
Inleiding

Hoewel ganzentellingen reeds een lange
traditie hebben in Vlaanderen, vielen niet
inheemse en verwilderde soorten hierbij
grotendeels uit de boot. Ze worden pas
sinds 1996/97 standaard meegeteld tijdens
de jaarlijkse midmaandelijkse watervogel-
tellingen (periode oktober-maart). Een spe-
cifiek probleem voor het gros van de verwil-
derde ganzensoorten is dat ze vaak buiten
de traditionele watervogelgebieden voorko-
men. Daardoor geven de watervogeltellin-
gen slechts een gedeeltelijk beeld van de
aanwezige populaties. Om de snelle opmars
van de Canadese Gans Branta canadensis
beter te kunnen opvolgen, werd in 1994 het
project ‘Honker’ opgestart (ANSELIN et al.
1993, DEVOS & ANSELIN 1993, ANSELIN &
GEERS1995). Daarbij werd jaarlijks een
gebiedsdekkende wintertelling van deze
soort in Vlaanderen georganiseerd. De resul-
taten van dit project vormen een belangrijk
onderdeel van dit artikel. Daarnaast behan-
delen we beknopt ook andere verwilderde
ganzensoorten, vooral de Brandgans Branta
leucopsis en de Nijlgans Alopochen aegyp-
tiacus, waarvan enkel systematische telge-
gevens beschikbaar zijn via de watervogel-
tellingen. De Grauwe Gans Anser anser
wordt hier buiten beschouwing gelaten en
komt aan bod in DEVOS et al. (2005)Canadese Gans Branta canadensis (© Marc Slootmaekers)

Wintertellingen van verwilderde
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Winter counts of feral geese in Flanders, with special attention given to the Canada Goose
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SAMENVATTING

Verwilderde ganzensoorten zijn aan een sterke
opmars bezig in een groot deel van Vlaanderen.
Het gaat hoofdzakelijk om Canadese Gans
Branta canadensis, Brandgans Branta leucopsis
en Nijlgans Alopochen aegyptiacus. Gegevens
over aantallen en verspreiding in de
winterperiode zijn beschikbaar vanaf 1996/97
via de midmaandelijkse watervogeltellingen.
Die tellingen geven echter een onvolledig beeld
van het voorkomen van de beschouwde soorten
omdat er soms aanzienlijke aantallen pleisteren
buiten de traditionele telgebieden. Daarom
werd in 1994 het project ‘Honker’ opgestart,
specifiek gericht op de Canadese Gans. Elke
winter werd in geheel Vlaanderen een
simultaantelling van deze soort georganiseerd
zodat we een zeer goed beeld hebben van de
aantalsontwikkeling en de verspreiding tijdens
het voorbije decennium.
De Canadese Gans is met ruime voorsprong de
talrijkste verwilderde ganzensoort. De Vlaamse
midwinterpopulatie nam jaarlijks toe van 2700
ex. in 1997 tot 9200 ex. in 2004. Het
zwaartepunt van de winterverspreiding ligt in
Oost-Vlaanderen met vooral grote
concentraties in de valleigebieden van het
centrale Scheldebekken (Leie, Schelde).
Inmiddels heeft de soort zich geleidelijk
verspreid in zowel westelijke (omgeving
Brugge-Beernem en oostelijke kustpolders) als
oostelijke richting (Noorderkempen, omgeving
Brussel). Het zuidwestelijk deel van West-
Vlaanderen en het grootste deel van Limburg
herbergen voorlopig nog vrijwel geen
noemenswaardige aantallen.
De cijfergegevens voor Brandgans en Nijlgans
zijn minder nauwkeurig maar het staat
niettemin vast dat ook die soorten sterk
toenemen. Tijdens de watervogeltellingen
varieerden de wintermaxima van de Brandgans
tussen 130 ex. in 1997/98 en 1662 ex. in
2002/03. Het wordt steeds moeilijker om een
onderscheid te maken tussen verwilderde
vogels en overwinteraars van wilde oorsprong.
Het staat vast dat de eerste groep reeds een
grote meerderheid vormt in Vlaanderen met
vooral belangrijke concentraties in het Gentse
(tot ca. 1000 ex. in 2004/05).
Het maximaal aantal getelde Nijlganzen tijdens
de watervogeltellingen steeg van 462 ex. in
1996/97 tot ruim 1700 in 2001/02. Wellicht
worden de aantallen sterk onderschat, gezien de
Vlaamse broedpopulatie in 2000-2002 geraamd
werd op 800-1100 paren. Daar moeten dan nog
heel wat onvolwassen vogels bij gerekend
worden. Waarschijnlijk pleisteren grote
aantallen Nijlganzen in gebieden die niet geteld
worden en mogelijk doen zich na het
broedseizoen ook verplaatsingen voor naar
andere regio’s (Brussel, Wallonië, Nederland).
De belangrijkste pleisterplaatsen in Vlaanderen
situeren zich in de ruime omgeving van Brussel
en Mechelen, in de Maasvallei en in bepaalde
delen van de Noorderkempen. Het minst
algemeen is de soort in West-Vlaanderen.
Om een betrouwbaar beeld te krijgen van de
verdere evolutie van verwilderde ganzensoorten
in Vlaanderen is het opstarten van een specifiek
monitoringproject noodzakelijk.

ABSTRACT

Feral geese species are increasing sharply in a
large part of Flanders. This is mainly for Canada
Goose Branta canadensis, Barnacle Goose
Branta leucopsis, and Egyptian Goose
Alopochen aegyptiacus. Numbers and
distribution data in the winter period are
available from 1996/7 using mid-month water
bird counts. The counts give a rather incomplete
picture of the presence of these species because
sometimes considerable numbers occur outside
the traditional count areas. For this reason in
1994 project “Honker” was started, which was
specifically directed towards the Canada Goose.
Each winter a simultaneous count of this species
has been organised in all of Flanders so that we
have a very good picture of the development of
numbers and distribution over the last decade.
The Canada Goose is by far the most numerous
feral goose species. The Flemish mid-winter
population grew from 2700 individuals in 1997
to 9200 individuals  in 2004. The centre of
gravity of the winter distribution lies in East
Flanders with large concentrations in the river
valley areas of the central Scheldt basin (River
Leie, River Scheldt). In the meantime the species
has spread in a westerly (Bruges-Beernem and
eastern coast polders) as well in an easterly
direction (Noorderkempen, Brussels area). The
southwesterly part of West Flanders and the
majority of Limburg for the time being contain
no numbers worth mentioning.
The figures for Barnacle Goose and Egyptian
Goose are less accurate but it is nevertheless
certain theat these species have strongly
increased. During the waterbird counts, the
winter maxima for the Barnacle Goose varied
between 130 individuals in 1997/8 and 1662
individuals in 2002/3. It has become increasingly
difficult to distinguish between feral birds and
wintering birds of wild origin. It is sure that the
former group already consitutes a large majority
in Flanders with important concentrations
mainly in the Gent area (up to 1000 individuals
in 2004/5).
The maximum number of Egyptian Geese
counted during the waterbird counts rose from
462 individuals in 1996/7 to more than 1700 in
2001/2. Perhaps the numbers were hugely
underestimated, given that the Flemish breeding
population in 2000-2002 has been estimated as
800-1100 pairs. To this many immature birds
must be added. Probably a large number of
Egyptian Geese occurs in areas that are not
counted and possibly after the breeding season
there is a dispersal to other regions (Brussels,
Wallonia, Netherlands). The most important
stop-over places in Flanders are situated in the
general region of Brussels and Mechelen, in the
Maas river valley and in certain parts of
Noorderkempen. The species is least common in
West Flanders. In order to get a reliable picture of
the further evolution of feral goose species in
Flanders it is necessary to start a specific
monitoring project.

RÉSUMÉ

Les oies retournées à l'état sauvage sont en
augmentation un peu partout en Flandre. Il
s'agit principalement de la Bernache du Canada
Branta canadensis, de la Bernache nonnette
Branta leucopsis et de l'Ouette d'Egypte
Alopochen aegyptiacus. Les données
concernant les nombres et la distribution en
hiver sont disponibles à partir de 1996/97 grâce
aux recensements bimensuels des oiseaux d'eau.
Comme les espèces concernées faisaient parfois
escale en dehors des lieux de comptage
traditionnels, ces données sont incomplètes.
Voilà pourquoi on lança en 1994 le projet
‘Honker’, focalisé sur la Bernache du Canada.
Chaque hiver des recensements simultanés
furent organisés dans toute la Flandre, ce qui
donna une image fidèle de l'évolution des
effectifs et de leur distribution pendant la
dernière décennie.
La Bernache du Canada est de loin la plus
nombreuse. En Flandre, la population recensée
au milieu de l'hiver, a augmenté de 2700 ex. en
1997 jusqu'à  9200 ex. en 2004. L'espèce se
concentre surtout en Flandre-Orientale dans les
vallées de l'Escaut et de la Lys. Depuis l'espèce
s'est petit à petit dispersée vers l'ouest (Bruges-
Beernem et les polders de la côte orientale) ainsi
que vers l'est (le nord de la Campine, la région
bruxelloise). Le sud-ouest de la Flandre
Occidentale et la majeure partie du Limbourg
n'abritent que des populations négligeables.
Les données pour la Bernache nonnette et
l'Ouette d'Egypte sont moins précises, mais il est
indiscutable que ces espèces sont en progression.
Pendant les comptages des oiseaux d'eau, les
maxima hivernaux de la Bernache nonnette
variaient de 130 ex. en 1997/98 à 1662 ex. en
2002/03. Il est de plus en plus difficile de
distinguer les oiseaux retournés à l'état sauvage
des hivernants d'origine sauvage. Les premiers
constituent déjà une majorité en Flandre avec
des concentrations dans la région de Gand
(jusqu'à  1000 ex. en 2004/05).
Le nombre maximal d'Ouettes d'Egypte,
comptées pendant un recensement d'oiseaux
d'eau, a augmenté de 462 ex. en 1996/97 jusqu'à
plus de 1700 ex. en 2001/02. Ces chiffres sont
probablement sous-estimés, car la population
nicheuse flamande fut évaluée en 2000-2002 à
800-1100 couples. Il faut y ajouter les oiseaux
immatures. Il est probable que des nombres
importants d'Ouettes d'Egypte font escale dans
des régions où il n'y a pas de comptages  et des
déplacements, effectués après la saison de
nidification, vers d'autres régions  (Bruxelles, la
Wallonie, les Pays-Bas) ne sont pas à exclure.
Les lieux d'escale les plus importants en Flandre
se situent dans la vaste région bruxelloise, la
vallée de la Meuse et quelques parties du nord de
la Campine. L'espèce est le mieux représentée en
Flandre-Orientale.
Afin de se faire une idée fiable de l'évolution des
oies retournées à l'état sauvage dans les années à
venir en Flandre, un programme spécifique de
suivi s'impose.
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Materiaal en Methode

PPrroojjeecctt  HHoonnkkeerr
Tijdens de winter 1995/1996 werden voor
de eerste maal in de midwinter twee
simultane tellingen van pleisterende
Canadese Ganzen in Gent (Oost-
Vlaanderen) en wijdere omgeving georga-
niseerd door Vlavico (Vlaamse Avifauna
Commissie), in samenwerking met het
Instituut voor Natuurbehoud (ANSELIN &
GEERS 1996). Het telgebied bestreek toen
ongeveer 500 km2 en was onderverdeeld
in 26 deelgebieden die elk één of meerde-
re tellers toegewezen kregen.
Vanaf 1996/1997 werd de telling uitge-
breid tot geheel Vlaanderen en werd alles
op éénzelfde namiddag eind januari of
begin februari geteld. De waarnemers con-
troleerden tussen 14 h en 16 h een welbe-
paald gebied en noteerden alle pleisteren-
de Canadese Ganzen (aantal, tijdstip,
habitat, locatie en bij verplaatsingen de
richting en het tijdstip). Door de telperiode
zeer kort te houden werden de kans op
dubbelwaarnemingen sterk verkleind. In
het totaal namen er een 120 vrijwillige
veldornithologen aan het project deel.
Na elke telling werden de gegevens samen-
gebracht, ingevoerd in een databank en
uitgewerkt in een kort verslag voor de
medewerkers. In totaal beschikken we over
de resultaten van 8 ‘Honkertellingen’
(1997-2004). Deze werden gebruikt voor
de bespreking van de totale aantallen en de
trendgrafieken. Voor het produceren van
verspreidings/aantalskaarten per jaar en de
cumulatieve aantalskaart per 5?5 km hok
(UTM-raster) werden alle 269 waarne-
mingsgebieden van de ‘Honkertellingen’
vanaf 1998 (met uitzondering van 2003)
gedigitaliseerd in ArcView en gekoppeld
aan het databestand van de tellingen.
Wegens het gebrek aan gedetailleerde
gegevens over een aantal individuele tel-
gebieden en schattingen per regio in de
beginperiode (1997) werden deze gege-
vens niet voor de kaarten gebruikt. In 2003
was de telling onvolledig omdat wegens
sneeuwval een aantal belangrijke gebieden
niet konden geteld worden. De totale ruim-
telijke verspreiding van de aantallen dat
jaar kon dus niet vergeleken worden met
de andere jaren en werd bijgevolg niet mee
verwerkt. Voor de analyse van de groeps-
groottes maakten we gebruik van het pro-
gramma Statistica.

MMiiddmmaaaannddeelliijjkkssee  wwaatteerrvvooggeelltteelllliinnggeenn
Ganzen – zowel wilde als verwilderde - wor-
den sinds 1996/97 standaard meegeteld tij-
dens de midmaandelijkse watervogeltellin-
gen in Vlaanderen. Het gaat om zes tellingen
per winterhalfjaar, telkens rond het midden
van de maand tijdens de periode okto-
ber–maart. Het aantal maandelijks getelde
gebieden bedraagt ongeveer 500. De tellin-
gen worden hoofdzakelijk uitgevoerd door
vrijwillige medewerkers terwijl de algemene
coördinatie van het project gebeurt door
het Instituut voor Natuurbehoud. In dit arti-
kel werden de gegevens van 7 winters ver-
werkt (1996/97-2002/03). Recentere gege-
vens waren nog te onvolledig voor
verwerking. Gegevens van het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest werden niet opge-
nomen in de analyse.

Resultaten

CCaannaaddeessee  GGaannss Branta canadensis

TToottaallee  aaaannttaalllleenn  eenn  ttrreennddss
De evolutie van het totale aantal Canadese
Ganzen in Vlaanderen, zowel op basis van de
Honkertellingen als van de watervogeltellin-
gen, wordt weergegeven in Figuur 1.

Bij de Honkertelling nemen de aantallen
door de jaren heen gestaag toe van 2700 ex.
in 1997 tot 9200 ex. in 2004. De tijdelijke
afname in 2003 is het gevolg van een onvol-
ledige telling. De resultaten van de watervo-
geltellingen vertonen ook dezelfde stijgen-

de trend, zij het met lagere aantallen. Over
de zeven teljaren werd het maximum
slechts éénmaal in mid-januari gehaald
(2001/02), de overige jaren werden de
hoogste aantallen geteld in de maanden
oktober, november of december. Die maan-
delijkse verschillen zijn vooral het gevolg
van verschillen in telinspanning.

BBeesspprreekkiinngg  ppeerr  jjaaaarr  (zie ook Figuren 2-7)
In tegenstelling tot de traditionele overwin-
teringszones van de wilde ganzen, die
beperkt in omvang en geografisch vrij goed
afgelijnd zijn, is het bij verwilderde
Canadese Ganzen - die in principe overal
kunnen opduiken - veel moeilijker om der-
gelijke natuurlijk begrensde regio’s af te
bakenen. Bij de bespreking van de aantallen
en telgebieden wordt toch een zekere inde-
ling aangehouden: Polders en zone Brugge-
Beernem, het Gentse, Schelde-Leie (ten zui-
den van Gent), het Waasland, de
Dendervallei, Brabant, Zuid-Antwerpen en
Klein-Brabant, Noord-Antwerpen en de
Kempen, en de Demervallei.
We geven hier een kort overzicht van de
resultaten van de Honkertellingen per jaar.
Wat de watervogeltellingen betreft, beper-
ken we ons tot de weergave van een ver-
spreidingskaartje dat de globale versprei-
ding van de soort in de periode 1996/97 –
2002/03 weergeeft (Figuur 8).

In 11999966 werden in het Gentse respectieve-
lijk 1338 en 1366 exemplaren geteld. De
totale Vlaamse populatie werd geschat op
ca. 1750. De telling viel in de koudste perio-

Figuur 1: Evolutie van het totaalaantal Canadese Ganzen Branta canadensis in Vlaanderen, gebaseerd
op de Honkertelling (groen) en de midmaandelijkse watervogeltellingen (wintermaxima: oranje,

januaritellingen: blauw). Honkertelling 2003 = onvolledig
Figure 1. Trend of the total number of Canada Geese Branta canadensis in  Flanders, based on the

yearly species census (green) and the midmonthly waterbird counts (winter maxima: orange, January
counts: blue). The species count in 2003 is not complete.   
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de van de winter. Veel plassen waren dicht-
gevroren en er viel zelfs lichte sneeuw. De
grootste concentraties zaten ten westen
van Gent met resp. 507 ex. in de Assels te
Drongen en 158 te Vinderhoute. Aan de
oostkant waren er grote groepen in de
Gentbrugse Meersen (463 ex.) en de
Scheldeplas (275 ex.) te Gentbrugge.

In 11999977 werd het totaal voor Vlaanderen
geraamd op 2700 vogels. In het Gentse
zaten zowel grote groepen ten zuidwesten
in de Leievallei (501 ex.) als ten oosten
(622) in de Scheldevallei. Voor de
Noorderkempen werden 80 ex. doorgege-
ven, in de Scheldevallei ten zuiden van Gent
30 ex. Elders zaten er kleine groepen.

In 11999988 werden al 3350 ex. geteld (Figuur
2). De telling ging door tijdens de koudste
periode van de winter en veel waterpartijen
waren met ijs bedekt. In de Polders en zone
Brugge-Beernem zaten er 123 ex. aan de
plas van Zevenkerke (Loppen) ten westen
van Brugge. In het Gentse en wijdere omge-
ving zaten er niet minder dan 2430 ex. met
grote concentraties in de Leievallei te
Drongen in de Hoge Lake (444 ex.) en te
Vinderhoute (424 ex.) en in de Scheldevallei
(419 ex.) te Heusden-Laarne. Het nog
gedeeltelijk ijsvrije Donkmeer te Overmere
in de Scheldevallei haalde een opmerkelijk
aantal van 712 ex.. Langs enkele oude Leie-
armen te zuiden van Gent zaten 141 ex. In
het Waasland bevonden de grootste groe-
pen zich op de E17 plas te Lokeren (117 ex.)
en in het Tielrodebroek (83 ex.). In de
Antwerpse Kempen zaten grote groepen op
de E-10 plas te Wuustwezel (114 ex) en in
het Kleiputtengebied St-Lenaarts-
Rijkevorsel (76 ex.).In Brabant haalde het
Domein van Bouchout te Meise 78 ex..

In 11999999 werd de Vlaamse populatie
geraamd op 4000 ex. (Figuur 3). De teldag
viel in een periode van vrij zacht weer. In de
Polders en zone Brugge-Beernem zat een
voor de streek opvallend hoog aantal van
198 ex. op de Put van St-Pieters (Brugge).
Elders waren er nooit meer dan 35 vogels
per gebied. In het Gentse werd een totaal
van 2819 Canadese Ganzen waargenomen.
Grote concentraties waren er ten oosten
van de stad in Beervelde aan de Put
Renardeau (271 ex.) en op een weiland aan
Walbos te Heusden (246 ex.), ten noorden
van Gent op het opgespoten terrein van de
Kluizendokken (250 ex.), en ten westen van
de stad in de Keuzemeersen te Drongen
(297 ex.) en de Bourgoyenmeersen (233 ex).
In het Schelde-Leiegebied werden de groot-
ste groepen gezien in de Leievallei te Astene
(89 ex.) en in de Scheldevallei te Wortegem-
Petegem (75 ex.). In het Waasland waren er
nergens opvallend hoge aantallen. Het
Molsbroek te Lokeren met 49 ex. ‘scoorde’
het best. In de Kempen zaten er 105 ex. op
het Kleiputtencomplex te Rijkevorsel en een
100-tal op het Blak te Beerse. In Brabant zat
de grootste groep (49 ex.) in het Domein
van Bouchout te Meise.

In 22000000 werden in Vlaanderen 4295
Canadese Ganzen geteld (Figuur 4). In de
Polders en zone Brugge-Beernem werd de
grootste groep (67 ex.) genoteerd op de
Hoge Dijken (Roksem). In de polders van de
Middenkust werden in totaal 65 ex. gezien.
Aan het Minnewater (Brugge) en op de Van
Haelewijnput (Beernem) zaten telkens 39
ex. In het Gentse haalden in het westen
vooral de Bourgoyen-Ossemeersen (Gent)
en de Assels (Drongen) hoge aantallen, met
resp. 376 en 122 ex. In de Kanaalzone ten
noorden van de stad werden 250 ex waar-

genomen. Ook het Damvalleigebied
(Heusden) scoorde hoog met 564 ex., ter-
wijl iets oostelijker aan het Donkmeer
(Overmere) 288 ex. werden geteld. In het
Schelde-Leiegebied zaten de grootste con-
centraties tussen Drongen en Deinze, met in
totaal 588 vogels. Op de Gavers (Harelbeke)
werden 114 ex. geteld. In het Waasland
haalde het gebied rond Tielrode (Kleiputten
en Broek) 136 ex. en in Klein-Brabant het
Noordelijk Eiland (Wintam) 102 ex.. In
Noord-Antwerpen zaten 60 ex. op de
Kuifeend (Oorderen) en 202 ex. in het
Kleiputtengebied St-Lenaarts-Rijkevorsel.
Het gebied rond Kalmthout-Wuustwezel
kon niet geteld worden. In Brabant werden
de grootste groepen gezien in het Domein
van Bouchout te Meise (70 ex.), aan Fort
Breendonk te Willebroek (68 ex.) en aan het
Bos van Aa te Zemst (73 ex.).

In 22000011 werden 5246 vogels geteld (Figuur
5), waarvan 3130 ex. in het Gentse. In de
Polders en zone Brugge-Beernem waren er
nergens hoge aantallen. De grootste groe-
pen zaten aan de Put van St-Pieters
(Brugge) met 108 ex. en aan de Van
Haelewijnput (Beernem) met 58 ex.. In het
Gentse waren de grootste concentraties te
vinden ten westen van de stad
(Vinderhoute-Drongen-Bourgoyen-
Ossemeersen) met groepen tot 444 ex..
Ook in de Kanaalzone, aan de Kluizendokken
te Rieme (272 ex.), aan het Nieuwgoed te
Zwijnaarde (235 ex.), en oostelijk in de
Kalkense Meersen te Kalken-Uitbergen (195
ex.), te Beervelde aan de Put Renardeau
(180 ex.) en aan het Donkmeer te Overmere
(164 ex.) zaten grote groepen. In het
Schelde-Leiegebied werden de grootste
concentraties geteld aan de Leiehoek te
Astene (158 ex.), ten zuiden van

Canadese Gans Branta canadensis (© Rudi Debruyne) Canadese Ganzen Branta canadensis (© Yves Adams) 
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Oudenaarde aan het Domein De Ghellinck-
Golfterrein te Wortegem-Petegem (90 ex.),
aan de Paddenhoek te Berchem-Kluizen (87
ex.) en in de Grootmeers te Zingem (80 ex).
In het Waasland werd een belangrijke groep
(66 ex.) gezien in een stadspark in Lokeren.
Een groep van 80 ex. was aanwezig in de het
Domein van Bouchout te Meise. In Zuid-

Antwerpen en Klein-Brabant werden con-
centraties geteld in het gebied rond de
Rupelmonding: de Polder van Niel (109 ex.)
en het Noordelijk Eiland te Wintam (148
ex.). In de Kempen zaten er vermeldens-
waardige aantallen in het Kleiputtengebied
van St-Lenaarts-Rijkevorsel (71 ex.). In
Brabant werd de grootste groep (216 ex.)

gezien aan het Fort Breendonk (Willebroek).

In 22000022  werd het totaal geraamd op 7400
ex. (Figuur 6). In de Polders en zone Brugge-
Beernem werden de hoogste aantallen
gezien aan de Put van St-Pieters (57 ex.) te
Brugge en aan de Blauwe Toren-plas te
Dudzele (55 ex.). Elders waren er nooit meer
dan enkele tientallen vogels. In het Gentse
was het westelijk deel (Drongen-
Bourgoyen-Vinderhoute) goed voor niet
minder dan 1398 Canadese Ganzen. Aan de
Kraenepoel (Aalter) zaten 125 ex. In het
oostelijk deel scoorde het Damvalleigebied
(Heusden-Laarne) hoog met 541 ex., terwijl
er ook in de meersen te Kalken-Uitbergen
(142 ex.) en het Donkmeer te Overmere
(268 ex.) grote groepen verbleven.Ten noor-
den van de stad waren er concentraties aan
de Kluizendokken te Doornzele (310 ex.) en
in het Provinciaal Domein te Wachtebeke
(173 ex.). In het Schelde-Leiegebied waren
er langs de Leie hoge aantallen tussen
Drongen en Deinze (486 ex.) en in de
Scheldevallei op oude rivierarmen te
Zevergem (368 ex.). In de Paddenhoek
(Berchem-Kluisbergen) zaten 106 ex.. In het
Waasland waren 81 ex. in de polders van
Kruibeke-Rupelmonde, 166 ex. op het
Molsbroek (Lokeren) en 212 ex. aan de
Grote Geul te Kieldrecht de belangrijkste
groepen. In Zuid-Antwerpen en Klein
Brabant waren aantallen laag met enkel in
de polder van Niel (79 ex.) en aan het
Noordelijk Eiland (Wintam) met 51 ex. iets
grotere groepen. In Noord-Antwerpen en
Kempen werden er in zone Kalmthout-
Essen-Wuustwezel 266 ex. waargenomen,
in het Kleiputtengebied St-Lenaarts-
Rijkevorsel 188 ex. In Brabant was er een
grote concentratie in het Mechels Broek
(234 ex.), elders slechts enkele tientallen
vogels. Voor het eerst werden ook waarne-
mingen van Canadese Ganzen uit de
Demervallei doorgegeven: 8 ex. in het
Vierkensbroek (Herselt).

In 22000033 werden 7055 ex. geteld (geen
Figuur). Door hevige sneeuw konden een
aantal gebieden niet geteld worden en is dit
totaal zeker een onderschatting. In de
Polders en zone Brugge-Beernem scoorden
de Put van St-Pieters bij Brugge (216 ex), de
reien in de binnenstad (73 ex.) en de Van
Haelewijnput te Beernem (180 ex.) hoog. In
de gehele polderzone zaten enkele groepjes
van 15-20 ex. maar in grote gebieden was
nauwelijks een gans te zien. De Put van Sint-

Figuur 2-4. Verspreiding van de Canadese Gans Branta canadensis in Vlaanderen tijdens de 
wintertellingen van 1998 tot 2000.

Figure 2-4. Distribution of Canada Goose Branta canadensis in Flanders during the winter counts in
1998-2002.
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Pieters werd niet geteld. In het Gentse zaten
hoge aantallen in Drongen-Afsnee met resp.
234 en 582 vogels in de weilanden en een
groep van 1100 ex. op een akker. Ook in het
oosten, in het Damvalleigebied te
Destelbergen (325 ex.), aan het Nieuwdonk
te Overmere-Berlare (258 ex.), en in de
Kanaalzone (235 ex.) zaten grotere groepen.

In het Schelde-Leiegebied kon een groot
deel van de zuidelijkste gebieden niet geteld
worden. Behoorlijke aantallen waren er
langs de Leie tussen Latem en Astene met in
totaal 444 ex. Aan de zandwinningsputten
de Callemoeie (Nazareth) en de Tweeling
(Eke) werden resp. 110 (minimum) en 88
‘honkers’ waargenomen. In de Dendervallei

werden in de Wellemeersen (Denderleeuw)
53 ex. gezien. In het Waasland zat een grote
groep (281 ex.) aan de Hamputten te
Waasmunster en een groep van 176 ex.
(minimum) aan de Grote Geul (Kieldrecht).
In het poldergebied Rupelmonde-Bazel-
Kruibeke en de nabijgelegen Kleiputten van
Tielrode werden in totaal 101 ex. gezien. In
Noord-Antwerpen en de Kempen zaten
belangrijke aantallen aan de Kuifeend en
Grote Kreek (Oorderen) (156 ex.), aan de
Groenendries (Kalmthoutse Heide) (140
ex.), te Meerle aan de Grote Markmeander
(135 ex.), aan de E3 put te Wuustwezel (185
ex.), en aan de kleiputten te St-Lenaarts-
Rijkevorsel (155 ex.). In Antwerpen-Zuid en
Klein Brabant haalden de polders van
Schelle en Niel resp. 87 en 192 ex. en op het
Noordelijke Eiland (Wintam) 135 ex. In
Brabant zaten enkel grote concentraties aan
het Mechels Broek (444 ex.), 94 ex. aan Fort
Breendonk (Willebroek) en 129 ex. aan de
E19 zandwinningsput (Weerde).

In 22000044 werden tijdens de telling 9200
Canadese Ganzen waargenomen (Figuur 7).
In de Polders en zone Brugge-Beernem wer-
den de grootste aantallen in het Brugse
gezien aan de vijver van de Doolhofweg te
St-Kruis (133 ex.), aan de Put van St-Pieters
(118 ex.) en aan de Put van Erkegem te
Oostkamp (86 ex.). In de polders zelf wer-
den een 70-tal ganzen gezien. In het Gentse
zaten grote aantallen (753 ex.) in de zone
Drongen-Bourgoyen, en te Zwijnaarde
omgeving Nieuwgoed (242 ex.). Elders
waren er grote groepen in de Damvallei
(420 ex.), Melle-Lochristi-Beervelde (275
ex.) en in de Kalkense Meersen (408 ex.). In
het noorden van de regio zaten 176 ex. in de
Kanaalzone, 136 ex. in het Provinciaal
Domein (Wachtebeke), 138 ex. aan de
Suikerfabriek (Moerbeke) en 302 ex. aan de
Overslagpolder (Moerbeke). In het Schelde-
Leiegebied scoorde de Leievallei Latem-
Astene hoog met 1335 ex. Aan de
Heuvelhoek te Zulte zaten 118 ex.. In de
Scheldevallei werden grotere concentraties
gezien aan de Reymeren te Merelbeke (127
ex.), te Zevergem aan de Krommenhoek
(133 ex.), aan de Vaarbekevijver (168 ex.),
aan de Oude Scheldearm te Zingem (154
ex.) en aan de Paddenhoek (Berchem-
Kluisbergen) 154 ex. In het Waasland zaten
grote groepen aan de Melkader (Beveren),
138 ex., ten noorden van de Kallebeek
(Bazel), 96 ex. en in het Tielrodebroek
(Tielrode), 87 ex.Aan het Molsbroek Lokeren

Figuur 5-7. Verspreiding van de Canadese Gans Branta canadensis in Vlaanderen tijdens de wintertel-
lingen van 2001 tot 2004 (uitgezonderd 2003).

Figure 5-7. Distribution of Canada Goose Branta canadensis in Flanders during the winter counts in
2001-2004 (with exception of 2003).
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werden 246 ex. gezien en aan de
Meerdamplas te Appels 111 ex.. In Noord-
Antwerpen en Kempen werden in het
gebied Kalmthout-Wuustwezel-Essen in het
totaal 497 ex. gezien, in het

Kleiputtengebied Rijkevorsel-St-Lenaarts
66 ex.. In Zuid-Antwerpen en Klein Brabant
zaten resp 107 en 228 ex. in de polders van
Schelle en Niel, en 170 ex. aan het
Noordelijk Eiland (Wintam). In Brabant

waren de 94 ex. aan het Mechels Broek en
de 172 ex. aan Fort Breendonk (Willebroek)
de hoogste aantallen. In de Demervallei aan
de Kuilen (Testelt) werden 38 vogels gezien.

VVeerrggeelliijjkkiinngg  ttuusssseenn  ddee  jjaarreenn
Op Figuren 2-7 wordt telkens een versprei-
dingskaart met de aantallen weergegeven,
verdeeld in 5 grootteklassen. Daarbij komen
de belangrijkste gebieden en concentraties
duidelijk tot uiting. Door de jaren heen is
vooral de toenemende verspreiding in de
regio Polders en zone Brugge-Beernem
(zeker de laatste jaren) en gedeeltelijk ook in
Brabant merkbaar. Vanaf 2002 zijn er ook
enkele groepen te zien in het oosten van
Vlaanderen. In recente teljaren treffen we
de belangrijkste concentraties telkens aan in
de Schelde- en Leievallei, in het Waasland,
Klein-Brabant, het Mechelse en het noorden
van Brussel, in de Kempen, en in het noor-
den van West-Vlaanderen. In grote delen
van oostelijk Vlaanderen en zuidelijk West-
Vlaanderen werden geen of onbelangrijke
aantallen gemeld. Het aantal getelde groe-
pen verschilt van jaar tot jaar en bedraagt
voor de jaren 1998-2000 respectievelijk 43,
67 en 54 en voor de jaren 2001-2004 (2003
niet meegeteld) resp. 120, 136 en 116. De
gemiddelde groepsgrootte varieert tussen
de 44 ex. (2001) en 83 ex. (1998).Tussen de
jaren is er geen significant verschil in
groepsgrootte (Oneway Anova-test,
p>0.018), er zijn dus geen jaren met bij-
voorbeeld opvallend veel grotere of kleinere
groepsgroottes. Wel neemt in absolute cij-
fers het aantal groepen in de categorie 51-
250 ex. elk jaar toe (van 11 in 1998 tot 45
in 2004).

Figuur 8. Verspreiding van de Canadese Gans Branta canadensis in Vlaanderen tijdens de 
midmaandelijkse watervogeltellingen. Voor elk gebied is het maximaal aantal getelde exemplaren

tijdens de periode 1997-2003 weergegeven.
Figure 8. Distribution of Canada Goose Branta canadensis in Flanders during the midmonthly water-
bird counts. For each site, maximum numbers counted during the period 1997-2003 are presented.  

Tabel 1. De tien gebieden met het hoogste aantal Canadese Ganzen Branta canadensis voor de 6 teljaren
samen (1998-2004, 2003 niet), aantal jaren met waarnemingen en gemiddelde voor de 6 jaren.

Table 1. Top ten of sites with the highest number of Canada Geese Branta canadensis for all 6 years
together (1998-2004 with exception of 2003), number of years with observations and average num-

ber counted during 6 years. 

GGeemmeeeennttee  eenn  ggeebbiieeddssnnaaaamm SSoomm  oopp  66 WWaaaarrnneemmiinngg//66 GGeemmiiddddeellddee//66
Gent, Bourgoyen-Ossemeersen 1713 6 285
Overmere, Donkmeer 1529 6 254
Drongen, Hoge Lake 1258 4 314
Beervelde, Put Renardeau 1115 5 223
Astene, Leiehoek 958 4 239
Doornzele, Kluizendokken 885 5 177
Rijkevorsel, Kleiputten 882 6 141
Melle, Opgespoten Terrein 828 5 165
Vinderhoute, weiden Bosstraat 809 5 161
Drongen, Assels zuid 725 4 181

Figuur 10: Aantal keer dat Canadese Ganzen werden vastgesteld tijdens de 6
jaar met verdeling van de gebieden over de frequenties (1-6).

Figure 10. Number of sites with different number (1-6) of records of
Canada Goose Branta canadensis during the winter counts in 6 years.  

Figuur 9: Totaalsom van het aantal Canadeze Ganzen Branta canadensis per
gebied tijdens de 6 tellingen: verdeling van de telgebieden in verschillende

grootteklassen van deze som.
Figure 9. Number of sites in different categories which give the cumulative

number of Canada Goose Branta canadensis during 6 winter counts 
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CCuummuullaattiieevvee  aaaannttaalllleenn  ppeerr  ggeebbiieedd
Om het relatief belang van de verschillende
pleisterplaatsen en –zones binnen
Vlaanderen te bepalen voor alle teljaren
samen, werd per gebied de som gemaakt van
de aantallen van zes teljaren (1998-2004,
uitgezonderd 2003). De tien gebieden met de
hoogste waarden staan vermeld in Tabel 1,
samen met het aantal jaren dat er waarne-
mingen waren in de loop van de zes jaar en
het gemiddelde aantal dat aanwezig was tij-
dens de zes tellingen.
In slechts 3 van de 10 gebieden werden elk
teljaar ganzen waargenomen, in de andere
was dit 5 of 4 van de teljaren. De hoge
totaalsommen kunnen zowel te wijten zijn
aan een regelmatiger ‘bezetting’ als aan eer-
der eenmalige hogere aantallen (ook te zien
aan de gemiddelde waarden). In Figuur 9
wordt van de 269 telgebieden de verdeling
gegeven van de totaalsom over de 6 jaren
per grootteklasse.

Het is duidelijk dat slechts een minderheid
van de gebieden een hogere som heeft dan
250 (twee rechtse balkjes) en zeer veel
gebieden minder dan 11 exemplaren halen
(linkse balk) voor de 6 jaren samen.

Figuur 10 geeft de frequentie (1-6) van de
tellingen over de 6 jaar en toont aan dat in
een groot deel van de 269 gebieden slechts
één of twee maal groepen aanwezig waren
(linkse balken). Het aantal gebieden waar
jaarlijks of bijna jaarlijks een groep werd
waargenomen tijdens de telling is vrij
gering: 36 (rechtse balken).

CCuummuullaattiieevvee  aaaannttaalllleenn  ppeerr  55,,55  kkmm  UUTTMM--hhookk
In Figuur 11 wordt de cumulatieve versprei-
ding van de Canadese Gans tijdens de 6
wintertellingen voorgesteld door de aantal-
len van alle gebieden binnen elk 5?5 km hok

(UTM) te sommeren. Hierbij komen zones
met hoge waarden nog beter naar voren. Er
zijn 8 hokken met in het totaal meer dan
1000 exemplaren, met uitzondering van één
allemaal in Oost-Vlaanderen gelegen. Het
hok met de hoogste score (4606 ex.) ligt ten
westen van Gent, met hierin belangrijke
pleisterplaatsen zoals de Bourgoyen-
Ossemeersen, de weiden en Leeuwenhof te
Vinderhoute, en de Hoge Lake en de Asselse
Meersen te Drongen. Hierbij aansluitend ligt
het hok met de derde hoogste score (2960
ex.) met de Keuzemeersen, Drie Leien te
Drongen en de omgeving van Nieuwgoed te
Zwijnaarde, en iets zuidelijker een hok met
1447 ex., met De Leiehoek te Astene en de
Noorderwal te Deinze. Ten oosten van Gent
zijn er ook enkele belangrijke gebieden: het
complex met Damvallei, Plassen
Destelbergen en Beervelde (2960 ex.) met
aansluitend de Gentbrugse Meersen, het OT
van Melle en het Eendemeer te Heusden.
Iets oostelijker zorgt het Donkmeer te
Overmere voor een hok met 1529 ex. Ten
noorden van de stad haalt het hok met de
Kluizendokken en het gebied rond
Doornzele nog 1109 ex. Buiten Oost-

Vlaanderen is er nog een ‘tophok’ met 1161
ex. aan de monding van de Rupel, met de
polders van Schelle en Niel en het
Noordelijk Eiland te Wintam. Een aantal
hokken met 501-1000 ex. sluiten vaak aan
bij de soortenrijkste hokken. Eerder geïso-
leerd liggen in de Polders en zone Brugge-
Beernem een hok met 596 ex., met de Put
St-Pieters, Blauwe Toren en Put Meetkerke
en in de Kempen één met 882 ex. met het
Kleiputtengebied van Rijkevorsel-St-
Lenaarts.

WWiinntteerrccoonncceennttrraattiieess  vveerrssuuss  bbrrooeeddvvooggeell--
ccoonncceennttrraattiieess
Het leek interessant om de gegevens over
broedvoorkomen van de Canadese Gans uit
de periode 2000-2002 te vergelijken met de
winterconcentraties. Hiervoor werd twee
informatielagen op elkaar gelegd op 5?5 km
hok (UTM)-schaal: de aantallenkaart van de
broedvogels en de cumulatieve hokkaart
voor de telling van jaar 2002, die het best
vergelijkbaar is met de gegevens uit de
broedvogelatlasperiode. Op Figuur 12 is
duidelijk te zien dat in de meeste zones met
geringe broedaantallen ook geen grote win-

Brandganzen Branta leucopsis aan de Hoge Laken te Drongen (© Geert Spanoghe) 

Figuur 12: Winterconcentraties van Canadese Gans Branta canadensis versus
broedvogelconcentraties: overlay van de aantallenkaart van de broedvogels

en de cumulatieve hokkaart voor de wintertelling van jaar 2002.
Figure 12. Winter distribution of Canada Goose Branta canadensis compa-

red to breeding bird numbers.    

Figuur 11: Cumulatieve verspreiding van de Canadese Gans Branta canaden-
sis tijdens de 6 wintertellingen door sommatie van de aantallen van alle

gebieden binnen elk 5,5 km hok (UTM).
Figure 11. Cumulative distribution of Canadese Gans Branta canadensis

during 6 winter counts, based on summation of the numbers at all sites in
each 5x5 km square (UTM). 
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terconcentraties voorkomen. In hokken met
hoge broedaantallen worden meestal wel
hogere concentraties waargenomen. Dit
aspect zal echter nog verder in detail onder-
zocht worden in relatie met winterver-
plaatsingen van vogels met nekringen, zodat
we er hier niet verder op ingaan.

BBrraannddggaannss Branta leucopsis
De wintermaxima van de Brandgans in
Vlaanderen tijdens de watervogeltellingen
varieerden tussen 130 ex. in 1997/98 en
1662 ex. in 2002/03 (Figuur 13). Recentere
telgegevens zijn nog te onvolledig om tota-
len te berekenen maar het staat vast dat de
aantallen sindsdien nog gestegen zijn. In de
helft van de beschouwde winters werd het
wintermaximum in februari geteld, drie keer
in januari en één keer in december.
De situatie van de Brandgans in Vlaanderen
is vrij complex omdat tegenwoordig in de
winter zowel wilde vogels als verwilderde
populaties aanwezig zijn. Het onderscheid
maken tussen beide is niet altijd eenvoudig.
De kans op wilde vogels is het grootst in de
traditionele overwinteringsgebieden waar
ook andere soorten ganzen in grote getale
aanwezig zijn (zie ook DEVOS et al. (2005)).
Vooral in de Oostkustpolders pleisteren
soms vrij hoge aantallen (tot ruim 2000 in
2002/03, KUIJKEN et al. 2005), hoewel ook
daar de halfwilde Zwinpopulatie en de ver-
moedelijke uitwisseling met de veel grotere
Nederlandse Deltapopulatie soms voor een
vertroebeld beeld zorgen.
De pleisterplaatsen in het Vlaamse binnen-
land hebben zo goed als zeker betrekking op
verwilderde vogels, waar zich wellicht soms

Figuur 15. Maximale winteraantallen van Nijlgans Alopochen aegyptiacus
tijdens de midmaandelijkse watervogeltellingen in Vlaanderen, 1996-2003.
Figure 15. Winter maximum numbers of Egyptian Goose Alopochen aegyp-

tiacus counted during the midmonthly waterbird counts in Flanders, 
1996-2003

Figuur 13. Maximale winteraantallen van Brandgans Branta leucopsis tij-
dens de midmaandelijkse watervogeltellingen in Vlaanderen, 1996-2003.
Figure 13. Winter maximum numbers of Barnacle Goose Branta leucopsis

counted during the midmonthly waterbird counts in Flanders, 
1996-2003. 

Figuur 14. Verspreiding van de Brandgans Branta leucopsis in Vlaanderen tijdens de midmaandelijkse
watervogeltellingen. Voor elk gebied is het maximaal aantal getelde exemplaren tijdens de periode

1997-2003 weergegeven.
Figure 14. Distribution of Barnacle Goose Branta leucopsis in Flanders during the midmonthly water-

bird counts. For each site, maximum numbers counted during the period 1997-2003 are 
presented.   

Figuur 16. Verspreiding van de Nijlgans Alopochen aegyptiacus in Vlaanderen tijdens de midmaande-
lijkse watervogeltellingen. Voor elk gebied is het maximaal aantal getelde exemplaren tijdens de perio-

de 1997-2003 weergegeven.
Figure 16. Distribution of Egyptian Goose Alopochen aegyptiacus in Flanders during the midmonthly

waterbird counts. For each site, maximum numbers counted during the period 1997-2003 are 
presented.
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tijdelijk een klein aantal wilde exemplaren
bijvoegen. De belangrijkste kernen situeren
zich in het Gentse en in de Maasvallei
(Figuur 14). Sinds 2000 worden in de
Bourgoyen-Ossemeersen regelmatig meer
dan 300 tot 400 Brandganzen geteld, met
tijdens de winter 2004/05 zelfs langere tijd
900 à 1000 exemplaren. Deze groep is vrij
mobiel en splitst zich vaak ook op in kleine-
re groepen die zich verspreiden in het Gentse
(o.a. in de Damvallei). De laatste jaren neemt
de soort sterk toe in de Maasvallei. Maxima
in de winters 2003/04 en 2004/05 bedroe-
gen er respectievelijk 309 en 574 exempla-
ren (GABRIËLS 2005). Belangrijke pleister-
plaatsen hier zijn Houbenhof en Klauwenhof
nabij Ophoven en Aldeneik.
Ook elders in Vlaanderen duiken steeds
meer en meer Brandganzen op. In de jaren
’90 ging het op de meeste plaatsen om
hooguit enkele vogels, maar vooral de laat-
ste jaren komen groepjes van enkele tiental-
len vogels steeds frequenter voor. Gebieden
waar reeds meer dan 30 ex. werden geteld,
zijn ondermeer Put Zevenkerke te Loppem,
de Zandbergput te Oedelem, de Oude
Schelde en Kanaalzone te Bornem, het Fort
van Breendonk, het Mechels Broek en de
Plantentuin van Meise.

NNiijjllggaannss Alopochen aegyptiacus
De eerste fase van de toename van de
Nijlgans is slechts schaars gedocumenteerd
met telgegevens. Op het eind van de jaren
’80 wordt reeds melding gemaakt van groe-
pen van 20 tot 30 ex. (SEGERS 1989). Tot hal-
verwege de jaren ’90 ontbrak een totaal-
beeld voor Vlaanderen maar dat veranderde
toen de soort meegeteld werd tijdens de
watervogeltellingen.
De maximale aantallen die geteld werden,
schommelen van 462 ex. in 1996/97 tot
1724 ex. in 2002/03 (Figuur 15). Over de 7
beschouwde jaren is er een duidelijk stijgen-
de trend, maar in bepaalde jaren blijft een
toename achterwege of is er zelfs een lichte
afname. Vijfmaal werd het wintermaximum
in oktober geteld, éénmaal in november en
éénmaal in december.
Verwilderde Nijlganzen hebben zich inmid-
dels over het grootste deel van Vlaanderen
verspreid (Figuur 16). Een aantal gebieden
springen er bovenuit. De Limburgse
Maasvallei heeft zich ontwikkeld tot hét
Vlaamse bolwerk voor deze soort, met een
maximum van 872 ex. in december 2004
(vooral geconcentreerd rond Klauwen- en
Houbenhof).

Het Kleiputtengebied te Rijkevorsel-Brecht
was één van de eerste gebieden waar een
groep van meerdere honderden vogels pleis-
terde (max. 417 ex. in oktober 2001), maar
de laatste jaren zet de toename zich er niet
meer door.

De ruime omgeving van Mechelen-Lier daar-
entegen kent vooral sinds 2002 stijgende
aantallen.Wellicht is er heel wat uitwisseling
tussen gebieden zoals het Mechels Broek
(272 in februari), het Bos van de Aa te Zemst
(387 in februari), de Netevallei te Lier-Duffel
(341 in oktober) en de Kanaalzone te
Willebroek-Wintam (239 in oktober) (de
vermelde aantallen hebben betrekking op de
winter 2002/03). Ook in het Brusselse komt
de soort ruim verspreid voor.
In Oost- en West-Vlaanderen zijn Nijlganzen
voorlopig nog minder talrijk. De grootste
groep tot dusver werden in de IJzervallei
genoteerd met een maximum van 111 ex. in
de winter 2002/03.

OOvveerriiggee  ssoooorrtteenn
Andere niet inheemse ganzensoorten
komen slechts in relatief kleine aantallen in
Vlaanderen voor en geraken voorlopig niet
echt ingeburgerd.

Figuur 17. Verspreiding van de Indische Gans Anser indicus in Vlaanderen tijdens de midmaandelijkse
watervogeltellingen. Voor elk gebied is het maximaal aantal getelde exemplaren tijdens de periode

1997-2003 weergegeven.
Figure 17. Distribution of Bar-Headed Goose Anser indicus in Flanders during the midmonthly water-

bird counts. For each site, maximum numbers counted during the period 1997-2003 are 
presented.   

Figuur 18. Verspreiding van de Magelhaengans Chloephaga picta in Vlaanderen tijdens de midmaande-
lijkse watervogeltellingen. Voor elk gebied is het maximaal aantal getelde exemplaren tijdens de perio-

de 1997-2003 weergegeven.
Figure 18. Distribution of Magellan Goose Chloephaga picta in Flanders during the midmonthly
waterbird counts. For each site, maximum numbers counted during the period 1997-2003 are 

presented.
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Figuur 19. Verspreiding van de gedomesticeerde ‘boerengans’ Anser anser forma domestica in
Vlaanderen tijdens de midmaandelijkse watervogeltellingen. Voor elk gebied is het maximaal aantal

getelde exemplaren tijdens de periode 1997-2003 weergegeven.
Figure 19. Distribution of domesticated geese in Flanders during the midmonthly waterbird counts.

For each site, maximum numbers counted during the period 1997-2003 are presented.   
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Het aantal IInnddiisscchhee  GGaannzzeenn Anser indicus
dat geteld wordt tijdens de watervogeltel-
lingen is gestegen van minder dan 10 mid-
den de jaren ’90 tot maximaal 45 ex. in
2001/02 en 75 in 2002/03. Figuur 17 toont
aan dat de soort al ruim verspreid voorkomt
in Vlaanderen, maar groepjes van meer dan
10 ex. zijn een zeldzaamheid.
MMaaggeellhhaaeennggaannzzeenn Chloephaga picta komen
meer plaatselijk voor (Figuur 18). Het hoog-
ste aantal tijdens de watervogeltellingen in
Vlaanderen betreft 43 in november 2002.We
beschikken over relatief weinige tellingen uit
de Kalkense Meersen, één van de belangrijk-
ste gebieden waar de soort voorkomt.Andere
soorten die veel minder frequent worden
waargenomen (en ook niet broeden in
Vlaanderen) zijn RRoossss’’  GGaannss  Anser rossii (tot
5 in 2002/03), HHaawwaaiiiiggaannss Branta sandvicen-
sis en KKeeiizzeerrggaannss Anser canagicus.

Verwilderde ‘bbooeerreennggaannzzeenn’’ of ‘soepganzen’
– de gedomesticeerde vormen van Grauwe
Gans en/of Zwaangans Anser cygnoides –
vormen een aparte categorie. Ze worden pas
recent meegeteld tijdens de watervogeltel-
lingen. De maximale aantallen in de laatste
winters situeren zich tussen 1000 en 1200
exemplaren, maar vermoedelijk is dit een
aanzienlijke onderschatting gezien vele waar-
nemers ze niet noteren. Dat ze zeer ruim ver-
spreid over Vlaanderen voorkomen, blijkt uit
Figuur 19.

Bespreking en conclusie

CCaannaaddeessee  GGaannss

TTrreennddss,,  aaaannttaalllleenn  eenn  vvoolllleeddiigghheeiidd  vvaann  ddee
tteelllliinngg
Uit de wintertellingen blijkt duidelijk dat de
aantallen van de Canadese Gans in
Vlaanderen een sterk stijgende trend verto-
nen. De huidige populatie heeft waarschijn-
lijk de kaap van de 10.000 ex. al overschre-
den. Gezien een gelijkaardige evolutie bij de
broedvogels (ANSELIN & VERMEERSCH 2005) is
dit niet echt een verrassing. Ook in de ons
omringende gebieden neemt de populatie
verwilderde Canadese Ganzen sterk toe. In
Wallonië steeg de winterpopulatie van 356
ex. in 1999 tot 1457 ex. in 2004 en is
momenteel al de kaap van 2000 ex. in zicht
(JACOB et al. 2004, JACOB et al. 2005, in druk).
In Duitsland zijn er al 5000-6000 vogels
(GEITER & HOMMA 2003). In Nederland steeg
het aantal exemplaren tijdens de watervo-

geltellingen van ongeveer 2000 ex. halfweg
de jaren ‘90 tot een maximum van 6550 ex.
in de winter 2002/03 (VAN ROOMEN et al.
2004). Men neemt daarbij aan dat dit nog
een onderschatting is gezien een aantal pleis-
terplaatsen in stedelijke milieus niet geteld
worden. Zoals onze Vlaamse gegevens aan-
tonen, geeft een soortgerichte, gebiedsdek-
kende telling zoals de Honker-telling, inder-
daad een veel vollediger beeld van de
populatieaantallen dan de midmaandelijkse
watervogeltellingen. In alle jaren waarvoor
vergelijkbaar telmateriaal voorhanden is, zijn
de aantallen duidelijk een stuk lager bij de
midmaandelijkse watervogeltellingen. Ook
zijn er vrij grote schommelingen in aantal
tussen de maanden. De in Vlaanderen aan-
wezige winterpopulatie van verwilderde
Canadese Ganzen is in principe sedentair en
wordt niet of nauwelijks aangevuld met
migrerende exemplaren uit noordelijke
broedgebieden zoals Zweden en Finland
(MADSEN et al. 1999). Alhoewel er binnen
Vlaanderen wel korte-afstand verplaatsingen
gebeuren (enkele tientallen kilometers) zou-
den de totaalaantallen tijdens de winterpe-
riode normaal gezien redelijk stabiel moeten
zijn. Er zijn echter sterke aantalsfluctuaties bij
de watervogeltellingen binnen elk winter-
halfjaar. Ook worden de wintermaxima over
de zes jaar genoteerd in alle telmaanden, met
uitzondering van februari en maart. Dit kan
allicht verklaard worden door toevalsfacto-
ren bij dergelijke onvolledige tellingen. Door
de spreiding van de waarnemingen over
meerdere dagen (weekend) kunnen dubbel-
tellingen frequent het totaalbeeld vervor-
men, in het bijzonder in de maanden oktober
en november wanneer er nog veel verplaats-
ingen zijn (o.a. naar nieuwe maïs-stoppelvel-
den als foerageergebied), terwijl dit iets kan
verminderen in de midwinter (BECK 2001).
Ook kunnen plotse veranderingen van weer-

somstandigheden een invloed hebben op de
detecteerbaarheid of aanwezigheid van
groepen in bepaalde (al dan niet getelde)
gebieden. In de beginperiode van de
Honkertellingen (1996, 1997 en 1998) werd
niet eenmalig maar op twee weekends na
elkaar geteld. Deze resultaten waren wel
goed vergelijkbaar.

De laatste jaren, vanaf 1999, werd
Vlaanderen vrij gebiedsdekkend geteld. De
Honkertelling geeft zeker een goed beeld van
de grootteorde van de totale populatie, maar
blijft, zoals de meeste ganzen- en eendentel-
lingen toch een benadering van het werkelij-
ke aantal. Er is ongetwijfeld uitwisseling met
aangrenzende gebieden in Nederland
(Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland en Zuid-
Brabant) en met Wallonië, wat de totalen kan
beïnvloeden. Over de frequentie en omvang
hiervan is echter weinig geweten. Analyse
van verplaatsingen van gehalsringde vogels
toonde aan dat ‘Vlaamse’ Canadese Ganzen
af en toe in Zeeuws-Vlaanderen, Brussel en
Wallonië worden waargenomen (BECK 2001,
COOLEMAN 2005). Of het hier gaat om indivi-
duen of groepen is daarmee niet aange-
toond, maar een aantal waarnemingen van
overvliegende vogels in het grensgebied
bevestigen dat er zeker uitwisseling is van
groepen (med. diverse veldornithologen).
Regelmatige verplaatsingen tussen Oost- en
Zeeuws-Vlaanderen worden bevestigd door
CASTELIJN (2003). Ook elders in Nederland en
Duitsland maakt men melding van verplaats-
ingen tussen regio’s (GEITER & HOMMA 2003,
VAN ROOMEN et al. 2004). Een toetsing met
onze broedvogelpopulatie (vooropgesteld
1500 broedparen met gemiddeld 3 jongen en
een aantal niet-broedende vogels) toont aan
dat de getelde winteraantallen aan de lage
kant uitvallen. Bij deze extrapolatie moet
echter nog het aantal na de broedperiode

Magelhaenganzen Cloephaga picta te Zeebrugge (© Koen Verbanck)
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afgeschoten vogels afgetrokken worden en
hoewel deze afschotcijfers verzameld wor-
den, zijn ze nog vrij onvolledig wat de inter-
pretatie moeilijk maakt.

BBeesspprreekkiinngg  ppeerr  jjaaaarr  eenn  vveerrggeelliijjkkiinngg  ttuusssseenn  ddee
jjaarreenn
Naast een toename van de aantallen, is er
ook een evolutie in de verspreiding te zien.
Deze neemt duidelijk toe in de regio Polders
en zone Brugge-Beernem.Waar in de begin-
jaren in deze zone nauwelijks Canadese
Ganzen werden waargenomen is het aantal
groepen duidelijk toegenomen in de tijd,
zowel in de polders zelf als aan een aantal
plassen in het Brugse. Hetzelfde fenomeen
is ook zichtbaar in Brabant, zij het in minde-
re mate.Vanaf 2002 zijn er ook enkele waar-
nemingen in het oosten van Vlaanderen, in
de Demervallei. Deze evolutie is grotendeels
een gevolg van de toenemende broedpopu-
laties in deze zones (zie ook verder).
Gebieden waar hogere aantallen (>100 ex.)
worden geteld zijn te vinden in alle regio’s,
alhoewel ze frequenter voorkomen in het
Gentse en Schelde-Leie.

Door de stijgende aantallen hadden we kun-
nen verwachten dat misschien ook de
groepsgroottes met de jaren zouden toene-
men. Het feit dat er geen significant verschil
werd gevonden tussen de verschillende tel-
jaren kan het gevolg zijn van meerdere fac-
toren. In de eerste plaats is het maar een
vergelijking van 6 tellingen. Daarnaast kun-
nen in de beginjaren door het minder nauw-
keurig tellen een aantal 1 of 2 ex.-groepen
niet opgenomen zijn, wat een effect kan
hebben op de analyse. Zoals ook bij wilde
ganzen (CRAMP 1977) kan de groepsgrootte
van verwilderde soorten (Canadese Gans)
blijkbaar ook sterk beïnvloed worden door
het weer. Dit werd aangetoond in een ana-
lyse van de relatie tussen groepsgrootte en
temperatuur bij een winterpopulatie in de
Bourgoyen-Ossemeersen te Gent (BECK

2001). Er was een significant negatief ver-
band tussen groepsgrootte en temperatuur,
dus hoe kouder, hoe groter de groepen. De
invloed hiervan op eenmalige wintertellin-
gen zoals bij de Canadese Gans is dus niet te
verwaarlozen. Ook kunnen groepen zich
opsplitsen in de loop van de dag waardoor
vergelijking weer moeilijk wordt. Het is dus
niet zo verwonderlijk dat we geen signifi-
cant verschil vonden. Wel neemt het aantal
groepen in de categorie 11-50 ex. elk jaar
toe.

CCuummuullaattiieevvee  aaaannttaalllleenn  ppeerr  ggeebbiieedd  eenn  ppeerr
55xx55  kkmm--hhookk
Uit de tellingen blijkt dat Canadese Ganzen
in Vlaanderen in de winter vooral in grotere
concentraties voorkomen in de valleigebie-
den van het centrale Scheldebekken (Leie,
Schelde, Rupel en Dijle/Zennevalleien), op
een aantal plassen in de Kempen, en in het
Brugse. De zones met hoogste aantallen
over de zes jaar liggen grotendeels in Oost-
Vlaanderen, terwijl in grote delen van zuide-
lijk West-Vlaanderen, en in oostelijk
Vlaanderen geen of weinig vogels aanwezig
zijn. Van de 269 gebieden zijn er 36 waar
jaarlijks of bijna jaarlijks een groep werd
waargenomen. Hokken (of hokkengroepen)
met hogere winterconcentraties lijken vrij
goed overeen te komen met hokken met
hogere broeddensiteiten. Een gedetailleer-
dere analyse van de winterverspreiding in
relatie met verplaatsingsgegevens van
vogels met nekringen en gedetailleerde
informatie over de broedplaatsen is in voor-
bereiding.

BBrraannddggaannss

In de jaren ’80 en het begin van de jaren ’90
waren groepen van enkele tientallen verwil-
derde Brandganzen een sterke uitzondering
terwijl het nu al soms gaat om concentraties
van vele honderden vogels. De huidige
beschikbare cijfergegevens zijn eventueel
onvoldoende om een nauwkeurige aantals-
ontwikkeling te beschrijven. Daar waar de
aantallen in de traditionele ganzengebieden
goed zijn gekend, is de aanwezigheid van de
soort in het binnenland wellicht onderschat.
Een onderlinge vergelijking leert ons dat het
(maximum)aantal Canadese Ganzen tijdens
de watervogeltellingen gemiddeld ca. 73 %
bedraagt van de soortgerichte simultaantel-
ling, en wellicht dringt zich bij Brandgans
dezelfde vaststelling op.
De grote aantallen die in de winter worden
geteld, kunnen op basis van de broedvogelcij-
fers niet allemaal van lokale oorsprong zijn
(plaatselijke broedvogels + hun nakomelin-
gen). Wellicht is er een vrij frequente uitwis-
seling tussen de grote populatie in het
Nederlandse Zeeland en de kleinere popula-
ties in het westen van Vlaanderen. De onge-
veer 1000 Brandganzen die tegenwoordig in
de winter opduiken in het Gentse verlaten
het gebied voor een groot deel in de zomer-
periode (mond. med. G. Spanoghe). Wellicht
brengen ze de rui door in Zeeland waar grote
zomerconcentraties voorkomen. Die uitwis-

seling tussen Vlaanderen en Nederland werd
bevestigd door de hervangst in Zeeland van
een vogel die als pullus werd geringd in
Zwijnaarde. Ook in de Oostkustpolders en
aan de Maas is er ongetwijfeld een uitwisse-
ling met Nederlandse populaties. Wellicht
brengen nieuwe kleurringprogramma’s (VAN

DER JEUGD 2005) hier meer duidelijkheid in.

NNiijjllggaannss

De beschikbare telgegevens illustreren welis-
waar de sterke toename van deze exoot,
maar een inschatting van de werkelijk aan-
wezige winteraantallen in Vlaanderen is niet
eenvoudig.Terwijl er in Vlaanderen in de win-
ter meer Brandganzen pleisteren dan we op
basis van de broedvogelaantallen mogen ver-
wachten, is dit bij de Nijlgans net het omge-
keerde. Bij een geschatte broedpopulatie van
800-1100 broedparen in 2000-2002 dient
men bij de 1600-2200 adulte broedvogels
nog de onvolwassen individuen bij te tellen
en dan kom je al vlug aan een populatie van
3000 tot misschien zelfs 5000 vogels. Dit zou
betekenen dat bij de watervogeltellingen in
Vlaanderen maximum de helft van de aan-
wezige Nijlganzen wordt geteld.Wellicht ver-
blijven dus heel wat vogels in niet getelde
gebieden (urbane regio’s maar ook akkerge-
bieden). Daarnaast is het niet onmogelijk dat
zich na het broedseizoen verplaatsingen
voordoen naar aangrenzende regio’s. In het
Brussels Hoofdstedelijke Gewest en Wallonië
werden in 2004/05 in totaal 574 Nijlganzen
geteld, een nieuw record (JACOB et al. 2005).
In Nederland kende de winterpopulatie een
sterke stijging in de loop van de jaren ’90. In
2002/03 telde men er in oktober al ongeveer
11.000 (VAN ROOMEN et al. 2004). Nijlganzen
blijken gevoelig te zijn voor strenge winters
die tot forse verliezen kunnen leiden (LENSINK

1998, 1999). De relatief korte reeks beschik-
bare tellingen laat evenwel niet toe om dit
aspect voor Vlaanderen uit te diepen.

MMoonniittoorriinngg  vvaann  ttoottaaaallaaaannttaalllleenn  iinn  ddee  ttooee--
kkoommsstt
De jarenlange inspanning van de vele vrijwil-
lige tellers heeft zeker voor de Canadese Gans
geleid tot zeer bruikbare informatie over de
evolutie van de aantallen.We mogen niet ver-
geten dat er bij het opstarten van de soort-
specifieke wintertelling in 1996 - buiten het
feit dat men de indruk had dat de soort aan
het toenemen was - nauwelijks iets gekend
was over aantallen en verspreiding van deze
verwilderde exoot in Vlaanderen.De gegevens
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laten bovendien ook toe om zowel een ruim-
telijk als kwantitatief beeld te krijgen van het
wintervoorkomen van de Canadese Gans.
Zeker in het kader van eventuele toekomstige
controlemaatregelen (zie BECK et al. 2005) is
dit niet onbelangrijk. Bij de Brandgans en de
Nijlgans is het duidelijk dat aantalschattingen
via de watervogeltellingen nog een te onvol-
ledig beeld opleveren. Regelmatige en
gebiedsdekkende wintertellingen van verwil-
derde ganzen in de toekomst hoeven niet
noodzakelijk ieder jaar (maar wel met een
zekere regelmaat) te gebeuren en zouden

kunnen uitgebreid worden met regelmatige
tellingen op de ruiplaatsen. Ze zouden moe-
ten ingepast worden in een aangepast moni-
toringproject voor verwilderde fauna en flora,
waarbinnen regelmatige tellingen van zowel
broedende, ruiende als overwinterende ver-
wilderde ganzensoorten kunnen opgenomen
worden (ANSELIN & VERMEERSCH 2005). Hierbij
dient ook aandacht te gaan naar aspecten als
mortaliteit, reproductie, immigratie en emi-
gratie zodat populatiemodellen kunnen opge-
steld worden.
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omstandigheden.We wensen hier alle tellers
en regiocoördinatoren hartelijk te danken
voor hun jarenlange inzet, en in het bijzonder
een aantal regiocoördinatoren die het plaat-
selijk organiseren van de Honkertellingen op
zich namen (Frank De Scheemaeker, Dirk
Martens, Nico Geiregat, Marieke Berkvens,
Hildegarde Van den Camp en Willy Beullens).
Ook Valère Geers, Honkerfanaat van het eer-
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Nijlganzen Alopochen aegyptiacus (© Yves Adams) 
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