de oostkant de Haarlemmermeer binnen. 
 
In tabel 4.4 worden de waarnemingen van de vliegbewegingen door Landschap 
Noord-Holland samengevat. Hieruit komt naar voren dat het aantal binnenvliegende 
vogels in de ochtend duidelijk hoger is dan in de avond.  
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Tabel 4.3 Overzicht van de resultaten van de tellingen van Landschap Noord-
Holland in de 10 km-zone rond Schiphol. Bron: Visbeen & Scharringa 
2009; Raes et al. 2010; Van de Riet & Visbeen 2010. 

Telgebied april mei halfeind juni half eind half eind som som
2008 juni juni juli juli aug. aug.3 tellingen 8 tellingen

Amstelland 847 1.570 1.570 3.987
Assendelft-Westzaan 110 160 464 734
Haarlemmermeer 12 802 643 1.457
Spaarnwoude 348 1.969 1.636 3.953
Utrecht 165 1.107 391 1.663
Zuid-Holland 0 0 0 0
totaal 1.482 5.608 4.704 11.794

2009
Amstelland 720 223 649 973 1.569 1.848 2.879 2.225 5.097 11.086
Assendelft-Westzaan 508 52 354 676 502 1.570 2.192 1.400 3.048 7.254
Haarlemmermeer 145 133 36 54 521 227 21 500 578 1.637
Spaarnwoude 571 452 556 1.000 1.281 952 1.406 1.810 3.243 8.028
Utrecht 1.310 1.279 737 901 2.558 943 1.725 1.047 5.020 10.500
Zuid-Holland 190 285 475 262 200 80 280 340 955 2.112
totaal 3.444 2.424 2.807 3.866 6.631 5.620 8.503 7.322 17.941 40.617

2010
Amstelland 1.357 2.171 529 1.141 2.119 1.720 1.112 2.435 3.760 12.584
Assendelft-Westzaan 2.153 1.198 683 921 2.406 2.566 1.876 1.962 4.965 13.765
Haarlemmermeer 67 88 28 80 513 484 1.137 2.002 1.678 4.399
Spaarnwoude 623 862 185 783 1.637 1.315 2.098 1.351 3.920 8.854
Utrecht 1.152 1.079 431 911 1.367 619 627 456 2.425 6.642
Zuid-Holland 529 558 817 531 556 86 132 442 1.505 3.651
totaal 5.881 5.956 2.673 4.367 8.598 6.790 6.982 8.648 18.253 49.895  
 

 
Figuur 4.20 Waarneempunten en aantallen invliegende ganzen (alleen hoofd-

richtingen) tijdens de ochtendtrek op 19 augustus 2009 en 24 augustus 
2010. Bron: Raes et al. 2010; Van de Riet & Visbeen 2010 
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Raes et al. (2010) geven aan dat de ganzen in de ochtend van de slaapplaatsen 
vertrekken en na het foerageren in de vroege ochtend overdag op de rustplaatsen 
verblijven in met name gebieden ten noorden van Schiphol (Spaarnwoude). In de 
avond gaan de vogels weer in de Haarlemmermeer foerageren, waarna ze vervolgens 
vertrekken naar de slaapplaatsen. 
 
In 2010 worden er relatief weinig binnenvliegende ganzen uit noordelijke richting 
vastgesteld. De meeste vogels komen via de oostelijke waarneempunten (Badhoeve-
dorp en Rijsenhout) binnengevlogen. Er is nu opnieuw een groot verschil in het aantal 
vogels dat ’s avonds en ’s ochtends de Haarlemmermeer binnenvliegt. Dit geldt met 
name voor Rijsenhout. Uit de dagtellingen blijkt (zie tabel 4.4) dat eind augustus 
ongeveer 2.000 grauwe ganzen overdag in de Haarlemmermeer verblijven. Dit betreft 
voornamelijk het gebied ten zuiden van Schiphol. Deze vogels komen ’s ochtends de 
Haarlemmermeer binnengevlogen via met name Rijsenhout en blijven hier ook rusten 
en vertrekken pas weer na het foerageren in de avond. 
 
Tabel 4.4 Totaal aantal binnenvliegende grauwe ganzen op vijf waarneempunten 

rond de Haarlemmermeer in augustus 2009 en 2010. Bron: Raes et al. 
2010, Van de Riet & Visbeen 2010). 

datum tijdstip Zwanen- Vijfhuizen Badhoeve- Rijsenhout Buitenkaag Totaal
burg dorp

11-08-2009 avond 1.103 591 351 947 1.423 4.415
18-08-2009 avond 0 1.472 705 134 1.054 3.365
19-08-2009 ochtend 761 1.869 1.616 860 1.549 6.655

18-08-2010 ochtend 711 194 1.461 1.585 765 4.716
23-08-2010 avond 101 166* 1.487 771 12* 2.537
24-08-2010 ochtend 615 226* 1.733 2.667 340 5.581
27-08-2010 avond 377* 493 1.195 512 452 3.029  

 

 4.6.3 Koppeling concentratiegebieden met vliegpatronen 

Door de tellingen in de telgebieden te vergelijken met de aantallen tijdens de 
vliegbewegingen kan bepaald worden welk deel van de vogels uit de telgebieden naar 
de Haarlemmermeer vliegt. Hiervoor worden de avondtellingen genomen, omdat deze 
het beste aansluiten bij de tellingen overdag.  
 
Spaarnwoude-Zwanenburg en Vijfhuizen 
Op de waarneempunten Zwanenburg en Vijfhuizen worden vooral de vliegbewegingen 
vanuit noordelijke richting waargenomen. Dit heeft dan vooral betrekking op ganzen 
komende uit Spaarnwoude. In het verlengde hiervan ligt het concentratiegebied 
Assendelft.  
In 2009 verbleven half augustus en eind augustus 2009 resp. 1.400 en 1.800 grauwe 
ganzen overdag in Spaarnwoude, terwijl tijdens de avondtrek richting Haarlemmer-
meer tussen 1.400-1.700 grauwe ganzen werden waargenomen. Dit betekent dat in 
2009 vrijwel alle grauwe ganzen, die overdag in Spaarnwoude verbleven, in de avond 
in de Haarlemmermeer gingen foerageren. Dit stemt overeen met de waarnemingen 
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van Tanger (2009), die vaststelde dat in augustus 2009 geen ganzen uit Assendelft 
het Noordzeekanaal in zuidelijke richting overstaken. Wel werden enkele ganzen van 
de Westbroekplas uit Spaarnwoude ten noorden van het Noordzeekanaal in de 
Wijkerpolder vastgesteld. 
 
In 2010 waren in de tweede helft van augustus overdag 1.300-2.100 grauwe ganzen 
bij Spaarnwoude aanwezig, maar tijdens de avondtrek werdenslechts 250-850 grauwe 
ganzen vliegend richting de Haarlemmermeer waargenomen. Hierbij dient aan-
getekend te worden dat bij beide avondtellingen er jagers in de omgeving actief 
waren, waardoor mogelijk een vertekend beeld van de vliegbewegingen is ontstaan 
(Van de Riet & Visbeen 2010). Op basis van de gepresenteerde tellingen zou dit 
betekenen dat hooguit de helft van de vogels van Spaarnwoude eind augustus in de 
Haarlemmermeer foerageerde. 
Voor beide jaren zijn er geen directe aanwijzingen dat vogels uit Assendelft-Westzaan 
in de Haarlemmermeer gingen foerageren. 
 
Badhoevedorp 
De vogels waargenomen op dit punt komen vooral uit oostelijke richting. Dit is de 
richting van het Amsterdamse Bos. Dit gebied is op basis van de halsbandaflezingen 
niet als concentratiegebied aangewezen, aangezien halsbandaflezingen hier 
grotendeels ontbreken. Het Amsterdamse Bos bestaat uit de telgebieden NH7130 en 
NH7160 (zie Raes et al. 2010). Hier werden half en eind augustus 2009 in totaal 
respectievelijk 1.100 en 2.100 vogels waargenomen, terwijl hier op 18 augustus 2009 
tijdens de avondtrek 700 grauwe ganzen de polder invlogen. Dit betekent dat 30-60% 
van de ganzen uit dit gebied de polder invloog. 
In 2010 verbleven hier overdag 1.000-2.000 grauwe ganzen, terwijl er ’s avonds 
1.200-1.500 grauwe ganzen de Haarlemmermeer invlogen (Van de Riet & Visbeen 
2010). Dit betekent dat vrijwel alle ganzen die overdag in de omgeving van het 
Amsterdamse Bos verbleven, ’s avonds in de Haarlemmermeer gingen foerageren. 
 
Rijsenhout 
In 2009 is geen onderscheid naar vliegrichting gemaakt, maar in 2010 zijn drie 
belangrijke invliegrichtingen voor de Haarlemmermeer onderscheiden: noordoost, oost 
en zuidoost. In de avond vlogen er ongeveer 2.000 ganzen minder de polder binnen 
dan in de ochtend. Dit komt goed overeen met de ongeveer 2000 grauwe ganzen die 
overdag ten zuiden van Schiphol in de Haarlemmermeer aanwezig waren. 
In 2009 vlogen op 11 augustus en 18 augustus ’s avonds resp. 947 en 134 grauwe 
ganzen bij Rijsenhout de polder binnen. In de direct aangrenzende delen van 
Amstelland werden in die periode ruim 700 grauwe ganzen geteld, zodat op 11 
augustus ongeveer 200 vogels uit een ander gebied afkomstig moeten zijn geweest. 
Aannemende dat deze vogels uit het concentratiegebied Polder de Rondehoep 
kwamen, waar resp. 1.725 en 1.047 ganzen half en eind augustus 2009 verbleven 
(Raes et al. 2010), komt dit neer op 10-20% van de vogels uit dit concentratiegebied. 
In 2010 vlogen op 23 augustus 768 ganzen het gebied binnen, waarvan 428 uit 
richting noordoost, 243 uit oost en 97 uit zuidoost. Op 27 augustus vlogen 412 ganzen 
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het gebied binnen waarvan 189 uit het noordoosten en 223 uit het oosten. De vogels 
uit het noordoosten zijn vermoedelijk afkomstig uit het Amsterdamse Bos. Half 
augustus waren er enkele honderden grauwe ganzen ten oosten van de 
Haarlemmermeer in Amstelland ter hoogte van Rijsenhout aanwezig, maar eind 
augustus ontbrak de soort hier overdag volledig, zodat de binnenvliegende vogels uit 
oostelijke richting uit concentratiegebied Polder de Rondehoep afkomstig moeten zijn. 
Vogels die uit zuidoostelijke richting kwamen zijn vermoedelijk afkomstig uit 
concentratiegebied Uithoorn-Nieuwkoopse Plassen. Waarnemingen van de 
gezenderde vogel FEU bevestigen dat vogels uit het concentratiegebied Uithoorn-
Nieuwkoopse Plassen in deze periode af en toe foerageren in de Haarlemmermeer. 
 
Tijdens de ochtendtelling op 24 augustus 2010 zijn 2.667 ganzen vliegend 
waargenomen, waarvan 1.100 binnenvliegend uit zowel noordoostelijke als uit 
oostelijke richting en ruim 300 uit zuidoostelijke richting. Dit suggereert dat 700 vogels 
die overdag ten zuiden van Schiphol in de Haarlemmermeer verblijven in het 
Amsterdamse Bos slapen. Daarnaast komen in de ochtend 900 vogels uit oostelijke 
richting die overdag in de Haarlemmermeer blijven. Deze vogels kunnen zowel in de 
Westeinderplassen slapen als in meer oostelijke gebieden zoals concentratiegebied 
Polder de Rondehoep en Mijdrecht en mogelijk het concentratiegebied Uithoorn-
Nieuwkoopse Plassen. 
 
Op basis van de waarnemingen komt naar voren dat in augustus 2010 ruim 200 
vogels, die overdag in het concentratiegebied Polder de Rondehoep + Groot Mijdrecht 
verblijven ’s avonds in de Haarlemmermeer foerageren. In dit laatste gebied verbleven 
half en eind augustus 2010 overdag respectievelijk 700 en 2.000 grauwe ganzen, 
zodat 10-30% van de hier overdag verblijvende vogels ’s avonds in de 
Haarlemmermeer foerageert. Uit het concentratiegebied Uithoorn-Nieuwkoopse 
Plassen zijn geen gedetailleerde tellingen bekend. Tellingen uit juli 2011 komen voor 
een grotere teleenheid, De Aarlanden, op 3.511 grauwe ganzen (Visser et al. 2010).  
 
Buitenkaag 
Het gebied ten zuiden van Buitenkaag (De Kagerplassen) wordt niet door Landschap 
Noord-Holland geteld. In 2009 vlogen hier ’s avonds 1.000-1.400 vogels de 
Haarlemmermeer binnen en in de ochtend 1.500 grauwe ganzen. In 2010 was het 
aantal binnenvliegende vogels beduidend lager: maximaal 452 grauwe ganzen in de 
avond en maximaal 765 in de ochtend.  
 
De provincie Zuid-Holland wordt jaarlijks in juli op grauwe ganzen geteld. In het gebied 
van de Kagerplassen en het gebied ten oosten daarvan werden in 2009 4.635 grauwe 
ganzen geteld en in 2010 3.659 (Tolkamp & Guldemond 2009, Visser et al. 2010). 
Ervan uitgaande dat deze vogels hier midden augustus nog steeds aanwezig waren, 
vloog in beide jaren 10-30% van het aantal aanwezige vogels de Haarlemmermeer 
binnen om hier op stoppelvelden te foerageren. 
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In tabel 4.5 worden de belangrijkste relaties tussen de vliegrichtingen vastgesteld door 
Landschap Noord-Holland en de concentratiegebieden van met halsbanden uitgeruste 
vogels weergegeven. Hierbij is ook het Amsterdamse Bos opgenomen, hoewel dit op 
basis van halsbandaflezingen geen concentratiegebied is. 
Op basis van deze tabel vormen Spaarnwoude en het Amsterdamse Bos belangrijke 
gebieden, waar vandaan de vogels de Haarlemmermeer binnenvliegen om op de 
stoppelvelden te foerageren. Tussen jaren kan de situatie aanzienlijk verschillen. In 
2009 foerageerden vrijwel alle vogels uit Spaarnwoude op de stoppelvelden aan de 
noordkant van de Haarlemmermeer, maar in 2010 gold dit hooguit voor de helft van 
de hier overdag verblijvende vogels. Voor het Amsterdamse Bos was de situatie juist 
omgekeerd. In het concentratiegebied Polder de Rondehoep verbleven in 2010 
minder ganzen dan in 2009, terwijl het aantal ganzen dat in de Haarlemmermeer 
foerageerde naar schatting constant bleef. Hierdoor steeg het aandeel dat in de 
Haarlemmermeer foerageerde. Vanuit uit het concentratiegebied Uithoorn-
Nieuwkoopse Plassen foerageerde een beperkt aantal vogels ’s avonds in de 
Haarlemmermeer. Aangezien gedetailleerde telgegevens ontbreken is het aandeel 
niet goed in te schatten, maar dit is waarschijnlijk laag.  
Vermoedelijk sliepen 800 van de 2.000 vogels die in 2010 overdag in de 
Haarlemmermeer verbleven ’s nachts in het concentratiegebied Polder de Rondehoep 
en 700 in het Amsterdamse Bos. Deze vogels zijn niet in tabel 4.5 meegenomen. 
 
Tabel 4.5 Aandeel van de vogels in een concentratiegebied dat via een 

waarneempunt naar de Haarlemmermeer vliegt in de avond om daar te 
foerageren. Het Amsterdamse Bos is eveneens opgenomen, hoewel dit op 
basis van de halsbandaflezingen geen concentratiegebied is. 

Concentratie Via Waarneempunt 

gebied Zwanen+Vijf Badhoevedorp Rijsenhout Buitenkaag 

 2009 2010 2009 2010 2009 2010 2009 2010 

Assendelft 0-? 0-? - - - - - - 

Spaarnwoude 100 50 - - - - - - 

A’dam Bos - - 30-60 100 - - - - 

Rondehoep - - - - 10-20 10-30 - - 

Uithoorn - - - - ? ? - - 

Buitenkaag - - - - - - 20-30 10 

 
De patronen lijken tussen jaren aanzienlijk te kunnen verschillen. Tijdens de tellingen 
aan de noordkant van de Haarlemmermeer vonden meerdere malen gelijktijdig 
verjaagacties plaats. Mogelijk heeft dit het gebruik van de Haarlemmermeer als 
foerageergebied door ganzen in de ochtend en/of avond beïnvloed en daarmee ook 
de waargenomen vliegbewegingen. 
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Voor het concentratiegebied Assendelft-Westzaan kan op basis van de waarnemingen 
van Landschap Noord-Holland niet met zekerheid aangegeven worden dat er geen 
vogels naar de Haarlemmermeer vliegen om te foerageren. De afstand van de 
Wijkerpolder naar de kop van de Polderbaan bedraagt ongeveer 9 km, terwijl 
foerageerafstanden tot 12 km zijn vastgesteld. Door Tanger (2009) zijn in 2009 tijdens 
waarnemingen van de ochtend- en avondtrek geen vliegbewegingen vanuit de 
Wijkerpolder in zuidelijke richting vastgesteld. Door G. Klaver (medewerker Bird 
Control Schiphol) wordt aangegeven dat er wel verplaatsingen vanuit gebieden ten 
noorden van het Noorzeekanaal plaatsvinden naar gebieden ten zuiden van het 
Noordzeekanaal. Dit wordt ook bevestigd door halsbandaflezingen.  
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 5 Discussie 

 5.1 Algemeen 

In de inleiding is aangegeven dat er twee belangrijke oplossingsrichtingen voor de 
ganzenproblematiek rond Schiphol zijn (zie Weerkamp 2008): 
- Reductie van het aantal ganzen rond Schiphol waardoor een reductie van het 

aantal bewegingen over het banenstelsel verwacht mag worden; 
- Reductie van de oppervlakte graan in de directe omgeving van Schiphol, 

waardoor een afname van het aantal ganzen rond Schiphol verwacht mag 
worden. 

De laatste oplossingsrichting is het meest effectief, omdat hiermee de oorzaak van de 
aanwezigheid van ganzen rond Schiphol wordt weggenomen. Immers, alleen in de 
periode dat er graan geoogst wordt in de Haarlemmermeer, foerageren er veelvuldig 
ganzen rond Schiphol. Tolkamp et al. (2010) gaan in op de mogelijkheden om de 
oppervlakte graan rond Schiphol te verminderen. Alternatieve gewassen voor graan 
vormen op dit moment geen optie. Wel is er bij de agrariërs draagvlak om de 
graanpercelen na het oogsten versneld onaantrekkelijk te maken voor ganzen door de 
stoppel versneld onder te ploegen of door deze versneld onder te werken voor het 
inzaaien van een groenbemester. In de nazomer van 2010 heeft een eerste proef 
plaatsgevonden. Op percelen waar maatregelen zijn genomen worden minder ganzen 
waargenomen dan op percelen met onbewerkte stoppelvelden (Guldemond & den 
Hollander 2011).  
 
Voor de reductie van het aantal grauwe ganzen is het noodzakelijk inzicht te hebben 
in de verspreiding en patronen van de grauwe ganzen rond Schiphol. Dit wordt de 
laatste drie jaar onderzocht door Landschap Noord-Holland binnen een straal van 10 
km rond Schiphol. Dit onderzoek geeft geen informatie over de broedgebieden van 
deze ganzen. Indien de herkomstgebieden van de ganzen die de vliegveiligheid van 
Schiphol in gevaar brengen, bekend zijn, biedt dit de mogelijkheid om hier gericht in te 
grijpen.  

 5.2 Gebruikte methoden 

halsbanden 
Oorspronkelijk zouden op drie plaatsen rond de Haarlemmermeer (Westeinder-
plassen, Amsterdamse Bos en Spaarnwoude) ruiende adulten met jongen gevangen 
worden en van een halsband voorzien. Daarnaast zouden op 4-6 ruiplaatsen op iets 
grotere afstand van de Haarlemmermeer, waar subadulten en adulten zonder jongen 
ruien (Alkmaardermeer, Botshol, Vinkeveen en het Braassemermeer), vogels 
gehalsband worden. Tevens zou nog op te selecteren plaatsen dichtbij Schiphol 
gevangen worden. In 2009 zijn in 9 hoofdgebieden (zie figuur 4.1) 162 grauwe ganzen 
van een halsband voorzien. De vangacties bij het Amsterdamse Bos en Fort aan de 
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Drecht mislukten echter en bij de Westeinderplassen werd geen geschikte vanglocatie 
gevonden. Gezien de ligging van deze gebieden vlakbij de luchthaven zijn deze 
locaties wel relevant voor het onderzoek.  
In 2010 zijn 150 ruiende grauwe ganzen van een halsband voorzien op zes locaties, 
waaronder het Amsterdamse Bos en het Fort aan de Drecht. Bij de Westeinder-
plassen werd opnieuw geen geschikte vanglocatie gevonden. In 2010 is vooral in de 
directe omgeving van de Haarlemmermeer gevangen, aangezien de waarnemingen in 
2009 lieten zien dat ganzen van ruiplaatsen op grotere afstand van Schiphol in de 
nazomer nauwelijks rond Schiphol werden waargenomen. Met de vangacties van 
2009 en 2010 is een goede spreiding bereikt van de ringlocaties rond Schiphol.  
 
Door groepen ganzen op halsbanden te controleren kunnen verplaatsingen van 
individuele ganzen worden vastgesteld. In de praktijk bleek het vrijwel onmogelijk om 
halsbanden van ganzen op de stoppelvelden rond Schiphol af te lezen. De ganzen 
zaten vaak op grote afstand van wegen en paden en waren door de bejaging rond 
Schiphol zeer ril. Bij het stoppen van een auto op 300-400 m afstand vlogen de vogels 
al weg. Meerdere malen zijn wel halsbanden gezien, maar kon de codering niet 
worden afgelezen. Halsbanden zijn vooral afgelezen op de plaatsen waar de vogels 
midden overdag rustten: de concentratiegebieden buiten de Haarlemmermeer.  
 
Vrijwilligers kijken niet systematisch in alle ganzengebieden, zodat de ringaflezingen 
zowel de verspreiding van de ganzen als van de waarnemers weergeven. Gebieden 
waar halsbanden moeilijk worden afgelezen, zijn dan ook ondervertegenwoordigd. 
Hierbij kan gedacht worden aan het Amsterdamse Bos, waar in 2010 flinke aantallen 
ganzen aanwezig waren maar nauwelijks halsbanden zijn afgelezen. Illustratief zijn de 
aflezingen van gans FEU, die uitgerust was met een satellietzender. Deze vogel 
verbleef 28 dagen bij Spaarnwoude en is hier 10 keer afgelezen. Daarnaast verbleef 
dit exemplaar bijna 150 dagen in andere gebieden en is daar geen enkele keer 
afgelezen! 
 
zenders  
Het bleek in 2009 niet mogelijk om met een kanonnet ganzen te vangen op de 
stoppelvelden rond Schiphol. Het gedrag van de ganzen op de graanvelden en 
drinkplaatsen was te onvoorspelbaar. Ook een vangactie op de dagrustplaats in de 
Inlaagpolder (Spaarnwoude) was niet succesvol. Grauwe ganzen zijn zeer gevoelig 
voor vreemde objecten in het veld. Percelen met gecamoufleerde netten en 
ingegraven kanonnen werden vermeden. In juni 2010 zijn daarom op 6 plaatsen 
ruiende grauwe ganzen van zenders voorzien. 
 
Bij de start van de studie was er nog geen ervaring met het uitrusten van grauwe 
ganzen met een tuigje met zender. In de loop van 2009 bleek dat grauwe ganzen snel 
de tuigjes vernielden (Voslamber et al. 2010). Aangezien andere mogelijke technieken 
niet op korte termijn beschikbaar waren is besloten om de tuigjes met kevlar te 
versterken. Dit heeft de tuigjes wel duurzamer gemaakt, maar de niet versterkte 
verbinding van het tuigje met de zender bleef een zwakke plek.  
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Bij drie ganzen heeft de zender tot na de graanoogst gefunctioneerd. Bij zes vogels 
heeft de zender 7 of meer weken gefunctioneerd, zodat deze zenders aanvullende 
informatie hebben opgeleverd en bij 5 ganzen heeft de zender 4 weken of minder 
gefunctioneerd, zodat alleen informatie over het gebiedsgebruik rond het ruilocatie is 
verkregen. Eén zender heeft in het geheel niet gefunctioneerd.  
 
Weliswaar hebben de zenders slechts korte tijd gewerkt, maar toch is aanzienlijk meer 
informatie over het gebiedsgebruik verkregen dan op basis van halsbandaflezingen 
(zie tabel 5.1). Het aantal aflezingen was in dezelfde periode gering. Alleen in 
gebieden waar veel aflezers actief waren, werd een goed beeld van de aanwezigheid 
van gehalsbande grauwe ganzen verkregen. Reeds eerder is het voorbeeld van de 
gezenderde gans FEU genoemd, die wel bij Spaarnwoude werd waargenomen maar 
niet op andere locaties. 
 
Tabel 5.1 Overzicht van de periode dat de zenders hebben gewerkt en het aantal 

peilingen per zender. Tevens is het aantal aflezingen gedurende de 
periode juni - november 2010 weergegeven. 

Laatste aflezingen Aantal aflezingen
peiling peilperiode peilingen tot einde nov

Spaarnwoude F00 04-06-2010 21-06-2010 0 95 2
Spaarnwoude F01 04-06-2010 27-06-2010 1 142 6
Spaarnwoude F06 04-06-2010 19-07-2010 2 115 22
Vijfhuizerplas F27 09-06-2010 23-06-2010 2 92 32
Vijfhuizerplas F28 09-06-2010 13-11-2010 6 1.128 7
Vijfhuizerplas F33 09-06-2010 15-08-2010 8 580 13
Fort ad Drecht F46 09-06-2010 25-08-2010 0 512 1
Fort ad Drecht F49 09-06-2010 27-07-2010 1 360 1
Fort ad Drecht F52 09-06-2010 24-07-2010 0 360 6
Kalverpolder F81 09-06-2010 15-06-2010 0 48 10
Kalverpolder F87 09-06-2010 17-08-2010 6 465 11
Amsterdamse Bos FAS 11-06-2010 28-10-2010 1 958 3
Amsterdamse Bos FBR 11-06-2010 03-07-2010 0 93 1
Rijnsaterwoude FCR 11-06-2010 Niet gewerkt 0 0 0
Rijnsaterwoude FEU 11-06-2010 04-10-2010 10 962 10

Vanglocatie halsband start

 
 
In perioden met weinig zon kon niet altijd de positie gepeild worden, omdat het 
zonnepaneel onvoldoende energie leverde. Soms ontstond enige vertraging in de ver-
zending van gegevens. De gekozen techniek voldeed verder aan de verwachtingen, 
maar de tuigjes waren onvoldoende gansbestendig. 

 5.3 Resultaten 

halsbanden 
In de nazomer zijn er slechts enkele aflezingen van halsbanden op de stoppelvelden 
in de Haarlemmermeer. Dit betreft een aflezing van een vogel uit Rijpwetering bij de 
Polderbaan, vogels van de Vijfhuizerplas bij Nieuw Vennep en Zwanenburg en van 
een vogel uit Spaarnwoude bij Zwanenburg. Aan de zuidkant van de 
Haarlemmermeer zijn in de driehoek Buitenkaag-Abbenes-Huigsloot verschillende 
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vogels uit Rijpwetering gezien. Er zijn geen aflezingen verricht in augustus 2010 toen 
2.000 grauwe ganzen overdag in de Haarlemmermeer verbleven. 
Over het algemeen blijven de ganzen in de nazomer toch relatief dichtbij de 
ringlocatie. In figuur 5.1 is voor de halsbandaflezingen aangegeven welk aandeel op 
een bepaalde afstand van de ringlocatie is afgelezen, waarbij geen onderscheid 
tussen ringlocaties is gemaakt. 
 

 
Figuur 5.1 Aandeel van de waarnemingen dat op een bepaalde afstand van de 

ringlocatie is verricht. Hierbij is geen onderscheid tussen ringlocaties 
gemaakt. 

 
De meeste waarnemingen (ruim 70%) worden verricht binnen 10 km van de 
ringlocatie. Ongeveer 25% van de waarnemingen wordt verricht op 10-40 km van de 
ringlocatie, terwijl er nauwelijks waarnemingen in de nazomer op grotere afstand zijn. 
Indien er echter per ringlocatie wordt gekeken, zijn er wel verschillen (figuur 5.2). Dit is 
zowel voor de gemiddelde waarde berekend als voor de mediane waarde. Indien veel 
waarnemingen op korte afstand worden verricht en één waarneming op grote afstand, 
kan dit van grote invloed zijn op de gemiddelde afstand, terwijl dit niet van invloed is 
op de mediane waarde. 
 
In grote lijnen komen de patronen bij beide berekeningswijzen overeen. Indien de 
gemiddelde waarde een grote afstand oplevert, is dit meestal ook het geval bij de 
mediane afstand. Ringlocaties, waarvan zowel de gemiddelde als de mediane afstand 
van de aflezingen waarden boven 10 km opleveren, zijn Loenderveen, Rijpwetering, 
Rijnsaterwoude en Vinkeveen. Fort aan de Drecht heeft wel een afwijkende waarde 
uitgaande van de gemiddelde waarde maar niet van de mediane waarde. 
Opmerkelijk zijn de geringe afstanden die de aflezingen van de vogels van de 
ringlocaties bij concentratiegebied Spaarnwoude-Haarlem opleveren. Deze vogels 
worden overwegend op korte afstand van de ringlocaties terug gezien in het najaar.  
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Figuur 5.2 Gemiddelde (boven) en mediane waarde (beneden) in km’s van de 

afstand van halsbandaflezingen in het najaar ten opzichte van de 
ringlocaties. 

 
De aflezingen hebben vooral betrekking op waarnemingen op dagrustplaatsen, waar 
de vogels op het midden van de dag verblijven. Rond de Haarlemmermeer zijn op 
basis van de halsbandaflezingen vijf grote dagrustplaatsen of concentratiegebieden te 
onderscheiden: Assendelft-Westzaan, Spaarnwoude-Haarlem, Polder de Rondehoep 



68 

+ Groot-Mijdrecht, Uithoorn-Nieuwkoopse Plassen en de Kagerplassen. Dit zijn ook 
de gebieden waar overdag veel grauwe ganzen worden geteld. In 2010 verbleven in 
augustus ook veel vogels in het Amsterdamse Bos en directe omgeving, maar hier zijn 
niet of nauwelijks halsbanden afgelezen. Daarnaast zijn er veel halsbanden in de 
Kalverpolder, bij het Alkmaardermeer, in Utrecht en in Zuid-Holland afgelezen. Vogels 
uit deze laatste gebieden bevonden zich echter op 12 km of meer van de 
Haarlemmermeer. Aangezien bij de gezenderde vogels een maximale afstand van 12 
km tussen slaapplaats en foerageergebied is vastgesteld wordt aangenomen dat de 
kans klein is de vogels van deze laatste gebieden regelmatig in de Haarlemmermeer 
foerageren. 
 

 
Figuur 5.3 Per concentratiegebied de afstand van de individuele vogels tot de 

oorspronkelijke ringlocatie.  
 
Figuur 5.3 laat per concentratiegebied de afstand van de waargenomen vogels tot de 
oorspronkelijke ringlocaties zien. Er zijn tussen de concentratiegebieden duidelijke 
verschillen. In Assendelft-Westzaan bestaat een flinke spreiding in de afstand tot de 
ringlocaties. Er zijn pieken bij 0-5 km, 10-20 km en bij 40-50 km. De laatste piek wordt 
veroorzaakt door vogels die in het Zwanenwater geringd zijn en in het 
concentratiegebied Assendelft-Westzaan worden terug gezien. 
70% van de halsbandaflezingen bij Spaarnwoude is afkomstig van vogels die geringd 
zijn in of direct bij dit concentratiegebied. Wel is er kleine piek van vogels die geringd 
zijn op een locatie 20-30 km van dit concentratiegebied: dit zijn met name vogels van 
Rijnsaterwoude, Rijpwetering en Nieuwkoop. 
Het Amsterdamse Bos is voor de volledigheid opgenomen, maar hier zijn slechts twee 
halsbanden afgelezen. In het concentratiegebied Polder de Rondehoep en Groot 
Mijdrecht is 67% van de aflezingen afkomstig uit direct aangrenzende ringlocaties en 
33% van het Amsterdamse Bos dat op iets grotere afstand ligt. 
De meeste vogels in het concentratiegebied Uithoorn-Nieuwkoopse Plassen zijn 
afkomstig van ringlocaties op 5-10 of 10-20 km afstand, aangezien van de ringlocatie 



69 

NIeuwkoopse Plassen zelf relatief weinig ringen worden afgelezen. In de 
Kagerplassen heeft ruim 50% van de waarnemingen betrekking op vogels geringd in 
de Kagerplassen zelf. Daarnaast worden hier ook redelijk veel vogels van ringlocaties 
van 10-20 en 20-30 km afstand waargenomen. 
 
De concentratiegebieden komen ook, met uitzondering van de Kagerplassen, uit de 
tellingen van Landschap Noord-Holland naar voren als gebieden met grote aantallen 
ganzen in de nazomer. De Kagerplassen worden niet door hen geteld, maar uit 
telgegevens uit de provincie Zuid-Holland komen de Kagerplassen ook als belangrijk 
ganzengebied naar voren. In de vijf concentratiegebieden zijn veelvuldig halsbanden 
afgelezen, zodat deze halsbanden goed inzicht geven in de herkomst van de vogels.  
De omgeving van het Amsterdamse Bos is ten onrechte niet als concentratiegbied 
genoemd. Hier zijn in de nazomer veel vogels aanwezig, maar worden nauwelijks 
ringen afgelezen, zodat geen uitspraak over de herkomst van de vogels mogelijk is. 
Gehalsbande vogels uit het Amsterdamse Bos worden in de nazomer vooral in 
oostelijke richting zoals Polder de Rondehoep en Groot-Mijdrecht teruggevonden. Het 
is zinvol om de komende jaren in de nazomer in het Amsterdamse Bos halsbanden af 
te lezen om de herkomst van de vogels te achterhalen. 
 
In figuur 4.4 is de herkomst van de ganzen in de concentratiegebieden in de nazomer 
weergegeven. Hieruit komt naar voren dat met name het gebied Spaarnwoude uit een 
groot gebied ganzen aantrekt, niet alleen uit de directe omgeving maar ook uit 
Nieuwkoop, Rijnsaterwoude en Uithoorn. Bij de overige concentratiegebieden zijn de 
ganzen vooral afkomstig uit de direct aangrenzende gebieden. In hoeverre dit ook 
voor het Amsterdamse Bos + omgeving geldt is onduidelijk. Mogelijk zijn ook hier 
ganzen aanwezig die afkomstig zijn uit gebieden op grotere afstand. 
 
Zowel in de winter als in het broedseizoen worden gehalsbande grauwe ganzen veelal 
terug gezien in de concentratiegebieden, die dichtbij de ringlocaties liggen. 
Grootschalige verplaatsingen zoals die in de nazomer worden vastgesteld, zijn dan 
veel minder aan de orde.  
 
De leeftijd van de vogels speelt ook een belangrijke rol. Uit de literatuur is bekend dat 
zowel onvolwassen vogels als niet-broedende vogels op grote afstand van de 
geboorteplek kunnen ruien (Kampe-Persson 2002). Een goed voorbeeld van een 
locatie met ruiende, niet-broedende vogels is de Waterleidingplas bij Loenderveen. De 
vogels die hier zijn voorzien van een halsband zijn op aanzienlijke afstanden 
teruggemeld (zie figuur 5.2), waaronder bij Spaarnwoude. Dit geeft aan dat niet-
broedende vogels op grote afstand van de broedgebieden kunnen ruien.  
 
zenders 
De met zenders vastgestelde verplaatsingen komen in grote lijnen overeen de 
resultaten van de halsbandwaarnemingen, maar geven duidelijk meer detailinformatie. 
Uit de zendergegevens komt naar voren dat de slaapplaatsen over het algemeen 
vlakbij de foerageergebieden liggen: een afstand van 1-3 km. Alleen in de periode dat 
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er op graanstoppels wordt gefoerageerd, kunnen regelmatig afstanden tot 5-6 km 
worden afgelegd en soms afstanden tot 12 km. 
 
De zendergegevens laten zien dat de vogels vooral in de ochtend en in de avond op 
graanstoppels foerageren. Dit komt overeen met de vliegpatronen die Lensink et al. 
(2008) vaststelden in augustus 2008 bij de Polderbaan en de Kaagbaan. 
 
De peilingen van gans FEU laten zien dat individuele ganzen zich niet beperken tot 
een deel van de Haarlemmermeer, maar dat de gehele Haarlemmermeer bestreken 
wordt. Deze vogel foerageerde in week 28-32 bij Spaarnwoude op grasland en in 
week 33 op stoppelvelden bij Burgerveen, waarbij zowel de Westeinderplassen als de 
waterberging langs de A4 als slaapplaats fungeerden. Op 26 en 27 augustus 
foerageerde hij vanuit de Kagerplassen op stoppelvelden bij Buitenkaag, waarna weer 
bij Burgerveen stoppelvelden werden bezocht. In de weken daarna verbleef de vogel 
overdag op 5-6 km afstand van de Haarlemmermeer, maar in de ochtend en avond 
werden soms stoppelvelden in de Haarlemmermeer bezocht. 
Dit betekent dat ganzen waarschijnlijk de gehele Haarlemmermeer en omgeving goed 
kennen en optimaal gebruikmaken van de potentiële foerageergebieden. 
 
Metingen vogels 
Tussen de vogels van de verschillende ringlocaties bestaan duidelijke verschillen in 
gewichten. Bij de Vijfhuizerplas in 2009 en de Kalverpolder in 2010 zijn de vogels 
gemiddeld erg zwaar. Blijkbaar zijn de omstandigheden hier zeer gunstig om te ruien. 
In het Amsterdamse Bos daarentegen waren de vogels erg licht en bovendien klein. 
Onderzoek in de Gelderse Poort heeft laten zien dat op kruidenrijk grasland adulte 
ganzen gemiddeld 2.900 g wegen en op zwaar bemest grasland 3.400 g. Niet alleen 
zijn de ganzen op kruidenrijk grasland kleiner, maar hun jongen zijn ook kleiner en 
hebben een lagere overleving (Van der Jeugd et al. 2006). Dit geeft aan dat de 
omstandigheden voor de grauwe ganzen op de ringlocatie in het Amsterdamse Bos 
niet gunstig zijn. Vogels gebruiken veelal de opgroeigebieden waar ze zelf zijn 
opgegroeid. Daarnaast is belangrijk dat de grootste en zwaarste vogels het beste 
kunnen concurreren, waardoor kleine vogels genoegen moeten nemen met de minder 
gunstige habitats (Van der Jeugd et al. 2006). 
 
Geschoten vogels 
Uit de geschoten vogels met een halsband kan afgeleid worden dat vogels van de 
ringlocaties Spaarnwoude en de Vijfhuizerplas in de nazomer op stoppelvelden in de 
Haarlemmermeer foerageren. Daarnaast zijn ook in andere gebieden vogels met 
halsbanden ver buiten de Haarlemmermeer in Zuid-Holland geschoten. In de winter 
worden vogels vooral in de buurt van hun ringlocatie geschoten. Een uitzondering 
hierop wordt gevormd door een vogel van de Vijfhuizerplas, die begin oktober ten 
zuidoosten van de Kaagbaan werd geschoten. 
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Integratie 
Door het vrijwel ontbreken van ringaflezingen op de stoppelvelden rond Schiphol en 
het geringe aantal peilingen van gezenderde vogels in de Haarlemmermeer kan 
slechts voor enkele ringlocaties direct de relatie met het foerageren in de 
Haarlemmermeer in de nazomer worden gelegd. Voor de ringlocaties Spaarnwoude 
en Vijfhuizerplas kan op basis van geschoten ganzen rechtstreeks het verband 
worden gelegd tussen de herkomst van ganzen en het foerageren op de 
stoppelvelden rond Schiphol.  
De concentratiegebieden op basis van halsbandaflezingen komen ook uit de tellingen 
van Landschap Noord-Holland, aangevuld met telgegevens uit Zuid-Holland, als 
belangrijke dagrustplaatsen naar voren. Als aanvulling hierop kan het Amsterdamse 
Bos als belangrijke dagrustplaats in 2010 genoemd worden.  
Zowel in 2009 als in 2010 zijn door Landschap Noord-Holland gebiedstellingen 
verricht en tellingen van de ochtend- en avondtrek in augustus. De halsband-
aflezingen overdag in de concentratiegebieden geven inzicht van welke ringlocaties 
de vogels in concentratiegebieden afkomstig zijn. Vervolgens is op basis van de 
trektellingen berekend welk deel van de vogels in de concentratiegebieden 
foerageervluchten naar de Haarlemmermeer onderneemt. In tabel 4.5 is dit 
samengevat. Vanuit Assendelft-Westzaan worden waarschijnlijk geen dagelijkse 
foerageervluchten naar de Haarlemmermeer ondernomen, Vanuit Spaarnwoude-
Haarlem en het Amsterdamse Bos onderneemt het merendeel van de vogels 
foerageervluchten naar de Haarlemmermeer. Van de concentratiegebieden Polder de 
Rondehoep + Groot-Mijdrecht en de Kagerplassen foerageert een beduidend kleiner 
deel in de Haarlemmermeer. Voor het gebied Uithoorn-Nieuwkoopse Plassen zijn 
geen goede telgegevens bekend, maar waarschijnlijk foerageert slechts een klein deel 
van de vogels in de Haarlemmermeer op stoppelvelden. 
 
Op de hierboven beschreven wijze is het goed mogelijk om het verband te leggen 
tussen het gebruik overdag van concentratiegebieden door vogels van bepaalde 
ringlocaties en het foerageren in de Haarlemmermeer. Alleen voor de vogels die in 
2010 overdag in het Amsterdamse Bos verbleven is door het ontbreken van 
halsbandaflezingen onbekend waar deze vogels van afkomstig zijn. De sterke 
toename van het aantal vogels hier in de periode half juli-eind augustus laat zien dat 
een flink deel van deze vogels uit gebieden buiten het Amsterdamse Bos afkomstig 
moet zijn. 
 
De vergelijking van de overdag getelde aantallen in de verschillende gebieden laat 
zien dat zowel tussen jaren als binnen jaren de aantallen ganzen in een gebied snel 
kunnen veranderen. In 2009 vlogen vooral ganzen vanuit Spaarnwoude en de 
Kagerplassen de Haarlemmermeer binnen om op stoppelvelden te foerageren, terwijl 
in 2010 de vogels vooral uit noordoostelijke tot zuidoostelijke richting kwamen. 
Opvallend genoeg ging dit in 2010 samen met 2.000 grauwe ganzen die overdag in de 
Haarlemmermeer bleven, terwijl dit in 2009 maximaal 500 ganzen betrof. Mogelijk 
wordt dit veroorzaakt door de intensieve verjaagactiviteiten aan de noordkant van 
Schiphol, waardoor de vogels zijn uitgeweken naar andere gebieden. 
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Zowel op basis van halsbandaflezingen als van zendergegevens komt naar voren dat 
ganzen snel tussen gebieden kunnen wisselen, waarbij de afstand tussen slaapplaats 
en foerageergebied beperkt blijft. Een verplaatsing over grotere afstand houdt dan ook 
in het gebruik van een andere foerageerlocatie en een andere slaapplaats in. Dit 
betekent dat in ieder geval een deel van de vogels de Haarlemmermeer en omgeving 
goed kent, waarbij ze optimaal gebruik maken van de verschillende potentiële 
foerageergebieden en slaapplaatsen. Aan de andere kant laat figuur 4.4 goed zien dat 
vogels van bepaalde ringlocaties een duidelijke voorkeur voor bepaalde concentratie-
gebieden hebben. 
 
In Van de Riet & Visbeen (2010) wordt aangegeven dat grauwe ganzen die slapen in 
oostelijke gebieden over Schiphol heen vliegen om ten noordwesten van Schiphol te 
foerageren, waarna ze dagrustplaatsen bij o.a. Spaarnwoude benutten. In de avond 
vliegen ze dan weer naar de Haarrlemmermeer om van daaruit naar de slaapplaats in 
het oosten te vertrekken. De aantallen van de avondtrek vanuit de dagrustplaats bij 
Spaarnwoude zouden dan hoger moeten zijn dan tijdens de ochtendtrek. Dit wordt 
echter niet door gegevens in tabel 4.4. onderbouwd. Op vrijwel alle waarneempunten 
zijn de aantallen van de avondtrek lager dan van de ochtendtrek.  
 
totaalbeeld 
In figuur 5.4 zijn de belangrijkste resultaten samengevat. Van drie ringlocaties 
(Spaarnwoude, Vijfhuizerplas en Rijpwetering) zijn vogels gezien of geschoten vlakbij 
Schiphol en van Rijnsaterwoude is een gezenderde vogel op de stoppelvelden bij 
Burgerveen en Buitenkaag in de Haarlemmermeer vastgesteld. Uit de combinatie van 
de ringlocatie met de concentratiegebieden, waarbij tevens rekening wordt gehouden 
met de uitwisseling tussen de concentratiegebieden en de Haarlemmermeer, komt 
naar voren dat ganzen van de ringlocaties Westbroekplas, Penningsveer, 
Spaarnwoude en Vijfhuizerplas zich met name in het concentratiegebied 
Spaarnwoude-Haarlem ophouden. De kans is dan dat ze deelnemen aan 
voedselvluchten naar de Haarlemmermeer. Ganzen die zich ophouden in Assendelft-
Westzaan foerageren niet dagelijks in de Haarlemmermeer. Uitzondering op de regel 
zijn de vogels van de Westbroekplas die zowel in Assendelft-Westzaan als in 
Spaarnwoude-Haarlem verblijven. Aangenomen wordt dat wanneer deze vogels in 
Assendelft-Westzaan verblijven ze niet dagelijks foerageren in de Haarlemmermeer, 
maar dat dit niet uitgesloten kan worden wanneer ze zich in Spaarnwoude-Haarlem 
ophouden. 
 
Slechts een klein deel van de vogels van Uithoorn-Nieuwkoopse Plassen foerageert in 
de Haarlemmermeer. Dit geldt dan waarschijnlijk met name voor vogels van de 
ringlocaties Nieuwkoop en Fort aan de Drecht. Uit de concentratiegebieden Polder de 
Rondehoep + Groot-Mijdrecht en de Kagerplassen foerageert 10-30% in de 
Haarlemmermeer in augustus. Afgaande op het aantal waargenomen halsbanden in 
de beide concentratiegebieden heeft dit vooral betrekking op vogels van de 
ringlocaties het Amsterdamse Bos, Fort aan de Drecht bij Uithoorn en Rijpwetering.  
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Figuur 5.4 Samenvatting van de belangrijkste patronen op basis van halsband-
aflezingen, afschot en zendergegevens uit de Haarlemmermeer en op 
basis van de waarnemingen van gehalsbande vogels in concentratie-
gebieden gecombineerd met vliegbewegingen. 

Gebied
gezien geschoten zenders Assen- Spaarn- Ronde- Nieuw- Kager-

delft woude hoep koop plassen
Ringlocatie

Kalverpolder X
Guisveld XX X X
Westbroekplas XXXX XXXX
Penningsveer XX XXXX
Spaarnwoude X XXXX
Vijfhuizerplas XX XXXX X X
Amsterdamse Bos X X XXXX X
Ouderkerkerplas XX
Fort ad Drecht XX XXX XXX
Vinkeveen X X XX
Loenderveen X X X X
Nieuwkoop XX XXX XX
Rijnsaterwoude XX X X
Rijpwetering X X X XXX

plaats uitwisseling
vlakbij Schiphol X 1-10% geringde vogels

XX 11-25%
op afstand van Schiphol XXX 26-50%

XXXX 51-100%
voedselvluchten naar Haarlemmermeer
X geen 
X klein deel naar Haarlemmermeer
X 10-50% naar Haarlemnmermeer
X 51-100% naar Haarlemmermeer

Gezien in concentratiegebiedenHaarlemmermeer

 

 5.4 Mogelijke maatregelen 

Zoals in de inleiding van dit hoofdstuk reeds is aangegeven (zie Weerkamp 2008) zijn 
er twee belangrijke oplossingsrichtingen voor de ganzenproblematiek rond Schiphol: 
reductie van het aantal grauwe ganzen rond Schiphol of reductie van de oppervlakte 
graan rond Schiphol.  
Zoals eerder aangegeven is de laatste oplossingsrichting het meest effectief. De 
eerste resultaten van het onderzoek naar het versneld onderploegen of bewerken van 
stoppelvelden laten zien dat het aanbod aan graankorrels hiermee daadwerkelijk 
teruggebracht wordt (Guldemond & den Hollander 2010).  
 
Ook wanneer de graanstoppels versneld worden ondergewerkt kunnen de ganzen 
nog korte tijd op graanstoppels foerageren. Gezien de oppervlakte van de 
graanvelden blijft hierdoor het risico voor de vliegveiligheid bestaan, zodat reductie 
van het aantal vogels in de omgeving van Schiphol noodzakelijk is om de 
vliegveiligheid te waarborgen. 
 
Door Smits & Boudewijn (2010) werd het aantal grauwe ganzen in juli 2009 binnen 20 
km van Schiphol geschat op 6.600-7.100 broedparen. Ervan uitgaande dat 37% van 
de populatie uit broedvogels bestaat (Lensink et al. 2010), levert dit een 
populatiegrootte op tussen 35.700 – 38.400 vogels. De jaarlijkse populatiegroei 
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bedroeg de laatste jaren 20% (Smits & Boudewijn 2010), zodat in 2010 de populatie 
toegenomen zou kunnen zijn tot 42.800 – 46.000 vogels. Indien de aannames kloppen 
en er wordt niet ingegrepen in de eifase, dienen er jaarlijks 7.000-8.000 vogels 
verwijderd te worden om de populatie stabiel te houden. Voor een afname van de 
populatie dient een grotere reductie van de populatie te worden gerealiseerd. 
  
Er zijn twee belangrijke ingangen om de populatie van grauwe ganzen te beïnvloeden. 
De eerste ingang is het ongeschikt maken van het leefgebied van grauwe ganzen. Dit 
is echter op grote schaal geen reële optie aangezien watergangen in combinatie met 
grasland veelvuldig in West-Nederland aanwezig zijn en de grauwe gans zeer 
verspreid voorkomt. Er zijn dan ook voldoende broed- en foerageergebieden voor 
ganzen aanwezig. Wel kan lokaal door het uitrasteren van oevers langs watergangen 
of meren het opgroeigebied beperkt worden en daarmee het broedsucces (Voslamber 
2010b). 
De tweede ingang is het direct ingrijpen in de ganzenpopulaties. Hiervoor zijn 
verschillende opties: 
-  ingrijpen bij nesten met eieren; 
- vangen ruiende ganzen; 
- schieten ganzen. 
Uit verschillende onderzoeken komt naar voren dat het ingrijpen bij nesten met eieren 
weliswaar van invloed is op het broedsucces, maar modelberekeningen laten zien dat 
de populatie eerst nog kan toenemen en de maatregel pas na enige jaren een beperkt 
effect sorteert op de omvang van de broedpopulatie. Ingrijpen in de overleving door 
afschot of door het wegvangen van ruiende vogels is veel effectiever (Lensink et al. 
2010).  
Bovendien worden in grote, onoverzichtelijke gebieden vaak niet alle nesten 
gevonden. De concurrentie tussen de resterende kuikens is dan vaak gering, 
waardoor de overleving sterk toeneemt (Voslamber 2010a). Het ingrijpen bij nesten is 
vooral effectief in overzichtelijke gebieden met startende populaties. Een effect van 
het ingrijpen bij nesten kan zijn dat de vogels waarvan het legsel mislukt is, elders 
gaan ruien. 
 
Door het vangen van ruiende ganzen kunnen gericht op een bepaalde locatie de 
aanwezige ganzen (al dan niet met jongen) verwijderd worden. De ingreep is zeer 
effectief en vraagt een beperkte inzet. Voor het doden van de gevangen ganzen dient 
echter een in de wet genoemd middel gebruikt te worden. Dit is echter op dit moment 
nog niet wettelijk geregeld. Voorwaarde voor het vangen van ruiende ganzen is wel 
dat de omgeving zich hiervoor moet lenen. 
 
Door afschot is het mogelijk om de populatie terug te brengen. Hiervoor dient een zeer 
grote inspanning gerealiseerd te worden en het is niet altijd en overal mogelijk om tot 
afschot over te gaan.  
Afschot lijkt vooral een goede maatregel om in de directe omgeving van Schiphol 
grauwe ganzen te doden die gevaar voor de vliegveiligheid opleveren. Hierbij dient 
wel de aantekening gemaakt te worden dat door schietacties ook meer 
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vliegbewegingen in de omgeving van Schiphol kunnen optreden. Op de lange termijn 
kan (voldoende) afschot de vliegveiligheid wel verhogen maar op korte termijn treedt 
er mogelijk een verhoogd risico op.  
 
Toepassen van maatregelen 
Uit deze studie komt naar voren dat na de broed- en ruiperiode de ganzen van de 
verschillende ringlocaties zich herverdelen over de verschillende concentratie-
gebieden rond de Haarlemmermeer. Hierbij geldt in principe de vuistregel dat het 
aandeel van vogels van een ringlocatie in een concentratiegebied afneemt, wanneer 
de afstand van de ringlocatie tot het concentratiegebied toeneemt. In de praktijk blijkt 
dit niet alrijd op te gaan: het aandeel vogels van Forst aan de Drecht en 
Rijnsaterwoude is relatief hoog in het concentratiegebeid Spaarnwoude-Haarlem, 
terwijl vogels van het Amsterdamse Bos juist weinig in dit concentratiegebied worden 
gezien.  
 
De telgegevens van Landschap Noord-Holland laten zien dat in 2009 en 2010 de 
foeragerende grauwe ganzen in de nazomer op stoppelvelden rond Schiphol vooral 
afkomstig zijn uit gebieden ten noorden van Schiphol en uit gebieden ten oosten van 
de Haarlemmermeer. De aantallen grauwe ganzen in deze noordelijke en oostelijke 
gebieden nemen in de loop van de nazomer sterk toe. De halsband- en 
zendergegevens bevestigen dat dit veroorzaakt wordt door een toestroom van ganzen 
uit verschillende gebieden. Dit betekent dat met alleen lokale maatregelen als het 
onklaar maken van eieren en het wegvangen van ruiende vogels de 
ganzenproblematiek niet opgelost zal kunnen worden. Er dient op een grotere schaal 
maatregelen genomen worden, waarbij ook afstemming met de provincies Zuid-
Holland en Utrecht noodzakelijk is.  
 
Direct rond Schiphol zijn ganzen van de ringlocaties Spaarnwoude en Vijfhuizerplas 
geschoten. Deze ganzen vormden een risico voor het luchtverkeer van Schiphol. 
Ganzen van deze ringlocaties worden ook relatief dichtbij Schiphol in het 
concentratiegebied Spaarnwoude-Haarlem teruggezien. Voor deze ringlocaties heeft 
het wegvangen van ruiende ganzen de voorkeur. Het schudden van eieren kan het 
broedsucces van de vogels van deze locaties wel terugbrengen, maar deze 
maatregelen hebben geen direct effect op het huidige aantal broedvogels. Het 
wegvangen van ruiende vogels zorgt er voor dat daadwerkelijk broedvogels verwijderd 
worden en daarmee ook het aantal risico veroorzakende vogels verminderd wordt. 
 
Aangezien meer dan de helft van de vogels van de ringlocaties Westbroekplas en 
Penningsveer in het concentratiegebied Spaarnwoude-Haarlem wordt waargenomen, 
verdient het aanbeveling om ook op deze ringlocaties in te grijpen. Meer algemeen 
kan gesteld worden dat bij voorkeur het aantal broedende grauwe ganzen in het 
gebied tussen Haarlem, Spaarnwoude en het Noordzeekanaal sterk teruggebracht 
wordt. 
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In het concentratiegebied Spaarnwoude-Haarlem zijn in de nazomer ook relatief veel 
vogels uit Uithoorn (Fort aan de Drecht), Nieuwkoop en Rijnsaterwoude aanwezig. 
Ingrepen in de aantallen vogels van deze gebieden zijn dan ook van belang voor de 
vliegveiligheid van Schiphol. Deze ingrepen dienen, vanwege de ligging van deze 
gebieden, in nauwe samenwerking met de provincies Utrecht en Zuid-Holland 
genomen te worden. 
 
In 2010 kwamen in nazomer veel grauwe ganzen uit gebieden ten oosten van de 
Haarlemmermeer in de ochtend en/of avond in de Haarlemmermeer foerageren. Op 
basis van de dagtellingen is het aannemelijk dat deze vogels uit het 
concentratiegebied Polder de Rondehoep + Groot-Mijdrecht afkomstig waren. Dit 
gebied wordt relatief veel gebruikt door vogels van de ringlocaties Amsterdamse Bos 
en Fort aan de Drecht. Ingrepen op deze ringlocaties dragen bij aan lagere aantallen 
ganzen in dit concentratiegebied en daarmee aan de vliegveiligheid van Schiphol. 
 
Een belangrijk concentratiegebied is Spaarnwoude-Haarlem, dat in de nazomer door 
ongeveer 2.000 grauwe ganzen als dagrustplaats wordt gebruikt. Hiervan foerageert 
een aanzienlijk deel in augustus op de stoppelvelden in de Haarlemmermeer. 
Verstoring van deze dagrustplaats dwingt de ganzen mogelijk een andere 
dagrustplaats te kiezen, die op grotere afstand van Schiphol ligt, waardoor het 
mogelijk minder aantrekkelijk wordt om in de Haarlemmermeer te foerageren. 
Voorwaarde is wel dat in het gehele concentratiegebied dan verstoord moet worden 
en het risico bestaat dat de ganzen dan in kleine groepen op verschillende plaatsen 
gaan rusten. Hierdoor kan de voorspelbaarheid van de vliegbewegingen afnemen en 
daarmee het risico toenemen. Een dergelijke ingreep dient dan ook door een goed 
monitoringprogramma begeleid te worden. 
 
Indien het niet mogelijk is om op korte termijn de oppervlakte stoppelvelden te 
reduceren of de aantallen ganzen te beperken, kan overwogen worden om voor deze 
periode alternatieve foerageergebieden aan te bieden om de ganzen uit de directe 
omgeving van Schiphol weg te lokken. Tanger (2009) beschrijft hoe door het 
achterwege laten van de jacht in de Wijkerpolder de aantallen grauwe ganzen hier 
sterk toenamen in augustus 2009, terwijl ook ganzen uit gebieden zuidelijk van het 
Noordzeekanaal hier op stoppelvelden kwamen foerageren. Indien voor een dergelijke 
opzet wordt gekozen, dient het gebruik van een dergelijk gebied door onderzoek in de 
vorm van dagtellingen, halsbandaflezingen en het volgen van de ochtend- en 
avondtrek gedurende meerdere jaren gevolgd te worden 
 
De gegevens van gehalsbande ganzen wijzen er op dat vogels veelal terugkeren naar 
de gebieden waar ze geboren zijn, maar ook worden nieuwe gebieden in gebruik 
genomen. De gegevens van de gezenderde vogel FEU laten zien dat deze vogel 
verschillende gebieden rond de Haarlemmermeer bezoekt, en dat dergeleijke vogels 
of in ieder geval een deel van de vogels de Haarlemmermeer en omgeving goed 
kennen. Bij reductie van het aantal ganzen in een bepaald gebied kan deze ruimte 
mogelijk op redelijk korte termijn opgevuld worden door ganzen uit aangrenzende 
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gebieden. Hierdoor zullen maatregelen op kleine schaal hooguit kortstondig effectief 
zijn. Reductie van aantallen zal dan ook met name op regionale schaal moeten 
plaatsvinden. 
Daarnaast is het belangrijk om de concentraties van grauwe ganzen en de 
regelmatige verplaatsingen in de nazomer te blijven monitoren, zodat ontwikkelingen 
gevolgd kunnen worden en er zonodig ingegrepen kan worden. 

 5.5 Slotopmerkingen 

De grauwe ganzen foerageren in de nazomer op de stoppelvelden rond Schiphol, 
omdat hier in een korte tijdspanne veel voedsel met een hoge energetische inhoud en 
een goede verteerbaarheid kan opgenomen worden. Zolang deze voedselbron 
beschikbaar blijft zullen grauwe ganzen hiervan gebruik proberen te maken, tenzij het 
energetisch onvoldoende loont om hierop te foerageren. Dit kan door de stoppel onder 
te ploegen of te bewerken of de vliegafstand tussen dagrustplaats en foerageergebied 
te vergroten, waardoor het energetisch minder gunstig wordt om dagelijks meerdere 
malen deze afstand te overbruggen. 
De realisatie van een waterberging langs de A4, die gebruikt wordt als dagrustplaats, 
biedt de mogelijkheid voor de ganzen om op korte afstand van de stoppelvelden bij 
Burgerveen te rusten. Voorkomen moet worden dat door de aanleg van nieuwe 
waterbergingen, die geschikt zijn als dagrustplaats voor ganzen, de Haarlemmermeer 
nog aantrekkelijker wordt gemaakt voor grauwe ganzen in de nazomer. Tevens 
vormen dergelijke waterbergingen potentiële broedplaatsen voor grauwe ganzen. 
Indien waterbergingen moeten worden aangelegd dienen deze zoveel mogelijk in de 
vorm van droge wadi’s te worden aangelegd. 
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6 Conclusies en aanbevelingen 

Algemeen 
Op basis van de zendergegevens blijkt de afstand tussen slaapplaats en 
foerageergebied 1-3 km te bedragen indien de grauwe ganzen op grasland 
foerageren. Deze afstand kan toenemen tot 5-6 km indien de ganzen op 
stoppelvelden foerageren. Bij uitzondering worden afstanden van 12 km tussen 
slaapplaats en stoppelveld afgelegd. 
 
In de winter en het broedseizoen verblijven de ganzen over het algemeen in de directe 
omgeving van de ringlocatie. In de nazomer kunnen verplaatsingen tot over afstanden 
van meer dan 20 km plaatsvinden, wanneer de ganzen zich concentreren rond de 
Haarlemmermeer. Over het algemeen dat indien de afstand tussen een ringlocatie en 
een concentratiegebied klein is de kans toeneemt dat vogels van een ringlocatie in het 
concentratiegebied worden vastgesteld. 
 
Op basis van halsbandaflezingen en de gebiedstellingen van Landschap Noord-
Holland kunnen zes concentratiegebieden rond de Haarlemmermeer onderscheiden 
worden, die overdag als dagrustplaats gebruikt worden: 
- Assendelft-Wijkermeer; 
- Spaarnwoude-Haarlem; 
- Amsterdamse Bos; 
- Polder de Rondehoep - Groot-Mijdrecht; 
- Uithoorn-Nieuwkoopse Plassen; 
- Kagerplassen. 
In het Amsterdamse Bos zijn nauwelijks ringen afgelezen, zodat geen inzicht bestaat 
in de herkomst van deze ganzen. 
 
Halsbandaflezingen laten zien dat er duidelijke verbanden bestaan tussen ringlocaties 
en concentratiegebieden in de nazomer, maar de zendergegevens laten zien dat 
individuele ganzen meer gebieden gebruiken dan op basis van halsbandaflezingen 
verwacht wordt. Dit wordt bevestigd door de snelle aantalsveranderingen die binnen 
een maand in de verschillende telgebieden plaatsvinden. 
 
Uit de concentratiegebieden Spaarnwoude-Haarlem, Amsterdamse Bos en Kager-
plassen vliegen in de nazomer tijdens de avondtrek grote aantallen grauwe ganzen 
naar de Haarlemmermeer, waarbij de vogels uit de twee eerstgenoemde gebieden 
vooral in de directe omgeving van Schiphol foerageren en de vogels uit het 
laatstgenoemde gebied vooral in de zuidpunt van de Haarlemmermeer. Vanuit de 
Polder de Rondehoep + Groot-Mijdrecht en Uithoorn-Nieuwkoopse Plassen vliegen 
enkele honderden grauwe ganzen naar de stoppelvelden in de Haarlemmermeer, 
terwijl de vogels van Assendelft-Westzaan vooral boven het Noordzeekanaal blijven 
(zie figuur 6.1). 
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Tussen jaren zijn er aanzienlijke verschillen in de aantallen ganzen die van een 
concentratiegebied naar de Haarlemmermeer vliegen. Over het algemeen zijn de 
aantallen tijdens de ochtendtrek hoger dan tijdens de avondtrek. 
 

 
Figuur 6.1 Overzicht van de maximale aantallen ganzen (cijfers) uit de 

concentratiegebieden, die in de nazomer ’s avonds in de 
Haarlemmermeer foerageren. Het concentratiegebied Amsterdamse Bos 
(1500) is toegevoegd. Tevens is per ringlocatie aangegeven hoe groot de 
kans is dat vogels van deze ringlocatie in de nazomer op graanstoppels 
in de Haarlemmermeer foerageren.  
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Concentratiegebieden 
Assendelft-Westzaan 
Dit gebied wordt in de nazomer vooral bezocht door ganzen uit nabijgelegen gebieden 
en uit de Kop van Noord-Holland. Er is geen dagelijkse uitwisseling met de 
Haarlemmermeer. 
 
Spaarnwoude-Haarlem 
De ganzen van de dichtstbijzijnde ringlocaties (Westbroekplas, Penningsveer, 
Spaarnwoude en Penningsveer) verblijven in het najaar in dit concentratiegebied. Ook 
komen hier relatief veel ganzen van verder weg gelegen gebieden: Fort aan de 
Drecht, Nieuwkoop en Rijnsaterwoude. Een groot deel van de vogels foerageert in de 
nazomer in de Haarlemmermeer. 
 
Amsterdamse Bos 
De ganzen van dit concentratiegebied foerageren merendeels in de Haarlemmermeer. 
Door het ontbreken van halsbandaflezingen is de herkomst van deze vogels 
onbekend. 
 
Polder de Rondehoep + Groot-Mijdrecht 
Dit is het belangrijkste concentratiegebied voor de vogels van de ringlocatie 
Amsterdamse Bos en in mindere mate voor ringlocaties Fort aan de Drecht en de 
Oudekerkerplas. Enkele honderden vogels van dit concentratiegebied foerageren ’s 
avonds in de Haarlemmermeer. 
 
UIthoorn-Nieuwkoopse Plassen 
Dit gebied wordt in de nazomer vooral gebruikt door ganzen van de ringlocaties 
Nieuwkoop en Fort aan de Drecht. Slechts beperkte aantallen van dit 
concentratiegebied foerageren ’s avonds in de Haarlemmermeer.  
 
Kagerplassen 
Dit concentratiegebied is vooral van belang voor vogels van de ringlocatie 
Rijpwetering en in beperkte mate voor vogels van de ringlocatie Nieuwkoop. De 
aantallen die de Haarlemmermeer invliegen kunnen tussen jaren sterk verschillen. De 
vogels foerageren vooral op stoppelvelden in de zuidpunt van de Haarlemmermeer. 
 
Ringlocaties 
Figuur 6.2 geeft de kans dat grauwe ganzen van een ringlocatie, die overdag in een 
concentratiegebied verblijven, ’s ochtends en/of ’s avonds in de Haarlemmermeer 
foerageren. Hierbij is gebruik gemaakt van het aandeel van de vogels van een 
ringlocatie in een concentratiegebied en het aandeel van de vogels uit het 
concentratiegebied dat in de nazomer ’s avonds naar de Haarlemmermeer vliegt (zie 
bijlage 7). Het concentratiegebied Amsterdamse Bos is niet opgenomen aangezien 
informatie over de herkomst van de vogels ontbreekt. 
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De kans is groot dat ganzen van de ringlocaties Westbroekplas, Penningsveer, 
Spaarnwoude en Vijfhuizerplas in de nazomer in de Haarlemmermeer foerageren, 
omdat deze ganzen in de nazomer in het concentratiegebied Spaarnwoude-Haarlem 
verblijven. Dit wordt bevestigd door afschot van drie ganzen van ringlocatie 
Spaarnwoude direct rond Schiphol, terwijl ook een gans van de Vijfhuizerplas in de 
Haarlemmermeer is geschoten. Ook zijn er enkele halsbandwaarnemingen bij 
Zwanenburg in de Haarlemmermeer.  
 
Figuur 6.2 Inschatting van de kans dat in de nazomer grauwe ganzen van een 

ringlocatie, overdag verblijvend in een concentratiegebied, ‘s ochtends of ‘s 
avonds in de Haarlemmermeer foerageren. Voor de berekeningswijze zie 
bijlage 7. 

concentratiegebied Assen- Spaarn- Ronde- Uithoorn Kager- eind-
ringlocatie delft woude hoep Nieuwkoop plassen oordeel
Kalverpolder
Guisveld
Westbroekplas
Penningsveer
Spaarnwoude
Vijfhuizerplas
Amsterdamse Bos
Ouderkerkerplas
Fort ad Drecht
Vinkeveen
Loenderveen
Nieuwkoop
Rijnsaterwoude
Rijpwetering

geen kans = 0% enige kans = 26-50%
zeer kleine kans = 0-10% redelijke kans = 51-75%
beperkte kans = 11-25% grote kans = 76-100%  
 
De ganzen van de ringlocaties Amsterdamse Bos en het Fort aan de Drecht hebben 
ook enige kans om in de Haarlemmermeer te foerageren, omdat een deel van de 
vogels van deze ringlocaties zich in de nazomer ophoudt in de concentratiegebieden 
Polder de Rondehoep + Groot-Mijdrecht en Spaarnwoude-Haarlem.  
 
De kans is beperkt dat ganzen van de ringlocaties Nieuwkoop, Rijnsaterwoude en 
Rijpwetering in de Haarlemmermeer foerageren, omdat ze zowel gebruik maken van 
de concentratiegebieden Spaarnwoude-Haarlem, Polder de Rondehoep + Groot-
Mijdrecht als de Kagerplassen. De kans is zeer klein dat ganzen van de overige 
ringlocaties in de Haarlemmermeer foerageren. 
 
In de winter en het broedseizoen zijn verschillende geringde en gehalsbande ganzen 
geschoten vlakbij de locatie waar ze geringd zijn. Een uitzondering vormt een gans 
van de Vijfhuizerplas die in oktober 2010 net ten zuidoosten van de Kagerbaan werd 
geschoten. 
 
Ingrepen 
Zolang in de nazomer stoppelvelden rond Schiphol beschikbaar zijn, zullen grauwe 
ganzen hierop afkomen. Voor het beperken van het veiligheidsrisico voor de 
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luchtvaart dient bij voorkeur de beschikbaarheid van stoppelvelden als 
foerageergebied teruggebracht te worden.  
Het alternatief is het beperken van de aantallen grauwe ganzen rond Schiphol. Het 
wegvangen van ruiende vogels is effectiever dan het vernielen van eieren. De grauwe 
ganzen uit de broedgebieden rond Schiphol maken gebruik van de verschillende 
gebieden in en rond de Haarlemmermeer. Met alleen lokale ingrepen wordt 
waarschijnlijk alleen een tijdelijk effect verkregen, zodat op een regionale schaal tot op 
20 km rond Schiphol maatregelen moeten worden genomen. De populatie van de 
grauwe gans werd in juli 2010 op 43.000-46.000 vogels geschat, zodat grootschalig 
moet worden ingegrepen om de populatie terug te brengen. In de huidige situatie 
lijken alleen in delen van het Amsterdamse Bos dichtheidsafhankelijke effecten op te 
treden: dit uit zich in kleinere vogels met een slechtere conditie.  
 
Vanuit het oogpunt van vliegveiligheid heeft het ingrijpen in de aantallen grauwe 
ganzen op de ringlocaties in of bij het concentratiegebied Spaarnwoude-Haarlem 
prioriteit gevolgd door ingrijpen bij de ringlocaties Amsterdamse Bos en Fort aan de 
Drecht.  
 
Aandachtspunt 
De herkomst van de vogels in de nazomer in het Amsterdamse Bos is onbekend. 
Alleen indien dit bekend is, kan in de herkomstgebieden worden ingegrepen. 
 
De natte waterberging langs de A4 in de Haarlemmermeer wordt in de nazomer 
gebruikt als dagrustplaats. Voorkomen moet worden dat in de toekomst in de 
Haarlemmermeer vergelijkbare waterbergingen worden gerealiseerd, die in de 
toekomst gebruikt kunnen worden als dagrustplaatsen of als broedgebieden. Bij 
voorkeur dienen deze waterbergingen uitgevoerd te worden in de vorm van droge 
wadi’s. 
 
Aanbevelingen 
Het is onduidelijk waar de ganzen vandaan komen die in de nazomer overdag in het 
Amsterdamse Bos verblijven. Door het aflezen van halsbanden in de nazomer kan de 
herkomst van een deel van de vogels achterhaald worden.  
 
De herkomst van de vogels die aan de oostkant van de Haarlemmermeer 
binnenvliegen is onduidelijk. In 2010 verbleven 2.000 grauwe ganzen overdag in de 
oostelijke deel van de Haarlemmermeer. Halsbandaflezingen kunnen inzicht geven in 
de herkomst van deze vogels. Onduidelijk is of deze vogels afkomstig zijn uit de 
concentratiegebieden Polder de Rondehoep + Groot-Mijdrecht en Uithoorn-
Nieuwkoopse Plassen of uit de tussenliggende gebieden van Amstelland. 
 
De waarneempunten voor de avond- en ochtendtrek bevinden zich op de randen van 
de Haarlemmermeer. In de tweede helft van augustus 2010 waren in het gebied direct 
ten oosten van de Haarlemmermeer nauwelijks ganzen aanwezig, zodat onduidelijk is 
wat precies de herkomst van de ganzen is, die ’s avonds de Haarlemmermeer 
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binnenvliegen. Aanbevolen wordt om in een dergelijke situatie op grotere afstand van 
de Haarlemmermeer waar te nemen, zodat meer duidelijkheid over de herkomst van 
de ganzen wordt verkregen. 
 
Ganzen zijn over het algemeen conservatief in het gebruik van gebieden, waardoor 
vaste patronen in de tijd kunnen worden onderscheiden. Door ook de komende zomer 
gericht halsbandwaarnemingen te verrichten met name in gebieden waarvan bekend 
is dat er in de nazomer flinke aantallen ganzen verblijven en nauwelijks halsbanden 
worden afgelezen (Haarlemmermeer en Amsterdamse Bos) kan meer inzicht in de 
verplaatsingen van de ganzen van de verschillende ringlocaties worden verkregen. 
Aangezien grauwe ganzen langlevende vogels zijn, zullen komende jaren nog 
veelvuldig halsbanden worden afgelezen. Door jaarlijks deze gegevens op te vragen 
en uit te werken kan inzicht verkregen worden in eventuele veranderingen in het 
gebiedsgebruik. Daarnaast kunnen halsbandaflezingen gebruikt worden om de 
overleving van de ganzen in te schatten. Dit kan dus een handvat zijn om de 
effectiviteit van maatregelen op ganzen in te schatten. 
 
Om de effectiviteit van maatregelen in te kunnen schatten is het noodzakelijk om de 
ingrepen goed te documenteren en de gevolgen te monitoren. Hierdoor is het mogelijk 
om in de toekomst goed onderbouwde maatregelen te kunnen nemen. 
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Bijlage 1 Toponiemen en gebiedsnamen 
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Gebiedsnamen 
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Bijlage 2 Aflezingen van gehalsbande 
vogels in het onderzoeksgebied 
 
Guisveld (2009) maand

6 7 8 9 10 11 12
10-km zone
Haarlem, Hekslootpolder 1
Wijkermeerpolder, zuid 1

10-20 km zone
Guisveld, Westzaan 41 1
Assendelft 4 1
Wilnis 1
Woubrugge, Wijde Aa 1
Waverveen, Waverhoek 1
Wormerland / Engewormer / Jisp 10 2 19 2
Stierop, Alkmaardermeer 1

Buiten onderzoeksgebied
Wieringenmeer, Dijkgatsweide (NH) 1
Driebruggen (ZH) 1
Oukoop, Reeuwijkse Plassen (ZH) 1
Everdingen (UT) 1
Stevensweert, Kuilkensgreend (LB) 1  
 
Guisveld (2010) maand

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10-km zone
Haarlem, Hekslootpolder 2
Spaarnwoude, Inlaagpolder 2
Nauerna, RWS terrein 2
Velserbroek, Westlaan 1

10-20 km zone
Assendelft 6 2 1 1
Kalverpolder 2
Oegstgeest, Klaas Hennepoelpolder 1
Leiden, Polder  Boterhuis 1 1
Zaandijk 2 1 1
Oostknollendam 1
Westzaan 2 1 1 2
Wijkermeerpolder 1
Uitgeest, Uitgeesterbroekpolder 1
Wormer / Jisp / Wijdewormer 4 7 5 5 7 13 15 10 7 5
Krommenie / Krommeniedijk 1 4 2 2 1

Buiten onderzoeksgebied
De Putten, Schoorl (NH) 1
Den Helder, Dijk Balgzand (NH) 1
Hippolytushoef (NH) 1
Texel (NH) 1 1 1 1
Schellinkhout, De Nek (NH) 1
Alkmaardermeer (NH) 2
Vogeleiland de Kreupel, Ijsselmeer (NH) 1
Wieringerwerf, Dijkgatsweide (NH) 1
Medemblik, Twisk (NH) 1
Zuiderwoude (NH) 1
Reeuwijk, Polder Reeuwijk (ZH) 1
Laaksum (FR) 1
Nijkerk, Nuldernauw (GL) 1
Tolkamer, De Bijland (GL) 1
Oosterland, De Maire (ZL) 1
Hanssummerweerd (LB) 1  
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Kalverpolder (2010) maand

6 7 8 9 10 11

10-km zone

Inlaagpolder 1

10-20 km zone

Kalverpolder 18 7 2 2

Den Ilp, Twiske 1

Wormer / Jisp / Wijdewormer 2 17 15 14 9 12

Buiten onderzoeksgebied

Anna Paulowna (NH 1

Breezand (NH) 1

Den Helder, Balgzandpolder (NH) 1

Wieringenwerf (NH) 1  
 
Amsterdamse Bos (2010) maand

6 7 8 9 10 11
10-km zone
Aalsmeer 1
Amsterdamse Bos 19
Uithoorn, Bovenkerkerpolder 1 1
Haarlem, Hekslootpolder 1
Spaarnwoude, Inlaagpolder 1

10-20 km zone
Assendelver zuiderpolder 1
Wijkermeerpolder 1
Oude Ade 1
Leiden, Polder Boterhuis 1 1
Warmond, Zwanburgerpolder 2
Vinkeveen / Waver / Warverhoek 3 8 4 7 12 8

Buiten onderzoeksgebied
Numansdorp (ZH) 1
Wieringenmeer, Waardweg (NH) 1
Wieringenmeer, Westerlanderkoog (NH) 1  
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Loenderveen (2009) maand
6 7 8 9 10 11 12

10-km zone
Haarlem, Hekslootpolder 1

10-20 km zone
Oukoop 1 4 2
Wijkermeerpolder 1
Zevenhoven, Groene Jonker 1 1
Waverveen, Waverhoek 1
Oegstgeest 2
Warmond, Veerpolder 1

Buiten onderzoeksgebied
Loenderveen (NH) 25
Hilversum, Polder Egelshoek (NH) 1
Horstermeer (NH) 1
Warder (NH) 1
Loosdrecht (NH) 1 2
Amerongse Bovenpolder (UT) 1
Groenekan (UT) 1
Kamerik, Polder Teckop (UT) 1
Kockengen, Polder Kockengen (UT) 1
Tienhoven (UT) 2 1
Wijk bij Duurstede (UT) 1
Westbroek, Polder Achttienhoven (UT) 1
Vleuten, Haarrijnseplas (UT) 1
Oudewater, Willeskop (UT) 1
Driebruggen (ZH) 1
Reeuwijk (ZH) 1 2 1
Bergambacht (ZH) 1
Colijnsplaat (ZL) 1
Bremen, Osterholz (Duitsland) 1
Loenderveen (2010) maand

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11
10-km zone

10-20 km zone
Buitenkaag, Haarlemmermeer 1
Leiden, Polder Boterhuis 1
Waverveen, Poeldijk 1
Wilnis 1 1
Zevenhoven, Groene Jonker 1 1
Breukelen 1
Oukoop 1
Oude Ade 1 1

Buiten onderzoeksgebied
Loenderveen (NH) 1
Hilversum (NH) 1
Loosdrecht (NH) 1 1 1
Haarzuilens (UT) 1 2
Vleuten, Haarrijnseplas (UT) 2 1
Kockengen (UT) 1 1
Wijk bij Duurstede (UT) 1
Groenekan (UT) 1
Utrecht - Gagelpolder (UT) 1
Oud Maarsseveen (UT) 1
Zevenhuizen, Zevenhuizerplas (ZH) 1
Goudswaard (ZH) 1
Ouderkerk a/d Ijssel (ZH) 1 1
Reeuwijk (ZH) 1
Molkwerum (FR) 1
Stavoren, Zuidermeerpolder  (FR) 1
Oostvaardersplassen (FL) 1
Colijnsplaat / Wissekerke (ZL) 1 1 1  
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Spaarnwoude (2010) maand
6 7 8 9 10 11

10-km zone
Amsterdam, Osdorper Binnenpolder 2
Amsterdam / Halfweg 1 1 2
Amsterdam, Osdorper Bovenpolder 1
Halfweg 7 1 13 2
Spaarnwoude 25 6 4
Verenigde Binnenpolder 1 12 5 7
Inlaagpolder 12 17 10 11 10
Hekslootpolder 3
Houtrakkerbeemden 2 2
Houtrakpolder 2 6 8
Haarlem 3
Haarlemmerliede 1
Haarlem, Veerplas 1 1
Zwanenburg 1

10-20 km zone
Castricum, Grote Ven 1
Oost-Knollendam 1
Krommenie 1 1
Uitgeest 1 1
Waverveen, Waverhoek 2
Zaandam 1 1
Assendelft 1  
 
Penningsveer (2009) maand

6 7 8 9 10 11 12

10-km zone

Penningsveer 4

Hekslootpolder 1 2

Haarlemmerliede 4

Houtrakkerbeemden 2 2 2

Houtrakpolder 1

Inlaagpolder 2 2 1

Spaarndam 2 2

Spaarnwoude 4 2 2

Verenigde Binnenpolder 3

Penningsveer (2010) maand

2 3 4 5 8 9 10

10-km zone

Hekslootpolder 1

Haarlem, Veerplas 1

Penningsveer 1 1

Verenigde Binnenpolder 1 1 1 1 1

10-20 km zone

Wijkermeerpolder 1  
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Westbroekplas (2009) maand
6 7 8 9 10 11 12

10-km zone
Velserbroek / Westbroekplas 17 2 10 11
Hekslootpolder 16 14 5 12 7 2 10
Houtrakpolder 1
Houtrakkerbeemden 2
Veremigde Binnenpolder 1 1
Spaarndam 4 5 1
Wijkermeerpolder, zuid 2

10-20 km zone
Assendelft 7 1
Wijkermeerpolder 4
Krommenie / Krommeniedijk 1 2 1
Stierop 2 3 1 1
Wijdewormer 1
Westbroekplas (2010) maand

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10-km zone
Velserbroek / Westbroekplas 9 11 10 9 4 10 10 8 7 4
Hekslootpolder 6 9 2 11 10 4
houtrakkerbeemden 1
houtrakpolder 1
Inlaagpolder 1 1
Haarlem 1 1
Nauerna, RWS-terrein 1
Santpoort-Zuid, Spaarnberg 1
Bloemendaal aan zee, Vogelmeer 1 5
Spaarndam 4 1 2 1
Verenigde Binnenpolder 2 1 1

10-20 km zone
Assendelft 8 1
Krommenie 1 1
Alkmaardermeer 1
Uitgeest 1
Wijkermeerpolder 5 5
Wormer / Wijdewormer 1 2 2 1

Buiten onderzoeksgebied
Graft (NH) 1
Medemblik, De Kreupel (NH) 2
Onderdijk (NH) 1 1  
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Vijfhuizerplas (2009) maand
Geringd in 2009 6 7 8 9 10 11 12
10-km zone
Vijfhuizerplas / -zandput 9
Vijfhuizen 2 2
Haarlem, Meerwijkplas 1 1 3
Haarlem, Molenplas 3
Haarlem, Poelpolder 3
Nieuwebrug, Haarlemmermeer 4 3
Spaarnwoude 1 3 2
Nieuw Vennep 1
Spaarndam 2
Hekslootpolder 2 3 2 2 1
Verenigde Binnenpolder 3 3 2 2 1 2
Inlaagpolder 1 1
Assendelft (zuiden) 1 1
Ouderkerk a/d Amstel 1

10-20 km zone
Krommenie 1 1
Uitgeest / Stierop 1

Buiten onderzoeksgebied
Starrevaart (ZH) 1
Midden Delfland, Lage Abtswoudse polder (ZH) 1
Schipluiden (ZH) 1
Vijfhuizerplas (2010) maand
Geringd in 2009 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
10-km zone
Halfweg 1
Hekslootpolder 1 3 3 3 1
Haarlem 1
Haarlem, Meerwijkplas 3
Haarlem, Poelpolder 1 1 1 1
Haarlem, Veerplas 2 1
Spaarnwoude 1 2 1 1 2 2
Penningsveer 2
Verenigde Binnenpolder 4 2 1 1 4 5 4 3 2
Spaarndam 1 1
Inlaagpolder 1 1

10-20 km zone
Krommenie 1 4 2 1
Wormer 1

Buiten onderzoeksgebied
Bakkum / Castricum (NH) 1
De Lier (ZH) 1
Schipluiden (ZH) 1 1  
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Vijfhuizerplas (2010) maand
geringd in 2010 6 7 8 9 10 11
10-km zone
Assendelft, zuid 3 1 1 1
Haarlem 1
Hekslootpolder 4 2 3
Inlaagpolder 1 3 1
Haarlem, Poelpolder 12
Haarlem, Veerplas 3 2
Verenigde Binnenpolder 4 7 5 2 5
Vijfhuizerzandput 10
houtrakkerbeemden 1
Houtrakpolder 1
Inlaagpolder 1 3
Nieuwebrug, Haarlemmermeer 8 3
Spaarndam 3 2
Penningsveer 3
Velserbroek 1
Vijfhuizen 2 2
Zwanenburg 2

10-20 km zone
Wijkermeerpolder 3 1
Westzaan, de Reef 1
Wormer 1
Krommenie / Uitgeest 1 2 1
Leiden, Polder  Boterhuis 1 1
Oegstgeest, Veerpolder 1
Warmond 1
Zevenhoven, Groene Jonker 1 1

Buiten onderzoeksgebied
Amstelmeer (NH) 1
Westerland, nabij Amstelmeer (NH) 1
Anna Paulowna (NH) 1
Middenmeer (NH) 1
Texel (NH) 1 1
Starrevaart / Leidschendammerhout (ZH) 1 1 1 1 2 1  
 
Uithoorn, Fort a/d Drecht (2010) maand

6 7 8 9 10 11

10-km zone

Amstelveen, Bovenkerkerpolder 1

Hekslootpolder 2

Inlaagpolder 2

Houtrakkerbeemden 2

Nes aan de Amstel 1

10-20 km zone

De Hoef, Hogedijk 1

Mijdrecht 1 5

Wormer / Wijdewormer 1 1

Waverveen / Waver 5 2 9 10 9

Zevenhoven, Groene Jonker 2 6 1

Buiten onderzoeksgebied

Amstelmeer (NH) 1 1

Anna Pailowna (NH) 2

Starrevaart (ZH) 2  
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Nieuwkoop (2009) maand
6 7 8 9 10 11 12

10-20 km zone
Mijdrecht 3 2
Nieuwkoop
Zevenhoven, Groene Jonker 2 1 2 1 1 1
Oegstgeest 1
Noorden 1

Buiten onderzoeksgebied
Kamerik 1 1
Montfoort, Willeskop 1
Nieuwkoop (2010) maand

1 2 7 8 9 10 11
10-20 km zone
Nieuwkoop, Woerdense Verlaat 1
Zevenhoven, Groene Jonker 1 2 2

Buiten onderzoeksgebied
Herwen, De Bijland (GL) 1
Vleuten, Haarrijnseplas (UT) 1
Lopik / Schoonhoven (UT) 1  
 
Nieuwkoop, werkschuur (2009) maand

6
10-20 km zone
Nieuwkoop, werkschuur 5
Nieuwkoopse Plassen 2
Nieuwkoop, werkschuur (2010) maand

1 2 3 4 5 6 8 9
10-km zone
Verenigde Binnenpolder 1
Haarlem, Veerplas 1
Vogelmeer, Bloemendaal 1

10-20 km zone
Nieuwkoop, Woerdense Verlaat 2
Noorden / Nieuwkoopse Plassen 3 4 2
Zegveld, ten noorden 1 1 1
Zevenhoven, Groene Jonker 1

Buiten onderzoeksgebied
Oostvaardersplassen (FL) 1
Montfoort, Willeskop (UT) 1  
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Rijpwetering (2009) maand
6 8 9 11 12

10-20 km zone
Abbenes, Haarlemmermeer 5
Buitenkaag, Haarlemmermeer 5
Huigsloot, Haarlemmermeer 7
Rijpwetering, Kagerplassen 2
Krommenie 1
Waverveen, Waverhoek 1
Zevenhoven, Groene Jonker 1

Buiten onderzoeksgebied
Uitwijk (NB) 1
Rijpwetering (2010) maand

1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
10-km zone
Hekslootpolder 1
Inlaagpolder 1

10-20 km zone
Oude Ade / Rijpwetering 11 1 4 1 1
De Hoef, Hogedijk 1
Hoogmade 4
Mijdrecht 1 1
Noorden 1
Waverveen, Waverhoek 1
Zevenhoven, Groene Jonker 1 1 1 1 1

Buiten onderzoeksgebied
Bergschenhoek (ZH) 1
Starrevaart (ZH) 1 1
Zevenhuizen (ZH) 2  
 
Buurterpolder Rijpwetering (2009) maand

6 7 8 9 11
10-km zone
Polderbaan 1

10-20 km zone
Abbenes, Haarlemmermeer 1
Buitenkaag, Haarlemmermeer 2
Rijpwetering 2
Oegstgeest, Veerpolder 1
Leiden, Polder Boterhuis 1

Buiten onderzoeksgebied
Starrevaart (ZH) 2 1 1
Buurterpolder Rijpwetering (2010) maand

1 2 3 4 7 8 9 10 11
10-km zone
Inlaagpolder 1

10-20 km zone
De Kaag / Oude Ade / Rijpwetering 6 3 1 1 1 3
Warmond 1

Buiten onderzoeksgebied
Ackerdijkse Plassen (ZH) 1 1
Alphen aan den Rijn,  Zaans Rietveld (ZH) 1
Zoetermeer (ZH) 1 1
Starrevaart en omgeving (ZH) 1 2 1 1 1  
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Rijnsaterwoude (2010) maand
6 7 8 9 10 11

10-km zone
Hekslootpolder 6 5 3 1
Verenigde Binnenpolder 1 3 3 3 3
Spaarndam 3 2 3 1
Velserbroek 1
Nieuwveen 1

10-20 km zone
Koudekerk a.d. Rijn 1
Leiden, Polder Boterhuis 3 3 2
Oegstgeest 1 1
Oude Ade 2 2
Rijnsaterwoude 8
Warmond, Veerpolder 2
Woubrugge 1
Zevenhoven, Groene Jonker 1

Buiten onderzoeksgebied
Delft (ZH) 1 1
Hazerswoude, De Wilck (ZH) 1 1
Starrevaart (ZH) 2 5 1 1
Pijnacker (ZH) 2
Zoeterwoude (ZH) 1
Texel (NH) 1 1  
 
Demmerikse Kade, Vinkeveense Plassen (2009) maand

5 6 7 8 9 10 11 12

10-20 km zone

Vinkeveen, Kleine Plas 15

Waverveen 2 2

Wilnis 2

Zevenhoven 3 1 1 1

Buiten onderzoeksgebied

Groenekan (UT) 1

Kamerik (UT) 1 1 1

Kockengen (UT) 1

Tienhoven (UT) 1

Reeuwijk (ZH) 1

Demmerikse Kade, Vinkeveense Plassen (2010) maand

1 2 3 4 8 9 11

10-km zone

Haarlem, Hekslootpolder 1

Spaarndam, Inlaagpolder 1

10-20 km zone

Baambrugge, Zuwe in weiland 1

Nieuwer ter Aa 2 1 4

Vinkeveen / Vinkeveense Plassen 2 5 6 4

Vreeland 2

Wilnis 1 1

Zevenhoven, Groene Jonker 1 1

Buiten onderzoeksgebied

Tienhoven (UT) 1

Haarrijnse Plas / Haarzuilens (UT) 1

Kockengen (UT) 1 1  
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Bijlage 3 Samenvatting van verplaatsingen 
van gehalsbande vogels per ringlocatie 
binnen 20 km van Schiphol 
 
Locaties Noord-Holland 
Guisveld, Zaandam (C)  
In het Guisveld, ten westen van Zaandijk (10-20 km zone), zijn op 24 juni 2009 39 
grauwe ganzen (10 adult en 29 juveniel) en twee soepganzen voorzien van een 
halsband.  
 
Adulte vogels zijn, met uitzondering van een enkele waarneming, niet buiten de 
polders nabij Assendelft, Wormer en Zaandam waargenomen. Onvolwassen vogels 
zijn op grote afstand van de broedlocatie vastgesteld, zoals op Texel, in Friesland en 
Limburg. Verschillende vogels zijn aan de oostzijde van de 10-20 km zone gezien. De 
Wijkermeerpolder en de Zuidpolder, beide concentratiegebied Assendelft-Westzaan, 
zijn zowel in de zomer als de winter van belang. In de Inlaagpolder en de 
Hekslootpolder, beide Spaarnwoude-Haarlem, zijn in de wintermaanden en mei 2010 
enkele vogels uit het Guisveld waargenomen.  

 
Figuur B3.1 Ringlocatie Guisveld en de aflezingen in 2009 en 2010. 
 
In de nazomer zijn geen grauwe ganzen uit het Guisveld beneden het Noordzee-
kanaal aan de westkant van Schiphol vastgesteld. Wel worden in september aan de 
oostkant van Schiphol in Utrecht en Zuid-Holland grauwe ganzen afkomstig uit het 
Guisveld waargenomen. 
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Kalverpolder, Zaanstad (N) 
De Kalverpolder ligt nabij de ringlocatie Guisveld, direct ten westen van Zaandijk, in 
de 10-20 km zone. Hier zijn op 8 juni 2010 18 adulte grauwe ganzen voorzien van 
halsbanden.  
 
De periode van aflezingen is kort, maar de vogels blijven vooral in de omgeving van 
de ringlocatie. Er is één vogel in de nazomer in de Inlaagpolder in het concentratie-
gebied Spaarnwoude-Haarlem gezien.  

 
Figuur B3.2 Ringlocatie Kalverpolder en de aflezingen in 2010. 
 
Loenderveen (D) 
Op 8 juni 2009 zijn 25 adulte vogels voorzien van een halsband in de waterleidingplas 
bij Loenen a/d Vecht, die in de 10-20 km zone ligt. Hier ruien meer dan duizend niet-
broedende grauwe ganzen. De plas is door een raster ontoegankelijk gemaakt voor 
broedende grauwe ganzen met jongen.  
 
De aflezingen bevestigen dat de vogels die ruien bij Loenderveen uit verschillende 
delen van Nederland afkomstig zijn. Het grootste deel van de vogels is afkomstig uit 
het veenplassengebied van Noord-Holland/Utrecht en de laagveengebieden daar ten 
westen en zuidwesten van (vooral winterwaarnemingen). Aflezingen hebben verder 
betrekking op vogels in het gebied rond de Kagerplassen. Eén vogel is zowel hier 
gezien als in de Wijkermeerpolder (Assendelft-Westzaan) en de Hekslootpolder 
(Spaarnwoude-Haarlem). Deze vogel is ook bij Leiden en Buitenkaag gezien.  
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Figuur B3.3 Ringlocatie Loenderveen en aflezingen in 2009 en 2010. 
 

 
Figuur B3.4 Ringlocatie Ouderkerkerplas en de aflezingen in 2009 en 2010. 
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De vogels die bij Loenderveen ruien verblijven in de nazomer vooral in gebieden ten 
zuidwesten van de ringlocatie. Slechts een enkele vogel verblijft enige tijd in of bij de 
Haarlemmermeer. 
 
Ouderkerkerplas (G) 
De Ouderkerkerplas ligt tegen de rand van de 10 km-zone, ten noordwesten van 
Knooppunt Holendrecht. Op 12 juni 2009 zijn hier vijf adulte grauwe ganzen voorzien 
van een halsband.  
 
De vogels van de Ouderkerkerplas verblijven in de winter in gebieden ten zuiden van 
de ringlocatie in met name Polder de Rondehoep en Polder Groot Mijdrecht. Uit de 
broed- en ruiperiode zijn waarnemingen bekend uit het Amsterdamse Bos en Polder 
Groot Mijdrecht (nabij Waverveen). In de nazomer ontbreken waarnemingen direct 
rond de Haarlemmermeer.  
 
Amsterdamse Bos (L) 
Op 10 juni 2010 zijn aan de zuidkant van het Amsterdamse Bos tien adulte en negen 
juveniele grauwe ganzen van halsbanden voorzien.  
Veel vogels uit het Amsterdamse Bos verblijven in de nazomer in de Ronde Venen. In 
juli is een vogel gezien bij de Kagerplassen en in september zijn vogels in de 
Heksloot- en Inlaagpolder (Spaarnwoude-Haarlem) gezien.  

 
Figuur B3.5 Ringlocatie Amsterdamse Bos en de aflezingen in 2010. 
 
Groote IJpolder, Spaarnwoude (O) 
Op 3 juni 2010 zijn 25 adulte grauwe ganzen van halsbanden voorzien in de Groote 
IJpolder, Recreatiegebied Spaarnwoude (0-10 km zone). 
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Figuur B3.6 Ringlocatie Spaarnwoude en de aflezingen in 2010. 
 

 
Figuur B3.7 Ringlocatie Westbroekplas en aflezingen in 2009 en 2010. 
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De vogels verblijven in de zomerperiode vooral in het concentratiegebied 
Spaarnwoude-Haarlem en dan met name in de Verenigde Binnenpolder, Inlaagpolder 
en Halfweg (figuur 4.8). De vogels verblijven ook op korte afstand van Schiphol bij 
Zwanenburg. Voorts zijn verplaatsingen in met name noordelijke richting vastgesteld.  
 
Westbroekplas, Velserbroek (K) 
Op 5 juni 2009 zijn 17 grauwe ganzen, 12 adulte en 5 juveniele vogels, van 
halsbanden voorzien bij de Westbroekplas te Velserbroek. Deze recreatieplas ligt aan 
de zuidoostkant van Velserbroek, ten noorden van de Hekslootpolder, in de 0-10 km 
zone.  
 
De ganzen van de Westbroekplas zijn over het algemeen zeer plaatstrouw en jaar-
rond ten noorden van Schiphol aanwezig. Het merendeel van de vogels verbleef in de 
nazomer in concentratiegebied Spaarnwoude-Haarlem. Een groepje vogels verbleef in 
het voorjaar op het Vogelmeer (Kennemerduinen) en een vogel verbleef nabij 
Medemblik. In de winter vinden er op beperkte schaal verplaatsingen plaats in 
noordelijke richting, vooral naar onder andere de Wijkermeerpolder in het 
concentratiegebied Assendelft-Westzaan en in de richting van Krommenie. 
 
Penningsveer, Spaarnwoude (H) 
Op 5 juni 2010 zijn vier adulte grauwe ganzen bij Penningsveer voorzien van 
halsbanden.  

 
Figuur B3.8 Ringlocatie Penningsveer en de aflezingen in 2009 en 2010. 
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De vogels van Penningsveer verblijven vooral in het concentratiegebied 
Spaarnwoude-Haarlem. Na het broedseizoen zitten de vogels in de geijkte 
ganzengebieden zoals de Inlaagpolder en de Hekslootpolder. In augustus 2009 is een 
vogel naast de Polderbaan waargenomen. Ook wordt gebruik gemaakt van de 
Wijkermeerpolder (concentratiegebied Assendelft-Westzaan).  
 

 
Figuur B3.9 Ringlocatie Vijfhuizerplas en de aflezingen in 2009 en 2010. 
 
Vijfhuizerplas, Haarlem (J) 
Op 3 juni 2009 zijn negen adulte grauwe ganzen voorzien van halsbanden in de 
Vijfhuizerplas. In 2009 verbleven hier meer dan honderd ruiende vogels. Op 8 juni 
2010 zijn hier nog eens negentien adulte ganzen van halsbanden voorzien. 
 
De grauwe ganzen van de Vijfhuizerplas worden in de nazomer vooral teruggezien in 
het concentratiegebied Spaarnwoude-Haarlem in ondermeer de Inlaagpolder en bij 
Zwanenburg. Tevens treedt verplaatsing op naar gebieden in noordelijke richting, 
zoals de polders in het concentratiegebied Assendelft-Westzaan en de omgeving van 
Krommenie. Ook trekken vogels naar gebieden ten noorden en zuiden van Leiden.  
De winterverspreiding is ruimer en dan met name in noordelijke richting. Enkele 
vogels zijn een jaar na het vangen tijdens het broed- en ruiseizoen op grote afstand 
van de ringlocatie teruggezien. Dit geeft aan dat er niet alleen vogels uit de directe 
omgeving gebruik maken van de Vijfhuizerplas om te ruien. 
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Fort aan de Drecht, Uithoorn (M) 
Op 8 juni 2010 zijn bij Fort aan de Drecht (0-10 km zone) 31 adulte grauwe ganzen 
van halsbanden voorzien. In de omgeving van dit fort brengen enkele honderden 
ganzen de rui door.  

 
Figuur B3.10 Ringlocatie Fort aan de Drecht (Uithoorn) en de aflezingen in 2010. 
 
De ruiende grauwe ganzen van Fort aan de Drecht worden in de nazomer vooral in 
nabij gelegen gebieden als natuurgebied de Groene Jonker in Polder Zevenhoven en 
nabij Waverveen in Polder de Rondehoep gezien. Daarnaast worden vogels in de 
Hekslootpolder en de Inlaagpolder in het concentratiegebied Spaarnwoude-Haarlem 
waargenomen en bij het Amsterdamse Bos.  
Verschillende vogels zijn op grote afstand van de ringlocatie waargenomen. Dit 
suggereert dat een deel van de vogels die bij Uithoorn ruien uit deze gebieden 
afkomstig is.  
 
Locaties Zuid-Holland 
Nieuwkoop (E en F) 
In de Nieuwkoopse Plassen (10-20 km zone) zijn op twee verschillende plaatsen 
grauwe ganzen van halsbanden voorzien. Op 4 juni 2009 hebben drie adulte en twee 
juveniele vogels een halsband gekregen nabij de Werkschuur (locatie F) en op 9 juni 
2009 nog eens drie adulte vogels aan de westkant van de Nieuwkoopse Plassen 
(locatie E).  
De ganzen die gevangen zijn in de Nieuwkoopse Plassen zijn in ieder geval voor een 
groot deel afkomstig uit de omgeving. Een deel van de ruiende vogels is mogelijk 
afkomstig van gebieden op grote afstand van de Nieuwkoopse Plassen. Zo is een 
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adulte vogel het volgende seizoen in de Kennemerduinen gezien. In het zomerseizoen 
foerageren vogels tot op grote afstand van de broed- of ruilocatie. Zo is één vogel in 
de Oostvaardersplassen (Flevoland) gezien. In september 2010 verbleef een 
onvolwassen vogel in Spaarnwoude. 
 

 
Figuur B3.11 Ringlocaties bij de Nieuwkoopse Plassen en de aflezingen in 2009 en 

2010. 
 
Rijpwetering (A en I) 
Ten noorden van Rijpwetering zijn in 2009 op twee plaatsen grauwe ganzen van 
halsbanden voorzien. Beide gebieden liggen in de 10-20 km zone in het 
Kagerplassengebied. Op 17 juni zijn 3 adulte en 5 juveniele vogels van een halsband 
voorzien in de Buurterpolder (locatie A) en op 19 juni 12 adulte en 10 juveniele vogels 
langs de Poeldijk (locatie I).  
 
Vogels die broeden en ruien in de Kagerplassen foerageren in de nazomer op de 
stoppelvelden in de zuidelijke Haarlemmermeer. De waarneming van een vogel nabij 
de Polderbaan laat zien dat ook de directe omgeving van Schiphol wordt bezocht. 
Daarnaast verblijven enkele vogels in de nazomer in het concentratiegebied 
Spaarnwoude-Haarlem. Verschillende vogels duiken in de nazomer op ten zuiden van 
Leiden en in de Groene Jonker nabij Zevenhoven. 
Een deel van de juveniele vogels volbrengt het volgende jaar of de rui buiten het 
herkomstgebied of ze worden in de Kagerplassen niet opgemerkt. In de winter 
verbleven veel gehalsbande vogels in de omgeving van de Kagerplassen.  
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Figuur B3.12 Ringlocaties nabij Rijpwetering en de aflezingen in 2009 en 2010. 
 

 
Figuur B3.13 Ringlocatie Rijnsaterwoude en de aflezingen in 2010. 
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Rijnsaterwoude, Braassemermeer 
Op 10 juni 2010 zijn bij Rijnsaterwoude 38 adulte grauwe ganzen voorzien van een 
halsband. Deze locatie is gelegen aan de oostkant van het Braassemermeer en ligt 
net buiten de 0-10 km zone.  
 
Een deel van de grauwe ganzen verblijft in de nazomer in het concentratiegebied 
Spaarnwoude-Haarlem. Daarnaast verblijven vogels in gebieden als Polder Boterhuis 
bij Leiden en natuurgebied de Groene Jonker in Polder Zevenhoven. Tevens worden 
vogels ten zuiden van Leiden gezien.  
Eén van de vogels die eerst in Zuid-Holland werd waargenomen zat later op Texel. De 
waarnemingen ver buiten de ringlocatie geven aan dat op deze locatie ook adulte niet-
broedvogels ruien uit gebieden buiten het onderzoeksgebied. 
 
Locaties Utrecht 
Demmerikse Kade, Vinkeveen (B) 
Op 27 mei 2009 zijn 25 adulte grauwe ganzen van een halsband voorzien bij de 
Vinkeveense Plassen ter hoogte van de Demmerikse Kade.  

 
Figuur B3.14 Ringlocatie Vinkeveen en de aflezingen in 2009 en 2010. 
 
In de zomerperiode zijn twee vogels in de Inlaag- en de Hekslootpolder 
(concentratiegebied Spaarnwoude-Haarlem) vastgesteld. Waarnemingen in het broed- 
en ruiseizoen geven aan dat de vogels in ieder geval voor een deel terugkeren naar 
de Vinkeveense Plassen. In het winterhalfjaar verblijven de vogels vooral in de 
omgeving van de Vinkeveense Plassen en in de laagveenregio van Utrecht/Zuid-
Holland, zoals bij Wilnis, Kockengen en Reeuwijk. 
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Bijlage 4 Overzicht aflezingen van vogels 
van buiten het onderzoeksgebied 
 
Voor de ringlocaties buiten het onderzoeksgebied zie bijlage 6. 
 
Broed- en ruiperiode (maart-juni) 
 
Maart (2010) 
Begin maart verbleef binnen de 0-10 km zone een grauwe gans te Velserbroek die in 
2009 gevangen was in het Westerpark te Zoetermeer. Ten zuidwesten van Assendelft 
(10-20 km zone) zat een vogel uit de Reeuwijkse Plassen. Verder zijn begin maart 
2010 nog vogels afgelezen uit De Deelen (Friesland) en De Nek bij Schellinkhout 
(nabij Hoorn) in respectievelijk Polder Groot Mijdrecht (Wavershoek) en in de Wormer 
(beide 10-20 km zone) 
 
April (2010) 
In april zijn verschillende vogels, die in juni 2009 zijn gevangen in het Zwanenwater, in 
het onderzoeksgebied waargenomen. Binnen de 0-10 km zone zat een vogel nabij 
Spaarndam. Verder verbleef een vogel bij Zaandam.  
 
Mei (2010) 
In mei verbleven verschillende vogels uit De Deelen in de Westzaan en werd een 
vogel uit het Zwanenwater gezien in De Engewormer (beide in 10-20 km zone).  
 
Juni (2010) 
Eind juni werd een vogel uit Westerlanderkoog (Wieringen) gezien op de 
Westbroekplas. Daarnaast zat een vogel uit het Zwanenwater in Polder Westzaan 
(10-20 km zone). 
 
Zomerperiode (juli-september) 
 
Juli (2010) 
Halverwege juli 2010 verbleef een grauwe gans, geringd in juni 2010 op Texel 
(Dijkmanshuizen), nabij Spaarndam (0-10 km zone). De andere waarnemingen zijn 
afkomstig uit de 10-20 km zone. Zo zaten in juli 2010 twee verschillende vogels met 
halsbanden van buiten het onderzoeksgebied in de Zuiderpolder bij Assendelft. Eén 
daarvan was geringd in 1993 in de Oostvaardersplassen en de andere vogel in 2009 
in het Zwanenwater. In Polder Zevenhoven zijn twee vogels gezien die respectievelijk 
in juni 2009 en juni 2010 zijn geringd nabij Reeuwijk. In de Engewormer zaten een 
vogel uit het Zwanenwater, één uit de Reeuwijkse Plassen en één uit het Arkemheen 
(alle geringd in 2009).  
 
Augustus (2009 en 2010) 
In augustus 2010 zijn twee grauwe ganzen diverse malen gezien in de Inlaagpolder 
en de ernaast gelegen Houtrakpolder (0-10 km zone). Het gaat om een vogel uit het 
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Zwanenwater en één uit Westlanderkoog, Wieringen. De vogel uit Wieringen werd ook 
gezien in de Wijkermeerpolder en de vogel uit het Zwanenwater ook in de 
Zuiderpolder bij Assendelft. Daarnaast verbleven in de Wijkermeerpolder en nabij 
Assendelft in augustus 2010 nog vier andere vogels van buiten het onderzoeksgebied 
(net binnen en deels buiten de 0-10 km zone). Deze vogels waren alle afkomstig uit 
het Zwanenwater.  
In de 10-20 km zone zijn twee vogels gemeld in de Groene Jonker, Zevenhoven. Het 
gaat om een vogel uit De Nek, Schellinkhout (ten oosten van Hoorn) en om een vogel 
uit het Westerpark bij Zoetermeer. In de Engewormer bij Wormer zat in augustus en 
begin september dezelfde vogel uit het Zwanenwater als in juli. Daarnaast zaten in de 
Engewormer in 2010 drie andere vogels van buiten het onderzoeksgebied. Het betrof 
een vogel uit de omgeving Nijmegen, één uit De Nek bij Schellinkhout (ten oosten van 
Hoorn) en één uit Molengreend bij Maasbracht. 
 
September (2009 en 2010) 
In september 2009 zijn verschillende grauwe ganzen uit het Zwanenwater gezien in 
de Hekslootpolder, Haarlem (0-10 km zone). In de Groene Jonker nabij Zevenhoven 
(10-20 km zone) verbleef in september 2009 een vogel uit de Reeuwijkse Plassen. In 
september 2010 verbleef hier wederom een vogel uit de Reeuwijkse Plassen. In de 
Wijkermeerpolder (10-20 km zone) verbleef een vogel uit Peereboom (ten zuidwesten 
van Marken). Deze vogel verbleef later in de maand in de Inlaagpolder, Spaarnwoude 
(0-10 km zone). Daarnaast werd in 2010 een vogel in de Wijkermeerpolder gezien uit 
het Westerpark, Zoetermeer. In de omgeving van Wormer (10-20 km zone) zijn vogels 
gezien uit het Zwanenwater, de Reeuwijkse Plassen en uit Arkemheen. Nabij Wilnis 
(10-20 km zone) zat een vogel uit de Reeuwijkse Plassen. 
 
Winterhalfjaar (okt-feb) 
 
Oktober (2009 en 2010) 
Twee vogels uit de De Deelen (Friesland) verbleven in oktober 2009 in de 
Inlaagpolder en Houtrakkerbeemden, Spaarnwoude (0-10 km zone). In 2010 werden 
deze vogels teruggezien in de Zuiderpolder, Assendelft (10-20 km zone). In 2009 zijn 
in de Hekslootpolder bij Haarlem (0-10 km zone) een vogel uit het Zwanenwater en 
een vogel uit De Nek (nabij Hoorn) waargenomen. In 2010 verbleef de vogel uit het 
Zwanenwater in de Kalverpolder (tussen Wormer en Zaandijk (10-20 km zone). Naast 
de eerder genoemde vogels in 2010 verbleven in 2009 nabij Assendelft een vogel uit 
het Zwanenwater en één uit Westlanderkoog, Wieringen. In Polder Groot Mijdrecht 
(nabij Waverveen) verbleef in 2009 een vogel uit de Reeuwijkse Plassen, welke later 
in die maand werd teruggezien in de Groene Jonker bij Zevenhoven. Daarnaast zat in 
Polder Groot Mijdrecht in 2010 een vogel uit Nijkerk. 
 
November (2009) 
In de Hekslootpolder verbleef nog steeds de vogel uit het Zwanenwater. Een vogel uit 
De Deelen (geringd in juni 2006) verbleef zowel nabij Mijdrecht als in de Groene 
Jonker. In Waverveen zat een vogel uit de Reeuwijkse Plassen (Zuid-Holland) en één 
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uit De Deelen (Friesland) (beide geringd in juni 2009). Daarnaast verbleven hier twee 
vogels die in juni 2005 zijn geringd in Yddingen, Zuid-Zweden.  
 
December (2009) 
In de Hekslootpolder verbleef dezelfde vogel uit De Nek nog steeds in december. 
Verder werden alleen vogels gemeld uit de 10-20 km zone. In de Engewormer zat een 
vogel uit het Zwanenwater en in Waterland een vogel uit De Deelen (Friesland). In de 
omgeving van Botshol en Polder Groot Mijdrecht zijn in december vijf grauwe ganzen 
met halsbanden afgelezen. Daarvan kwam er één uit De Deelen (Friesland) en vier uit 
Zuid-Zweden. In de Groene Jonker bij Zevenhoven verbleef een vogel uit De Deelen 
(Friesland). 
 
Januari (2010) 
In januari zijn veel aflezingen verricht van grauwe ganzen die buiten het onder-
zoeksgebied van een halsband zijn voorzien. Met name in de polders ten zuiden en 
westen van Assendelft zijn veel van deze vogels vastgesteld, zowel binnen als net 
buiten de 0-10 km zone. Het ging om drie vogels uit De Nek (nabij Hoorn), één uit 
Tjalleberd gelegen ten noorden van Heerenveen (Friesland), zes vogels uit het 
Zwanenwater, drie uit Westlanderkoog nabij Wieringen, één uit Arkemheen en één uit 
Yddingen in Zuid-Zweden. Bij Spaarndam zaten twee vogels uit het Zwanenwater. In 
Polder Groot Mijdrecht zijn twee vogels afgelezen, één uit Luleå ten noorden van de 
Oostzee (Zweden) en één uit De Deelen (Friesland). Nabij Wilnis zaten een vogel uit 
Rügen en een vogel uit Tjalleberd ten noorden van Heerenveen (Friesland). 
 
Februari (2010) 
Op de overgang van de 0-10 km zone naar de 10-20 km zone, in de polders ten 
zuidwesten van Assendelft, zijn twee verschillende vogels gezien. Eén betrof een 
vogel uit Westerlanderkoog, Wieringen, welke ook in januari nabij Assendelft zat. De 
andere vogel was afkomstig van De Nek (nabij Hoorn). 
Nabij Mijdrecht (10-20 km zone) zat een vogel uit de Reeuwijkse Plassen (Zuid-
Holland). In Polder Groot Mijdrecht (nabij Waverveen) zijn in deze periode twee vogels 
vastgesteld. Eén was afkomstig uit De Deelen (Friesland) en één uit Vega, Nordland 
(Noorwegen). 
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Bijlage 5 Verplaatsingen gezenderde vogels 
 
Indien vogels al in de hoofdtekst zijn besproken, is geen figuur opgenomen, maar 
wordt verwezen naar de figuur in de hoofdtekst. 
 
Spaarnwoude F00 
De verplaatsingen van vogel F00 zijn weergegeven in figuur B5.1. De zender van 
deze vogel heeft slechts 2,5 weken gewerkt. De vogel gebruikte met name het gebied 
ten noorden van de N200 en een enkele maal sliep hij ook ten zuiden van de N200 op 
de plaats waar het Zijkanaal F aansluit op de Ringvaart van de Haarlemmermeer. Hier 
verbleef de vogel overdag niet. Wel is de gans regelmatig in de Grote IJpolder ten 
noordoosten van de ringlocatie vastgesteld. Over het algemeen bleven de 
verplaatsingen per dag beperkt van enkele honderden meters tot maximaal 1,7 km. 
 

 
Figuur B5.1 Overzicht van de vastgestelde slaapplaatsen en verplaatsingen van 

gans F00 geringd te Spaarnwoude. 
 
Spaarnwoude F01 
Deze gans gebruikte aanvankelijk dezelfde slaapplaatsen als gans F00 en 
foerageerde ook steeds in de directe omgeving van de ringlocatie. In week 25 
verplaatste de vogel zich naar de graslandpolders in de omgeving van Osdorp, waar 
hij in de Osdorper Binnen- en Osdorper Bovenpolder foerageerde en sliep (figuur 
B5.2). Ook voor deze gans geldt dat de foerageergebieden overdag op korte afstand 
van de slaapplaats lagen. In de graslandpolders lagen de foerageergebieden op 1,5 – 
3 km van de slaapplaats. Aan het eind van week 25 keerde gans F01 weer terug naar 
de omgeving van de ringlocatie. Kort daarop stopten de peilingen. 
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Figuur B5.2 Overzicht van de vastgestelde slaapplaatsen en verplaatsingen van gans 

F01 geringd te Spaarnwoude. 
 

 
Figuur B5.3 Overzicht van de vastgestelde slaapplaatsen en verplaatsingen van 

gans F06 geringd te Spaarnwoude. 
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Spaarnwoude F06 
Gans F06 verbleef tot en met week 29 in de directe omgeving van de ringlocatie. 
Aanvankelijk werd vooral het gebied ten westen van de ringlocatie gebruikt als 
slaapplaats, maar vanaf week 27 werd het gebied ten oosten van de ringlocatie 
gebruikt (figuur B5.3). De verplaatsingen bedroegen in deze periode enkele 
kilometers. De vogel slaagde er in om het tuigje deels te vernielen, maar het lukte niet 
om de zender af te werpen. Deze hing in week 30 onder het lichaam achter de 
linkerpoot. Hierdoor ontving de zonnecel geen zonlicht meer, waardoor de zender niet 
meer functioneerde. In december 2010 is de vogel in goede conditie bij Spaarnwoude 
waargenomen. De zender hing nog steeds achter de linkerpoot. De vogel leek hiervan 
bij het foerageren geen hinder te ondervinden. 
 
Vijfhuizerplas F27 
De vogel hield zich hoofdzakelijk op ten noordoosten van de Meerwijkplas in de 
Vijfhuizerplas (figuur B5.4). In week 25 foerageerde F27 op het grasland direct ten 
noorden van de Vijfhuizerplas, die hij vooral als slaapplaats gebruikte. De vogel kwam 
niet verder dan 600 m van de slaapplaats. Later werd de vogel bij Spaarnwoude met 
een afgebroken antenne waargenomen (mond. med. F. Cottaar).. 
 

 
Figuur B5.4 Overzicht van de vastgestelde slaapplaatsen en verplaatsingen van 

gans F27 geringd in de Vijfhuizerplas. 
 
Vijfhuizerplas F28 
Gans F28 verbleef van week 23 tot en met week 28 in en bij de Vijfhuizerplas (zie 
figuur 4.8). In week 29 vertrok hij naar het graslandgebied van de Poelpolder ten 
noorden van de Vijfhuizerplas om hier tot halverwege week 33 continu te verblijven, 
waarbij de vogel zich nauwelijks verplaatste. Eind die week vertrok de vogel naar het 
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graslandgebied ten westen van de Molenplas om daar te foerageren, maar ’s nachts 
werd geslapen in de Poelpolder. De afstand tussen slaapplaats en foerageergebied 
bedroeg ongeveer 2,7 km. In de navolgende weken foerageerde de vogel overdag 
deels ten oosten van de Molenplas, maar ook de Poelpolder bleef belangrijk als 
foerageergebied. In week 38 en 39 bleven beide gebieden belangrijk maar de 
actieradius van de vogel nam toe tot iets meer dan 3,5 km. Eind week 40 vertrok de 
gans plotseling naar het graslandgebied Polder Boterhuis boven Leiden, waar hij ook 
sliep. De verplaatsingen waren beperkt. In de navolgende weken bleef Polder 
Boterhuis de belangrijkste verblijfplaats, maar er werden kleine uitstapjes naar de 
eilanden van de Kagerplassen gemaakt, waardoor de actieradius toenam tot enkele 
kilometers. In week 43 werden de eilanden in het noordelijke deel van de Kager-
plassen bezocht, maar in week 44 bleef de vogel continu in Polder Boterhuis. In week 
45 nam de actieradius weer toe en werd ook een eiland in het noordelijke deel van de 
Kagerplassen bezocht, waar in week 46 de zender verloren werd.  
 
Vijfhuizerplas F33 
Net als de andere ganzen van deze locatie verbleef gans F33 tot en met week 25 in 
de Vijfhuizerplas. In week 26 werd aanvankelijk gefoerageerd ten noorden van de 
Vijfhuizerplas in de Poelpolder, maar op 1 juli werd geslapen in de Meerwijkplas en op 
2 juli in de Molenplas ten zuidwesten van de Vijfhuizerplas (zie figuur 4.9). De gans 
foerageerde die dag op het grasland bij de Molenplas. In week 27 werd aanvankelijk 
weer in de Poelpolder gefoerageerd, maar op 6 juli vertrok de vogel in noordelijke 
richting. Na een kort verblijf direct ten zuiden van Spaarndam ging de vogel naar het 
grasland ten westen van Spaarndam, waar de vogel zich slechts over korte afstanden 
van hooguit iets meer dan een kilometer verplaatste. In de navolgende weken nam de 
actieradius toe tot ongeveer 2 km, maar de vogel verliet het graslandgebied niet en er 
werd geslapen in de Westbroekplas. Eind week 32 werd de zender verloren. Tot half 
augustus werden geen verplaatsingen naar stoppelvelden rond Schiphol vastgesteld.  
 
Fort aan de Drecht F46 
In week 23 en 24 verbleef gans F46 continu in het graslandgebied ten westen van 
Fort aan de Drecht. In de loop van week 25 vertrok de vogel naar Polder Blokland, 
direct ten zuiden van het fort waar ook geslapen werd (zie figuur 4.10). In week 26 en 
27 bleef Polder Blokland de belangrijkste verblijfplaats, maar de actieradius nam toe 
van enkele honderden meters tot 2,5 km. In week 28 verplaatste de vogel zich naar 
het graslandgebied tussen Mijdrecht en Uithoorn. Op 19 juli (week 29) werden de 
Westeinderplassen kort bezocht en de aanliggende graslandgebieden. De vogel sliep 
in de Geerpolderplas. In totaal werd op deze dag een afstand van 20 km afgelegd. De 
volgende dag arriveerde hij in het graslandgebied tussen Mijdrecht en Uithoorn. In 
week 30 en 31 ging hij richting Polder Groot-Mijdrecht en Polder de Rondehoep, 
waarbij Wavershoek als slaapplaats werd gebruikt. In week 32 keerde hij terug naar 
het gebied tussen Uithoorn en Mijdrecht, waar hij rond 10 augustus waarschijnlijk zijn 
tuigje beschadigde, omdat de zender niet meer goed functioneerde. Op 25 augustus 
werden voor het eerst stationaire peilingen van de zender opgevangen, zodat de gans 
waarschijnlijk op deze datum het tuigje met zender heeft weten te verwijderen.  
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Fort aan de Drecht F49 
In week 23 en 24 verbleef F49 vrijwel voortdurend in de Uithoornsche Polder direct 
ten westen van het Fort (zie figuur 4.11). De afstand tussen de twee uiterste peilingen 
bedroeg 1,16 km. De vogel sliep in deze weken ongeveer 0,65 km ten westen van het 
fort. In week 25 verbleef de vogel aanvankelijk in de Uithoornsche Polder tot op 750 m 
van het fort, maar op 24 juli werd een uitstapje gemaakt naar het Zijdelmeer tussen 
Uithoorn en de wijk Meerwijk een kilometer ten noorden van het fort en eind die week 
vertrok de vogel naar Polder Blokland, 1,6 km ten zuiden van het fort, waar hij bleef 
slapen en foerageren. In week 26 nam de actieradius sterk toe. De vogel sliep in 
Polder Blokland of de Uithoornsche Polder en van hieruit werden opnieuw het 
Zijdelmeer bezocht en de gebieden van Polder Blokland en de Derde Bedijking bij 
Mijdrecht. Op 3 juli sliep de vogel in de Uithoornsche Polder bij het Fort en de 
volgende ochtend om 7:00 bevond de vogel zich 6 km noordwestelijker op een 
landbouwperceel net binnen de Haarlemmermeer. Een uur later had de vogel zich 500 
m verplaatst en om 10:00 was de vogel weer terug bij het fort. De rest van de week 
bracht de vogel door in Polder Blokland en bij het fort. 
 
Op 10 juli was er om 8:00 opnieuw een peiling van de vogel op hetzelfde perceel in de 
Haarlemmermeer en ook om 21:00 en 22:00 zijn er peilingen op dit perceel. 
Tussenliggende peilingen ontbreken, zodat onbekend is of de vogel tussentijds naar 
het fort ging of op het perceel bleef. Om 23:00 was de vogel weer bij het fort en de 
volgende ochtend was de vogel om 8:00 op het perceel. De afstand tussen 
slaapplaats en het perceel bedroeg ongeveer 6 km. In week 28 sliep de vogel bij de 
Kromme Mijdrecht ten oosten van het fort. Op 12 juli was hij om 7:00 op een 
landbouwperceel op 2,35 km ten westzuidwesten van de slaapplaats in Polder 
Zevenhoven. Hier werd hij om 8:00 en 9:00 ook gepeild, maar om 10:00 was hij op 
een oostelijker gelegen graslandperceel. Om 20:00 en 21:00 zat hij weer in Polder 
Zevenhoven en om 22:00 was hij weer in Polder Blokland. Op 13 juli was de vogel om 
7:00 al op landbouwpercelen direct ten noorden van Nieuwveen en hier bleef hij in 
ieder geval tot 11:00. Om 15:00 werd de vogel bij het fort gepeild, bijna 4,5 km 
noordoostelijker. De volgende twee dagen bleef de vogel bij de Kromme Mijdrecht. De 
volgende dag vloog de vogel naar een graslandgebied net ten noorden van de 
Nieuwkoopse Plassen ongeveer 4,3 km ten zuiden van de slaapplaats. Hier verbleef 
hij minimaal 5 uur, maar aan het eind van de dag was hij weer terug op de 
slaapplaats. De rest van de week bleef de vogel hier rondhangen. 
Op 23 juli werd de vogel om 23:00 gepeild in de Bovenkerkerpolder waar hij die nacht 
bleef om de volgende dag door te vliegen naar de noordkant van Groot-Mijdrecht 
Noord (15:00) en Polder de Rondehoep (20:00) en om 22:00 was hij weer terug op de 
oorspronkelijke plek in de Bovenkerkerpolder. Anderhalve dag later vloog hij naar het 
graslandgebied ten noorden van de Nieuwkoopse Plassen waar hij ook eerder 
verbleef. Hier verloor hij de zender. 
 
Fort aan de Drecht F52 
In week 23 en 24 verbleef gans F52 direct ten westen van het fort in de Uithoornsche 
Polder, waarbij nog geen km per dag werd afgelegd. In week 25 en 26 nam de 



119 

actieradius iets toe en aan het eind van deze periode verplaatste de vogel zich naar 
Polder Blokland ten zuiden van het fort (zie figuur 4.12). In week 27 bezocht de vogel 
op 5 juli van 7:00 tot 9:00 waarschijnlijk een landbouwperceel in Polder Zevenhoven 
en om 10:00 was de vogel weer in Polder Blokland. Op 7 juli werd een uitstapje 
gemaakt naar het graslandgebied boven de Nieuwkoopse Plassen waar de vogel 
bleef slapen, maar de volgende ochtend vloog de vogel terug naar Polder Blokland, 
waar hij enkele dagen bleef. Op 9 juli bleef de vogel bij het fort en sliep daar. De 
volgende ochtend om 7:00 was de vogel in Noord-Amsterdam in een graslandgebied 
ten noorden van Tuindorp/Oostzaan, waar hij die dag bleef. De volgende dag om 7:00 
was hij in Polder Oostzaan waarna hij doorvloog naar de Wijde Wormer. Op 12 juli 
vertrok hij naar Polder Westzaan waar hij de rest van deze week in deze polder en de 
aangrenzende Veenpolder bleef. Op 19 juli vertrok hij in noordelijke richting en ging 
langs de westkant van Zaandijk en Wormerveer de Zaan over, waarna hij in de 
Engewomer bleef slapen. De daarop volgende dagen verplaatste de vogel zich 
geleidelijk in noordoostelijke richting in de Polder Wormer, Jisp en Nek, waar hij op 24 
juli zijn zender verloor. 
 

 
Figuur B5.4 Overzicht van de vastgestelde slaapplaatsen en verplaatsingen van 

gans F81 van de Kalverpolder. 
 
Kalverpolder F81 
Gans F81 verbleef in week 23 en 24 continu in de Kalverpolder met slechts 1 peiling 
om 18:00 in de Engewormer (figuur B5.4). De gans werd op dat moment van een 
zender voorzien op het erf van een boer in de Engewormer. De peilingen in deze twee 
weken lagen maximaal 1 km uit elkaar. De gans werd eind juli zonder zender 
waargenomen in de Kalverpolder op dezelfde plaats als waar hij geringd was. 
Opmerkelijk was dat de vogel eind juli nog voortdurend aan zijn pootring zat te 
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trekken, hetgeen bij andere ganzen niet of nauwelijks werd waargenomen. Blijkbaar 
was hij erg gevoelig voor vreemde voorwerpen aan zijn lichaam. De zender was 
binnen twee weken verwijderd. 
 
Kalverpolder F87 
Gans F87 verbleef van week 23 tot en met 28 langs de noordkant van de Kalverpolder 
binnen 900 m van de ringlocatie (figuur B5.5). Eind juli had de gans zijn tuigje al half 
vernield, waardoor de zender scheef op de rug van de gans zat, maar de zender is 
nog 6 weken blijven functioneren. In week 29 stak hij op 24 juli over naar de 
Engewormer (een afstand van enkele honderden meters) en bleef hier foerageren om 
’s avonds terug te keren naar de Kalverpolder. In week 30 werd de actieradius 
vergroot en werd zowel een deel van de Kalverpolder als van de Engewormer benut. 
De uiterste peilingen lagen echter nog geen 2 km uit elkaar. In de drie daarop 
volgende weken nam de actieradius weer af tot zo’n 900 m waarbij de vogel zich 
beperkte tot het noordelijke deel van de Kalverpolder en het zuidelijke deel van de 
Engewormer. 
 

 
Figuur B5.5 Overzicht van de vastgestelde slaapplaatsen en verplaatsingen van gans 

F87 van de Kalverpolder. 
 
Amsterdamse Bos FAS 
Van week 23 tot en met week 29 verbleef gans FAS continu bij het grasland nabij de 
ringlocatie in het Amsterdamse Bos, waarbij de actieradius hooguit 500 m bedroeg 
(zie figuur 4.13). Eind week 29 werd de zuidrand van het Amsterdamse Bos bezocht, 
waar ook geslapen werd. Begin week 30 vloog de vogel door met een korte 
tussenstop in de Bovenkerkerpolder naar Polder de Rondehoep ten oosten van 
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Amstelveen. Hier bleef de vogel slapen en maakte korte uitstapjes naar Polder Groot 
Mijdrecht, waarbij Wavershoek werd aangedaan. Later in de week keerde de vogel 
terug naar de Bovenkerkerpolder. Hier bleef de vogel de rest van de week met alleen 
op 6 augustus een kort uitstapje naar de ringlocatie in het Amsterdamse Bos. Drie uur 
was hij terug in de Bovenkerkerpolder en ’s avonds sliep hij in Polder Groot Mijdrecht. 
Op deze dag werden gebieden bezocht die minstens 8 km uit elkaar lagen.  
 
In week 32 verbleef de vogel afwisselend in de Bovenkerkerpolder en Polder Groot 
Mijdrecht, terwijl in week 33 ook Polder de Rondehoep werd bezocht. Begin week 34 
bezocht gans FAS in ieder geval van 7:00-15:00 landbouwpercelen langs de 
Amstelveensche Tocht in de Bovenkerkerpolder en om 20:00 verbleef de vogel weer 
6,7 km oostelijker in Polder Groot Mijdrecht, waar hij in natuurontwikkelingsgebied 
Wavershoek bleef slapen. De volgende dag verbleef hij van 7:00-8:00 op grasland-
percelen in de Bovenkerkerpolder om de rest van de week in Polder de Rondehoep te 
bivakkeren. In week 35 bleef de vogel Polder de Rondehoep en Polder Groot 
Mijdrecht gebruiken. Alleen werden op 30 augustus opnieuw de landbouwpercelen 
langs de Amstelveensche Tocht korte tijd bezocht van 9:00-10:00. Verder werden 
vooral Polder de Rondehoep en de graslanden van de Bovenkerkerpolder bezocht in 
week 36. Dit patroon zette zich voort in de weken 37 en 38.  
 
In week 39 en 40 verbleef de vogel in de Bovenkerkerpolder. In week 41 was de vogel 
onrustig. In het begin van de week werd Wavershoek bezocht en de omgeving van de 
ringlocatie in het Amsterdamse Bos, maar de vogel keerde nog wel een keer terug 
naar de Bovenkerkerpolder. De volgende dag vertrok de vogel toch richting 
Amsterdamse Bos om uiteindelijk bij de graslanden aan de zuidzijde van het Nieuwe 
Meer in het Amsterdamse Bos te eindigen. In de loop van week 42 keerde de vogel 
via de ringlocatie in het Amsterdamse Bos terug naar de Bovenkerkerpolder. Hier 
bleef hij in week 43 slapen, terwijl hij af en toe Wavershoek bezocht. Hier eindigden 
ook de peilingen. 
 
Amsterdamse Bos FBR 
Gans FBR verbleef in week 23 en 24 op het grasland vlakbij de ringlocatie in het 
Amsterdamse Bos, waar de vogel zich in een zeer klein gebied ophield (figuur B5.6). 
De uiterste peilingen lagen slechts 200 m uit elkaar. In de loop van week 25 kwamen 
de peilingen steeds van dezelfde locatie en in die week is tevergeefs gezocht naar 
een dode vogel met zender. De zender bleef in week 26 en 27 af en toe signalen van 
dezelfde locatie versturen en in week 28 is de zender met behulp van een 
metaaldetector teruggevonden. Deze gans heeft net twee weken een zender gehad. 
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Figuur B5.6 Overzicht van de vastgestelde slaapplaatsen en verplaatsingen van 

gans FBR van het Amsterdamse Bos. 
 
Rijnsaterwoude FEU 
In week 23 en 24 verbleef gans FEU langs de oevers van het Braassemermeer, 
waarbij een gebied van ongeveer 2 km lengte werd bestreken (zie figuur 4.14). In 
week 25 nam de actieradius iets toe en werden ook gebieden tot 500 m van het 
Braassemermeer bezocht. In de loop van week 26 vertrok de vogel naar de 
Lagewaardse Polder in Zuid-Holland, 6 km ten zuiden van het Braassemermeer. In 
week 27 keerde hij terug naar het Braassemermeer om op 17 juli (week 28) in 
noordelijke richting te vertrekken, waarbij de vogel over of langs de Polderbaan is 
gevlogen, want de peiling van 9:00 ligt op 650 m van de kop van de Polderbaan. De 
vogel heeft de dag verder doorgebracht in de polder ten noorden van Vijfhuizen en 
geslapen op de Mooie Nel ten westen van Spaarnwoude. Hier bleef de vogel tot en 
met week 32, waarbij hij in de Vereenigde Binnenpolder en de Oude Spaarn-
dammerpolder bij Spaarndam foerageerde. Hij had hierbij een bereik van max. 3 km. 
 
Begin week 33 vertrok gans FEU naar de Westeinderplassen. Op 17-8 bezocht hij van 
7:00 tot 15:00 een bouwlandperceel net binnen de Haarlemmermeer en om 20:00 
bezocht hij stoppelvelden in het gebied globaal begrensd door de A4, de 
Leimuiderweg, de Weteringweg en de Venneperweg bij Burgeveen. ’s Nachts werd 
geslapen op de Westeinderplas en ’s morgens werd opnieuw hetzelfde stoppelveld 
bezocht. Vanaf 11:00-20:00 zat de vogel op de Westeinderplas maar van 21:00-23:00 
zat de vogel weer op hetzelfde perceel. Op 19-8 verbleef de vogel ’s ochtends op 
grasland ten zuiden van de Westeinderplas om rond 21:00 weer op het stoppelveld te 
verblijven. Op 20-8 was het patroon vergelijkbaar. Op 21-8 bezocht de vogel de 
ringlocatie bij de Braassemermeer, maar hij was de volgende dag terug bij de 
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Westeinderplas. Op 23-8 werd van 7:00-11:00 gefoerageerd op hetzelfde stoppelveld 
en in de loop van de dag werd ook ten noordoosten van de waterberging 
gefoerageerd. In de waterberging werd geslapen. Op 24-8 werd eerst ten oosten van 
de waterberging gefoerageerd (8:00-10:00), waarna gerust werd in de waterberging 
en van 20:00-21:00 werd in ieder geval weer op het voorkeursperceel gefoerageerd. 
Na geslapen te hebben in de waterberging, vloog de vogel na een bezoek aan het 
vaste perceel (7:00-8:00) door naar Rijnsaterwoude waar de vogel van 9:00-15:00 
verbleef om rond 20:00-21:00 weer op de Westeinderplas te zijn en om 22:00 op de 
Kagerplas. 
Op 26 en 27 augustus werd bij Buitenkaag net ten noorden van de Kagerplassen in de 
Haarlemmermeer op bouwlandpercelen gefoerageerd, terwijl in de Kagerplassen werd 
geslapen. 
 
Op 28-8 keerde de vogel om 7:00 terug op de favoriete percelen bij Burgerveen. Om 
9:00 was hij weer bij de Kagerplas en om 19:00 weer bij Burgerveen waarna hij 
overnachtte in de waterberging. De vogel had die dag minstens 25 km gevlogen. Op 
29-8 werd ’s ochtends (5:00-7:00) en ’s avonds (20:00-21:00) weer op hetzelfde 
perceel gefoerageerd en om 22:00 zat de vogel weer in de waterberging. Op 30-8 en 
31-8 was het foerageerpatroon vergelijkbaar maar op 31-8 werd tussendoor een 
bezoek aan de Geerpolderplas gebracht 6 km zuidoosten van de waterberging. Op 1-
9 vertrok de vogel in de loop van de dag naar de Geerpolderplas om de volgende dag 
via het Braassemermeer eerst weer terug te keren naar het stoppelveld bij de 
waterberging om vervolgens via de Westeinderplas naar Polder Noordse Buurt boven 
de Nieuwkoopse Plassen te gaan. Op deze dag werd ruim 23 km gevlogen. 
 
Op 3-9 en 4-9 verbleef de vogel in het graslandgebied tussen Uithoorn, Mijdrecht en 
de Nieuwkoopse Plassen. Op 5-9 vloog de gans via de Wassenaarsche Polder (7:00) 
naar het stoppelveld (8:00), vervolgens naar de ringlocatie bij het Braassemermeer 
(9:00) om rond 20:00 weer op het stoppelveld te zijn. Rond 21:00 was de vogel bij de 
Geerpolderplas en om 0:00 bij de Nieuwkoopse Plassen na een vliegtocht van ruim 35 
km.  
 
In week 36 vloog de vogel via de Geerpolderplas naar de oostkant van het 
Braassemermeer. In week 37 werd nog een rondje gemaakt via de Kagerplassen naar 
het graslandgebied tussen Leidschendam en Zoetermeer, maar dezelfde dag was de 
vogel terug bij het Braassemermeer. Hier bleef hij in week 38 en 39 tot hij in week 40 
dood werd gevonden bij het Braassemermeer. 
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Bijlage 6 Overzicht van ringplaatsen buiten 
het onderzoeksgebied, waarvan ganzen in 
het onderzoeksgebied zijn waargenomen 
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Bijlage 7 Kans-inschatting dat grauwe 
ganzen van een ringlocatie rond Schiphol in 
de Haarlemmermeer foerageren 
 
Van de ringlocaties is bekend welk percentage van de geringde vogels in de nazomer 
in de verschillende concentratiegebieden is waargenomen. Van de concentratie-
gebieden is bekend welk deel van de overdag hier verblijvende vogels in de avond 
naar de Haarlemmermeer vliegt om op stoppelvelden te foerageren. Hieruit kan de 
kans afgeleid worden dat vogels van een ringlocatie in de Haarlemmermeer 
foerageren. Voor de kans-inschatting zijn voor het aandeel categorieën gehanteerd: 
0%, 1-10%, 11-50% en 51-100%. Voor de berekening is uitgegaan van de maximale 
waarde van de categorie. Deze waarde is vermenigvuldigd met het aandeel vogels 
van een ringlocatie in het concentratiegebied en vervolgens is dit product gedeeld 
door 100: de kans-inschatting voor een ringlocatie ten opzichte van het 
concentratiegebied. Deze berekende kansinschatting is vervolgens voor de 
verschillende concentratiegebieden apart beoordeeld en ook cumulatief. 
 
In de onderstaande tabellen is de berekening van de kans-inschatting weergegeven. 
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aandeel ringlocatie in concentratiegebied
ringlocatie

Assen- Spaarn- Ronde- Nieuw- Kager-
delft woude hoep koop plassen

% invliegend 0 100 50 10 50
Kalverpolder 0 5,6 0 0 0
Guisveld 15,4 0 2,6 2,6 0
Westbroekplas 82,4 94,1 0 0 0
Penningsveer 25 100 0 0 0
Spaarnwoude 8 88 0 0 0
Vijfhuizerplas 17,9 82,1 0 7,1 3,6
Amsterdamse Bos 5,3 5,3 57,9 0 5,3
Ouderkerkerplas 0 0 20 0 0
Fort ad Drecht 0 16,1 45,2 29 0
Vinkeveen 0 8 8 12 0
Loenderveen 4 4 0 8 4
Nieuwkoop 0 12,5 0 37,5 12,5
Rijnsaterwoude 0 15,8 0 5,3 7,9
Rijpwetering 0 6,7 6,7 3,3 30

berekende kans dat ganzen van een ringlocatie vanuit een concentratiegebied in de 
Haarlemmermeer foerageren
ringlocatie

Assen- Spaarn- Ronde- Nieuw- Kager- cumulatief
delft woude hoep koop plassen

% invliegend 0 100 50 10 50
Kalverpolder 0 5,6 0 0 0 5,6
Guisveld 0 0 1,3 0,26 0 1,56
Westbroekplas 0 94,1 0 0 0 94,1
Penningsveer 0 100 0 0 0 100
Spaarnwoude 0 88 0 0 0 88
Vijfhuizerplas 0 82,1 0 0,71 1,8 84,61
Amsterdamse Bos 0 5,3 28,95 0 2,65 36,9
Ouderkerkerplas 0 0 10 0 0 10
Fort ad Drecht 0 16,1 22,6 2,9 0 41,6
Vinkeveen 0 8 4 1,2 0 13,2
Loenderveen 0 4 0 0,8 2 6,8
Nieuwkoop 0 12,5 0 3,75 6,25 22,5
Rijnsaterwoude 0 15,8 0 0,53 3,95 20,28
Rijpwetering 0 6,7 3,35 0,33 15 25,38

kans dat vogels van een ringlocatie in de Haarlemmermeer foerageren
ringlocatie

Assen- Spaarn- Ronde- Nieuw- Kager- eind-
delft woude hoep koop plassen oordeel

% invliegend 0 100 50 10 50
Kalverpolder
Guisveld
Westbroekplas
Penningsveer
Spaarnwoude
Vijfhuizerplas
Amsterdamse Bos
Ouderkerkerplas
Fort ad Drecht
Vinkeveen
Loenderveen
Nieuwkoop
Rijnsaterwoude
Rijpwetering

geen kans = 0% enige kans = 26-50%
zeer kleine kans = 0-10% redelijke kans = 51-75%
beperkte kans = 11-25% grote kans = 76-100%

concentratioegebeid

concentratiegebied

concentratiegebied
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