KAD leidt grondpersoneel
luchthaven Schiphol op
Het KAD heeft het voor grondpersoneel van luchthaven Schiphol een cursus verzorgd
over ganzen en hun leefgewoontes. Het grondpersoneel, dat belast is met de conditie
van de start- en landingsbanen, had handvatten nodig om de veiligheid op de banen
te kunnen garanderen. Want de laagovervliegende dieren vormen een gevaar voor de
luchtvaart. Een interview met docent Dick Klees .
minder geschikt. Probleem opgelost? Nee
dus, want de actieradius van ganzen is
groter dan het eigen terrein. Bovendien is
lang gras een interessante schuilplaats voor
onder meer muizen . Die op hun beurt weer
grote roofvogels aantrekken.

Voorspelbaar
Een kant-en-klare oplossing voor de probl emen met de ganzen heeft Klees niet. ' De
vliegbewegingen van de ganzen houden
verband met hun leefritme : 's nachts slapen ze op het water en overdag foerageren
ze op het land . En de afstand daartussen
leggen ze door de Iucht af. Ganzen vliegen
dus sowieso van a naar b, dat verander je
niet. Maar wat je wel kunt beïnvloeden is
het aantal vliegbewegingen dat ze maken .
Bijvoorbeeld door ze rust te bieden op
de plaatsen waar ze foerageren . Ganzen
drinken overdag redelijk veel en hebben
daarom een sloot in hun directe omgeving
nodig. Ook dat voorkomt onnodig vliegen
naar een drinkplaats. Met het reserveren
van een stuk grasland en een sloot ergens
uit de buurt van Schiphol zou je het aantal
vliegbewegingen en daarmee het probleem
'Doel stel I i ng van de cursus is het grond-

voedselrijk gras, dat is gras in de groei.

kunnen verminderen . Alleen , de grond in

personeel in te wijden in de biologie van

Dit gras verteren ze met een maag die niet

die omgeving is erg duur. Het is daarom

de ganzen , zodat ze handvatten hebben om

efficiënt werkt -een klein dier als een gans

vooralsnog geen serieuze optie , maar het

het gedrag van de dieren te beïnvloeden .

heeft geen ruimte voor vier magen, zoals

maakt het gedrag van ganzen wel beter

Want veiligheid en vliegende vogels gaan

een koe - waardoor ze relatief veel moeten

voorspelbaar, dat wel.'

slecht samen . Maar een vogel kun je niet

eten om aan voldoende energie te komen .

verbieden te vliegen. Je kunt alleen zorgen

Dus als je de leefcondities voor ganzen in

Motorstoring

dat de omgeving voor de vogel onaantrek-

een bepaald gebied minder aantrekkelijk

Schiphol heeft vooral problemen met de
drie soorten ganzen die zich permanent

kelijk is en dat het aantal vliegbewegingen

wilt maken, dan doe je dat door te stoppen

afneemt.' Aan het woord is Dick Klees,

met maaien en het gras te laten door-

hebben gevestigd in Nederland : de wilde

docent bij het KAD en zelfstandig onder-

groeien. Volgroeid gras is minder voedzaam,

soorten als grauwe gans en brandgans. En

zoeker.' Ganzen leven voornamelijk van

vezelrijker en moeilijker verteerbaar en dus

een ingeburgerde exoot, de nijlgans. Van
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overwinterende ganzen heeft de lucht-

de familie der Anatidae. De grauwe gans

breken van zwart op helder oranje snavel ,

haven weinig last, die foerageren er niet

broedt nabij grote, open zoetwater gebieden

vleeskleurige poten , lichtgrijze vleugelboeg

en vliegen op grotere hoogte. De ganzen

met dichte oevervegetatie. In de broedtijd

en stuit, kop en nek niet donkerder dan

die hier permanent zitten daarentegen ,

verblijven ze in natte gebieden , moeras-

lichaam en onderdelen (vrijwel) zonder

vliegen dagelijks en op geringere hoogte.

sen, heidevennen etc. Buiten broedtijd in

donkere bandering. Borst vaak met zwarte

Een landend vliegtuig zal niet snel in de

nat grasland , zoute en zoete moerassen,

vlekken , maar niet gebandeerd zoals bij

problemen komen door een botsing met

riviermondingen, ondergelopen terrein etc .

Kolgans.

een groep ganzen omdat het op weinig

Het dier foerageert ook op graanakkers,

motorvermogen vliegt. Maar voor opstij-

stoppelvelden en andere landbouwgebie-

Brandgans

gende vliegtuigen is dat anders, vooral in

den . Voedsel bestaat uit wortels, knollen ,

De brandgans, Branta leucopsis (Bechstein,

de fase dat het vliegtuig loskomt en stijgt

groene bladeren , bloemknoppen, vruchten

1803) , maakt deel uit van de familie van

tot ongeveer 150 meter. Het heeft dan alle

etc . Deze gans foerageert ook zwemmend .

de Anatidae.

reserves nodig. Worden er dan ganzen de

Tijdens de rui, die precies samenvalt

De brandgans broedt op Spitsbergen ,

motor in gezogen, dan kan dat in het ergste

met de periode waarin de kuikens nog

Nova Zembla en Groenland . Broedvogels

geval leiden tot een motorstoring met alle

niet vliegvlug zijn , kunnen de volwassen

op IJsland en in Nederland stammen van

gevolgen van dien.

ganzen ook niet vliegen . De ganzen leven

ingevoerde vogels af. Het dier broedt op

dan dichtbij veilig water, bijvoorbeeld in

ontoegankelijke rotspunten, heuveltop-

Ganzenstand

rietlanden . Ze kunnen dan zo veel riet

pen of eilanden en foerageert op met gras

Met de ganzenstand in Nederland is het

consumeren dat de verlanding door riet

begroeide banken in rivieren , meren en

anno 2008 niet goed gesteld , maar wel

wordt tegengegaan. De Oostvaardersplassen

langs kusten ; ook op graslanden . Voedsel

beter dan enkele decennia geleden . Maat-

waren in eerste instantie vooral gedacht als

in het broedgebied bestaat uit voornamelijk

regelen om de stand op peil te houden en

ganzenreservaat.

grassen, zeggen , bladeren en jonge loten. 's

confli cten met landbouwbelangen op te

Nadat de gans als broedvogel in de Benelu x

Winters voornamelijk uit bladeren , grassen ,

lossen zijn hard nodig. 1n Europees verband

was uitgestorven, kwam hij terug met de

uitlopers en zaden .

is Nederland een zeer belangrijk land voor

ontwikkeling van nieuwe polders . Rond

ganzen . Circa de helft van alle in West-

1970 was de grauwe gans een zeer zeld-

Europa overwinterende ganzen doen dat

zame broedvogel en waren er in Nederland

58-70 cm . Middelgrote gans met kenmer-

in ons land , dat zijn er per jaar maar I iefst

slechts ongeveer 150 paar. Sinds 2003

kend zwart, wit en grijs verenkleed ; gezicht

Veldkenmerken

1,5 tot 2 miljoen ganzen, waarvan enkele

broeden door een strenge bescherming er

en voorhoofd roomwit , met onregelmatige

soorten enkel en alleen in Nederland . Jacht

jaarlijks weer 8000 paar. Hun verspre ide

zwarte streep van snavel tot oog. Bovende-

op ganzen in Nederland heeft daardoor

vestiging wordt zeker ook positief beïn-

len blauwgrijs met zwartachtige bandering

niet alleen impact op landelijk niveau maar

vloed door de vele (recreatie-)plassen die

met witte veerrandjes. Onderdelen bleek

ook direct op Europees en misschien wel

aangelegd worden al s regenwateropvang ter

grijs, onderstaartdekveren wit, flanken sterk

wereld-niveau .

compensatie van bebouwde gebieden.

bruingrijs gebandeerd. Poten en kleine
snavel zwart. #

Grauwe gans

Veldkenmerken

De grauwe gans Anser anser (Linnaeus,

75-90 cm . Een grote , zware, grijze gans

1758) is de in Nederland meest voorko-

met grote kop . De grauwe gans verschilt

mende grijze gans . Ganzen zijn soorten uit

van andere 'grauwe ganzen ' door het ont-
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