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Rotganzen zijn, samen met brandganzen, de meest talrijke ganzen in het internationale

Waddengebied. Ze foerageren beide op kwelders en in polders langs de kust. Met

name de voorjaarsperiode is voor rotganzen belangrijk omdat ze in die periode moeten

opvetten ter voorbereiding van de trek naar de broedgebieden en het broedseizoen zelf.

In deze periode herbergt het Waddengebied bijna de gehele East Atlantic Flyway popu-

latie, dat wil zeggen ongeveer 200.000 rotganzen. In de loop van het voorjaar verplaat-

sen de meeste ganzen zich van de polder naar de buitendijkse kwelder. De rotganzen

vertrekken echter pas in mei naar hun broedgebieden en omdat lokaal nog tot laat in

het voorjaar dieren op boerenland voedsel zoeken, worden ze beschouwd als concur-

renten van de boeren. Beide ganzensoorten hebben waarschijnlijk al meer dan twee-

duizend jaar gebruik gemaakt van kwelders die al die tijd intensief werden beweid door

de kustbewoners. Tegenwoordig is beweiding van de buitendijkse gebieden echter niet

meer vanzelfsprekend en dit heeft consequenties voor de vegetatie-samenstelling op

deze terreinen. Verondersteld wordt dat de benutbaarheid van kwelders ganzen afhan-

kelijk is van de vegetatie samenstelling, en dat er een samenhang is tussen de mate van

benutting van boerenland en die van kwelders. Doel van het onderhavige proefschrift

is daarom om te begrijpen hoe de ruimtelijke verspreiding van rotganzen kan worden

verklaard, en in hoeverre zij afhankelijk is van beheer door beweiding met vee in de

kustgebieden, zowel op de kwelders als op het boerenland. 

Kwaliteit en kwantiteit van voedsel

Omdat voedselbeschikbaarheid uitermate belangrijk is voor de terreinkeuze van rot-

ganzen, hebben we het relatieve belang van voedselkwaliteit ten opzichte van kwanti-

teit bestudeerd (Hoofdstuk 2). Op kleine schaal hebben we dat gedaan door voorkeur

van wilde rotganzen te meten voor proefvlakjes van 2 m x 6 m op de lage kwelder, die

experimenteel waren beïnvloed. De ganzen hadden keuze uit veldjes met veel of weinig

gras, en met hoge en normale voedselkwaliteit in alle mogelijke combinaties. De voor-

keur van ganzen werd bepaald door te kijken naar hun gedrag en door te meten hoe-

veel tijd ze op de verschillende proefvlakjes doorbrachten. Hiertoe telden wij respectie-

velijk het aantal interacties en het aantal ganzenkeutels. Omdat ganzen zeer regelmatig S
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keutels produceren, kun je aan de hand van de keuteldichtheid meten hoeveel tijd de

ganzen op een bepaalde plek hebben doorgebracht, of hoeveel ganzen er gemiddeld op

een dag hebben gezeten. Beide maten voor voorkeur kwamen in dit experiment goed

overeen. De rotganzen bleken erg gevoelig voor voedselkwaliteit, bijvoorbeeld gemeten

aan de hand van het stikstofgehalte van de planten, maar kwantiteit was niet onbelang-

rijk. Met behulp van proefdieren werd vastgesteld dat de voedsel opnamesnelheid toe-

nam met de voedselhoeveelheid, bij de waarden zoals die in het experiment voorkwa-

men. Het product van deze twee, de opnamesnelheid van stikstof, blijkt een geschikte

maat te zijn voor de voorkeur. Dit resultaat vormt een sterke aanvulling op een zeer

vergelijkbare studie aan rotganzen in de winter in Engeland, die was gedaan bij andere

waarden van voedselhoeveelheid. In de praktijk betekent het dat de ganzen veldjes met

weinig voedsel van hoge kwaliteit soms zullen prefereren boven plekjes met veel voed-

sel van lagere kwaliteit, en in het veld is het heel gewoon dat vegetatie met veel boven-

grondse biomassa een lagere voedselkwaliteit heeft dan vegetatie met minder boven-

grondse massa. Een tweede belangrijk fenomeen dat ertoe kan leiden dat rotganzen

kort gras prefereren boven langer gras, is het feit dat de ganzen moeite hebben met het

opnemen van voedsel wanneer de bladlengte te groot wordt. We lieten onze proefdieren

proeven van graszoden met toenemende biomassa uit de polder en vonden dat de voed-

selopnamesnelheid daalt als het gras te lang wordt (Hoofdstuk 5). Beide fenomenen

kunnen een verklaring bieden voor een veel gevonden negatieve relatie tussen vegeta-

tie-hoogte, als maat voor de voedselhoeveelheid, en de dichtheid van ganzenkeutels.

Korte vegetatie is van belang

Ganzen prefereren kort gras. Dit gegeven ligt aan de basis van onze bevindingen op

Ameland dat vee-beweiding  de terreinkeuze van rotganzen in het voorjaar beïnvloedt

(Hoofdstuk 4). Op het productieve poldergrasland van Ameland concentreerden de

ganzen hun benutting in de maand mei in 1998 op vier percelen die alle gedurende het

voorjaar beweid werden met schapen. Een zestal controle-percelen die niet beweid

werden, en twee andere door schapen begraasde percelen, werden in mei niet meer

door de ganzen bezocht, terwijl ze daar eerder in het seizoen wel aanwezig waren.

Naar aanleiding van deze waarneming werd in 1999 een experiment uitgevoerd in de

polder van Schiermonnikoog. Er zijn in de polder van Schiermonnikoog gewoonlijk

geen schapen aanwezig en het grootste deel van het oppervlak wordt gebruikt voor de

productie van gras voor kuilvoer voor koeien. In maart, april en mei is hier bij uitzon-

dering een groepje schapen geweid op een normaal in het voorjaar onbeweid perceel.

Het door schapen beweide deel werd verkleind in de loop van het voorjaar om de vege-

tatie kort te houden, omdat in de loop van het voorjaar de grasgroei op gang begint te

komen. Zo werd een verschil tot stand gebracht tussen door schapen kort gehouden

vegetatie en vegetatie waarvan de hoogte toenam in de loop van het voorjaar. Een paar-

tje tamme rotganzen werd in verplaatsbare kooien van 4 m x 4 m geplaatst,  de ene

helft van de kooi korte, en de andere helft hoge vegetatie omvatte. Er werd rechtstreeks

waargenomen voor welke helft van de kooi de ganzen voorkeur hadden. Deze proce-S
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dure werd 11 keer herhaald. De ganzen vertoonden sterke voorkeur voor de door scha-

pen kort gehouden helft binnen de kooi. Het lijkt er dus op dat de voorjaarsbeweiding

van de polder met vee het voedsel vergaren voor de ganzen vergemakkelijkt, doordat

het gras kort gehouden wordt. Dit proces, waarbij het ene organisme de omstandighe-

den voor de ander verbetert, heet ‘facilitatie’.

In de praktijk blijkt echter dat rotganzen zelf de vegetatie ook voldoende kort kun-

nen houden, als de omstandigheden goed zijn. Het rotganzenreservaat Zeeburg op

Texel wordt beweid met koeien en schapen, maar deze verschijnen pas op het toneel

als de ganzen omstreeks half mei vertrokken zijn. De verstoring door mensen in het

reservaat is laag, en ieder jaar blijven hier wel 10.000 ganzen tot ver in mei op het pol-

dergrasland voedsel zoeken. Collega-onderzoekers hadden al laten zien dat de rotgan-

zen hier, naarmate het seizoen vordert, steeds intensiever op een steeds kleiner opper-

vlak grazen en lokaal het gras heel kort houden. We veronderstellen dat dit patroon

van concentratie ontstaat doordat ze steeds kiezen voor de kortste vegetatie, terwijl ze

door de toenemende grasproductie een steeds kleiner oppervlak nodig hebben. Er zijn

echter ook alternatieve verklaringen voor dit patroon. De gewaskwaliteit kan bijvoor-

beeld pleksgewijs om andere redenen erg verschillen, en met de toegenomen productie

kunnen meer ganzen daar dan van profiteren. In een experiment in het voorjaar van

2000 zijn kleine proefveldjes tijdelijk uitgesloten van begrazing door rotganzen gedu-

rende acht, vijf, drie en één week met behulp van exclosures van 16 m2, op een door

ganzen zwaar benut perceel (Hoofdstuk 5). De exclosures werden gelijktijdig openge-

steld op 7 mei. Op die dag hadden de wilde rotganzen plotseling de keuze tussen plek-

ken met verschillende vegetatie-hoogte, afhankelijk van hoelang de exclosure er had

gestaan. De vegetatie die één of drie weken niet was begraasd, werd geprefereerd

boven de vegetatie die vijf of acht weken niet was begraasd. Dit is een voor ons belang-

rijk resultaat, omdat het past bij de veronderstelling dat de waargenomen concentratie

van ganzen een gevolg is van een voorkeur voor het korte gras en niet direct van ruim-

telijke verschillen in bijvoorbeeld predatie-risico of voedselkwaliteit. Overigens kunnen

deze laatste factoren nog steeds een rol spelen, al was het alleen maar door te bepalen

welk deel van de polder aan het eind van het voorjaar het meest intensief wordt benut

en welke delen in de steek worden gelaten. Het patroon van concentratie van begra-

zingsintensiteit is gesimuleerd met twee soorten modellen. Die modelstudies laten

met name zien dat wanneer de vegetatie doorgroeit naar een toestand met veel gras,

het onwaarschijnlijk is dat zij door de ganzen zèlf weer wordt afgegraasd. Als gevolg

hiervan, aldus onze modelstudies, kan een situatie ontstaan waarin de gebiedjes die

nog wèl worden benut, uitgeput raken en de ganzen een lagere opname van stikstof

bereiken dan potentieel mogelijk zou zijn. 

Boeren gedogen ganzen in de polder

Ons inzicht in de mogelijkheden voor ganzen om poldergrasland te benutten, werd

verder vergroot doordat de verenigde boeren op Schiermonnikoog in het jaar 2000 hun S
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beleid ten aanzien van de ganzen veranderden (Hoofdstuk 3). In het voorjaar van dat

jaar ging er een gedoogregeling van start. Dit houdt in dat de boeren vóór het ganzen-

seizoen een schadevergoeding krijgen op voorwaarde dat ze de ganzen niet verjagen: de

ganzen worden gedoogd in de weilanden. De gedoogregeling was voor ons een soort

experiment, en leverde onverwachte inzichten op. Het verjagen van ganzen uit de pol-

der, met onder andere lichtkogels, was ieder jaar zó effectief geweest dat rotganzen

maar mondjesmaat werden waargenomen in mei in de polder, tot aan 1999. Zowel in

het voorjaar van 2000 als in dat van 2001 echter was het aantal rotganzen in de polder

hoog, en gemiddeld waren er dagelijks tweeduizend dieren aanwezig. Net als op Texel

waren de ganzen ook hier aanvankelijk gelijkelijk verdeeld over de gehele polder, maar

concentreerden ze zich geleidelijk op een steeds kleiner aantal percelen. Op deze plek-

ken hielden ze zelf het gras voldoende kort. Toen er nog verjaagd werd, was er wellicht

niet voldoende tijd om de snelle grasgroei bij te houden, zodat deze kon ‘ontsnappen’

naar een vegetatiehoogte die voor ganzen minder aantrekkelijk is. Dit zal hebben bijge-

dragen aan de effectiviteit van het verjagen. De toename van het aantal dieren in de

polder is niet ten koste gegaan van het aantal ganzen op de kwelder. Er waren dus

meer rotganzen op Schiermonnikoog dan vóór het instellen van de gedoogregeling.

Een aantal van deze 'extra' ganzen die in de polder voedsel zochten is voorheen wel eens

waargenomen langs de Groninger kust of op andere Nederlandse Waddeneilanden. Dit

hebben we aan de hand van kleurringen kunnen vaststellen. 

De dieren die we op de kwelder zagen waren grotendeels nog dezelfde als altijd, en

met het toenemen van de groei op de kwelder nam hun aantal geleidelijk toe. Hoewel

dus een groot aantal dieren op poldergrasland haar kostje bijeen kan zoeken, lijkt

voedsel zoeken op de kwelder voor veel ganzen toch erg aantrekkelijk te zijn. Wat hier

precies de oorzaak van is hebben wij niet achterhaald, maar we speculeren er in hoofd-

stuk 3 wel over.

Ganzen op de kwelder

De kwelder is lang niet zo homogeen als de gemiddelde polder. Er is een grote variatie

aan plantengemeenschappen en we hebben uitgezocht voor welke gemeenschappen de

ganzen voorkeur vertonen en onder welke omstandigheden deze gemeenschappen

voorkomen. Veel variatie op kwelders wordt veroorzaakt door verschillen in hoogtelig-

ging, waarbij op zandige kwelders ook de dikte van de kleilaag nog een belangrijke rol

speelt. De hogere delen van de kwelder worden minder vaak overspoeld met zeewater,

en dat heeft gevolgen voor de samenstelling van de vegetatie. We konden aantonen dat

op Schiermonnikoog de rotganzen vaker op de lage kwelder worden aangetroffen dan

op de hoge kwelderdelen, terwijl dat voor de brandgans andersom is (Hoofdstuk 3).

Als de kwelder ouder wordt vindt steeds meer opslibbing plaats en wordt de kleilaag

dikker. In het slib bevindt zich stikstof, de motor van plantaardige productie. Een

jonge zandige kwelder heeft maar weinig klei en een lage productie, en veel van de

plantensoorten die er voorkomen, zoals Gewoon kweldergras Puccinellia maritima, RoodS
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zwenkgras Festuca rubra, Zeeweegbree Plantago maritima en Schorrezoutgras Triglochin

maritima, zijn kort en eetbaar voor ganzen. Een dikke kleilaag en een hoge productie

gaat gepaard met een hoge vegetatie, met plantensoorten als Gewone zoutmelde

Atriplex portulacoides en Strandkweek Elymus athericus, en een dergelijke vegetatie is niet

aantrekkelijk voor ganzen. Hazen kunnen de vegetatie wel een tijdlang kort en aantrek-

kelijk houden voor rotganzen door de dwergstruik Gewone zoutmelde te eten. Dit

blijkt uit een experiment met exclosures op de kwelder. Op een gegeven moment ech-

ter, na een tiental jaren, is de productie ook voor de hazen te hoog en verliest de kwel-

der zijn aantrekkelijkheid voor ganzen. Op vasteland kwelders bevat de bodem meer

klei, en treden deze processen naar verwachting sneller op. Er zijn echter uitzondering-

en, bijvoorbeeld door waar de sedimentatiesnelheid, en daarmee de aanvoer van stik-

stof, laag is. 

De rol van vee op de kwelder

Zoals aan het begin vermeld, werden kwelders vroeger steevast beweid met vee, en

ook nu nog is ongeveer 60% van het totale kwelderoppervlak in de gehele Waddenzee

op enigste wijze door vee begraasd. We hebben de effecten van vee-beweiding  op de

vegetatiesamenstelling bestudeerd door terreinen te vergelijken die al dan niet worden

beweid (Hoofdstuk 6, 7). Voor een belangrijk deel betrof het hier gegevens van

exclosures die al meer dan 25 jaar op de kwelders van Terschelling, Schiermonnikoog

en Skallingen (Denemarken) stonden en waar ook al die tijd gegevens zijn verzameld

(Hoofdstuk 6). De resultaten waren zeer eenduidig voor deze drie zandige kwelders,

nl. dat de voor ganzen geschikte voedselplanten blijven voorkomen in gebiedjes die

door vee worden beweid, terwijl ze sterk afnemen in bedekking waar dit niet het geval

is. De oorzaak is gelegen in het feit dat de voor ganzen aantrekkelijke plantensoorten

weg worden geconcurreerd door hoger opgaande planten, die beter in staat zijn om het

zonlicht weg te vangen. Vee-beweiding zorgt er voor dat deze soorten niet kunnen

gaan domineren, doordat vee een groot deel van de bovengrondse biomassa verwijdert

of vertrapt. De diversiteit in de plantengemeenschap, gemeten als het gemiddelde aan-

tal soorten op 4 m2, was ook hoger in de beweide proefvlakjes dan in de onbeweide. 

Om deze gegevens te kunnen veralgemeniseren en om een relatie te kunnen leggen

met het habitatgebruik door ganzen hebben we in april en mei 1999 op 38 kwelders in

het hele Waddengebied ganzenkeutels geteld en metingen aan de vegetatie gedaan

(Hoofdstuk 7). We hebben zoveel mogelijk plekken geselecteerd waar verschillende

vormen van beheer door vee-beweiding  naast elkaar voorkwamen. Op die plekken

hebben we een transect gelegd met elk 20 plotjes van 4 m2 van de lage naar de hoge

kwelder. Bij elk plotje werden de dichtheid van ganzenkeutels, de vegetatiehoogte en

de samenstelling van de vegetatie bepaald. Er kon geen onderscheid worden gemaakt

tussen keutels van brand- en rotgans. Als de kwelder niet werd beweid, werd onder-

scheid gemaakt tussen kort (6-9 jaar), onbeweid en langdurig (minimaal 10 jaar) onbe-

weid. Ook in deze studie bleek dat als een kwelder langdurig niet meer wordt beweid S
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het aandeel hoge vegetatie sterk toeneemt, terwijl de bedekking met de voedselplanten

van ganzen afneemt. Dit geldt in mindere mate voor de zandige eilandkwelders omdat

daar in onze steekproef ook jonge, onbeweide kwelders voorkomen met een korte

vegetatie. Er werden beduidend meer keutels gevonden op intensief beweide kwelders

dan op langdurig onbeweide kwelders. In de vegetatie van Fioringras Agrostis

stolonifera, Rood zwenkgras en Gewoon kweldergras, die veel voorkomen op beweide

kwelders, werden meer keutels gevonden dan in de vegetatie van Strandkweek,

Zeealsem Artemisia maritima en Gewone zoutmelde, die vooral voorkomen op langdurig

onbeweide kwelders. Maar ook binnen de voor ganzen geschikte plantengemeenschap-

pen vonden we nog een effect van vee-beweiding. De niet door vee begraasde varianten

van de gemeenschappen van Rood zwenkgras en Gewoon kweldergras hebben een

hogere vegetatie en een geringere begrazingsdruk door ganzen, met name op de kleiige

vasteland kwelders. Dit bevestigde de resultaten van een meer lokale, maar intensie-

vere vergelijking tussen deze plantengemeenschappen, bij verschillende vormen van

beheer, in het Nederlandse Wadden gebied. In deze vergelijking (Hoofdstuk 4)  waren

vier studiegebieden betrokken, te weten Ameland en Schiermonnikoog, waar we

‘onbeweid’ konden vergelijken met ‘beweid’, alsmede Noord Friesland Buitendijks en

de Groninger kust waar ‘intensief beweid’ werd vergeleken met ‘extensief beweid’. Op

al deze plekken lagen minimaal vijf transecten per plantengemeenschap, met elk vijf

permanente keutelvakjes, waar we wekelijks keutels telden en verwijderden, gedu-

rende het gehele voorjaar. De meeste vergelijkingen wezen erop dat de ganzen een

voorkeur hebben voor de vee-beweide variant van de bestudeerde plantengemeen-

schappen van Rood zwenkgras en Gewoon kweldergras. Dit verschil valt vaak samen

met een geringere vegetatiehoogte, of een hogere bedekking van de door ganzen gepre-

fereerde plantensoorten.

Draagkracht van de kwelder

Wanneer er vee-beweiding plaats vindt op de kwelder, heeft dit een positief effect op

het oppervlak van voor ganzen geschikte plantengemeenschappen en de geschiktheid

van deze gemeenschappen als foerageergebied voor ganzen. We hebben een poging

gedaan om met deze kennis een voorspelling te maken van het aantal ganzen dat in

mei, in een bepaald gebied zou kúnnen voorkomen (Hoofdstuk 8). Deze voorspelling

berustte op een schatting van het mogelijke aantal ganzen per plantengemeenschap,

afhankelijk van het bodem type (kleiig of zandig) en het beheer door vee-beweiding.

Deze schatting was weer gebaseerd op keuteltellingen die wijzelf of collega’s in het

verleden ooit hebben gedaan. Om aan te geven dat de mogelijke ganzendichtheid zal

variëren tussen jaren, vanwege verschillen in de groei, en tussen plekken, vanwege ver-

schillen in vegetatiesamenstelling in de ruimte, hebben we ook een boven- en een

onderschatting gegeven. Voor een aantal gebieden waarvan we denken dat ze goed

door ganzen worden benut, en waarvoor we een goede vegetatiekaart hadden, hebben

we deze voorspelling vergeleken met een waargenomen gemiddeld aantal ganzen in

mei voor de jaren 1995-1998. Voor zandige begraasde kwelders was er een systema-S
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tisch verschil tussen de voorspelde potentiële aantallen en de waargenomen aantallen.

Voor de andere kweldertypen was er echter geen aanleiding om al te zeer verontrust te

zijn, omdat de voorspelling voor de selectie van gebieden met hoge ganzenaantallen

redelijk met de waarnemingen overeenkwam. Vervolgens hebben we, gegeven een

gemiddelde vegetatiesamenstelling per bodemtype en per beheersvorm, een voorspel-

ling van mogelijke ganzenaantallen gemaakt voor iedere kwelder langs de gehele

Waddenzee en deze vergeleken met waargenomen aantallen. Het mooie hiervan is dat

we nu op een objectieve manier gebieden kunnen identificeren die bijzonder zijn, het-

zij omdat er relatief weinig, hetzij omdat er juist relatief veel ganzen worden waargeno-

men. Door onderlinge vergelijking en het verzamelen van aanvullende kennis over deze

gebieden, kunnen we in een vervolg hierop komen tot een verdere verdieping van ons

inzicht in het habitatgebruik van de rotganzen. Uiteindelijk hebben we met deze aan-

names ook voorspeld dat er vier keer zoveel ganzen in mei in de Waddenzee kunnen

voorkomen wanneer alle kwelders zouden worden beweid, in vergelijking met een

situatie waarin geen enkele kwelder beweid zou worden. 

Samenvatting samengevat

De rode draad in het verhaal is dat ongestoorde plantengroei leidt tot een verslechte-

ring van de omstandigheden voor rotganzen, met het voortschrijden van de tijd.

Binnen het voorjaar neemt de mogelijke stikstof-opnamesnelheid op een grasmat in

polders af met het toenemen van de gewashoogte. Dit komt omdat de voedselkwaliteit

afneemt, en omdat de ganzen moeite krijgen om de lange bladeren door te slikken. Op

kwelders kan de mogelijke stikstof-opnamesnelheid over de jaren afnemen door het

optreden van vegetatieverandering. Een continue begrazing gaat deze processen tegen,

en we vonden dat vee de omstandigheden voor rotganzen kan verbeteren op deze beide

tijd schalen. Binnen een seizoen kunnen de rotganzen ook voor zichzelf de omstandig-

heden gunstig houden, wanneer ze in staat worden gesteld om hun begrazingsintensi-

teit op te voeren met een toenemende primaire produktie. Dit vereist rust. Op produc-

tieve kwelders kunnen de rotganzen vegetatieverandering op de lange termijn niet

tegengaan, onder andere omdat ze in het belangrijkste deel van het groeiseizoen niet

aanwezig zijn. Op kwelders is de rol van vee in het faciliteren voor ganzen dan ook erg

belangrijk, en dat geeft beheerders een duidelijk handvat om de draagkracht van kwel-

ders voor ganzen te beïnvloeden.
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