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1. Inleiding

In het voorjaar van 2017 heeft Sovon evenals in 
2016 in opdracht van de Provincie Utrecht broe-
dende ganzen geïnventariseerd in de gemeenten 
Amersfoort, Utrecht,  Nieuwegein en Leusden. De 
nadruk lag hierbij op het stedelijk gebied in de be-
treffende gemeenten. 
Het stedelijk gebied blijkt in Nederland met toe-

nemende mate van belang voor broedende ganzen 
(Voslamber 2011). Gedetailleerde informatie over 
het voorkomen van ganzen in stedelijk gebied is ech-
ter schaars. Bij de landelijke telling van zomerganzen 
gecoördineerd door de KNJV wordt stedelijk gebied 
bijvoorbeeld niet geteld. 
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2. Methode

De methodiek is hetzelfde als in 2016. Deze is over-
genomen van de manier van tellen zoals die al langer 
in Arnhem plaatsvindt. In de gemeente Arnhem 
worden sinds 2011 regelmatig de broedende ganzen 
in het stedelijk gebied geteld. In de periode tussen 
15 maart en 15 april wordt het hele stedelijke gebied 
eenmalig bezocht om ganzen te tellen. Hierbij wor-
den paren, wakende mannetjes (nest vlakbij), nesten 
en paren met jongen voorzien van een relevante 
broedcode genoteerd op een digitale veldkaart. In 
2017 vond er ook een telling van paren met jongen 
plaats. Deze telling is in principe op dezelfde manier 
uitgevoerd als de telling van territoriale paren en 
vond plaats in de periode 29 mei- 12 juni.

Het veldwerk vindt grotendeels plaats op de fiets, dit 
blijkt verreweg het snelste en meest efficiënte ver-

voermiddel. Om de telling goed uit te kunnen voeren 
wordt voorafgaand aan de telling het te tellen gebied 
opgedeeld in proefvlakken, zodat een toekomstige 
vergelijking van de telinspanning vastgelegd kan 
worden. Een proefvlak in een stad komt meestal 
overeen met een woonwijk of industrieterrein, waar-
bij grote wegen en spoorlijnen als grens gebruikt 
worden. Door een gebied in kleine proefvlakken 
op te delen is het ook mogelijk om in de toekomst 
enkele proefvlakken te tellen in plaats van het hele 
gebied. Zo is het mogelijk om de aantalsontwikkeling 
steekproefsgewijs te volgen. Ganzen zijn in de peri-
ode 15 maart-10 april territoriaal en verplaatsingen 
tussen verschillende proefvlakken zijn niet aanne-
melijk. Om eventuele dubbeltellingen door verplaat-
singen te ondervangen is een zo groot mogelijke op-
pervlakte op één dag geteld.
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3. Telgebieden en teldata 2017    

De telling in 2017 vond plaats in de gemeenten 
Amersfoort, Utrecht, Nieuwegein en Leusden. De 
tellers waren Albert de Jong (Utrecht, Nieuwegein) 
en Daan Knoops (Amersfoort, Leusden). De telling 
vond plaats tussen 27 maart en 14 april, met een 
aanvullend bezoek gericht op Brandgans op 19 april. 
In tabel 1 zijn de teldatums per gemeente vermeld. 
De weersomstandigheden tijdens de telling waren 
over het algemeen goed. Er waren geen moeilijkhe-
den met afgesloten terreinen of onbereikbare ge-
biedsdelen. De telling was dan ook zeer volledig. 

In 2016 is de Brandgans op het industrieterrein van 
Nieuwegein mogelijk enigszins onderteld. Daarvan 
was met bezoeken aan dit gebied na 29 april in 2017 
geen sprake.  

Alleen topografische kaarten van soorten waarvan 
meer dan één territorium werd gevonden binnen een 
gemeente worden in dit rapport gepresenteerd.

Tabel 1. Teldatums per gemeente in 2017

Datum Gemeente Type telling

27 maart Utrecht territoriatelling
27 maart Nieuwegein territoriatelling
29 maart Utrecht territoriatelling
29 maart Nieuwegein territoriatelling
3 april Amersfoort territoriatelling
4 april Utrecht territoriatelling
4 april Nieuwegein territoriatelling
6 april Amersfoort territoriatelling
6 april Leusden territoriatelling
7 april Utrecht territoriatelling
7 april Nieuwegein territoriatelling
14 april Utrecht territoriatelling
14 april Nieuwegein territoriatelling
19 april Utrecht territoriatelling
19 april Nieuwegein territoriatelling
29 april Utrecht jongentelling
29 april Nieuwegein jongentelling
31 mei Utrecht jongentelling
31 mei Nieuwegein jongentelling
3 juni Utrecht jongentelling
3 juni Nieuwegein jongentelling
12 juni Amersfoort jongentelling
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4. Resultaten territoriatellingen

In tabel 2 en figuur 1 zijn de aantallen per soort per 
gemeente weergegeven in vergelijking met 2016. In 
zowel Utrecht als Nieuwegein lijken verschillende 
soorten inmiddels vaste voet aan de grond te heb-
ben. Vooral in Utrecht is er sprake van een duide-
lijke toename in 2017 in vergelijking met 2016. In 
Amersfoort en Leusden zitten geringere aantallen, 

maar daar is tussen beide jaren wel sprake van een 
toename. De Grauwe Ganzen die in tabel 2 voor deze 
gemeenten worden gegeven zaten voor het meren-
deel aan de buitenrand van de bebouwing (zie ver-
der). Hieronder wordt per gemeente kort ingegaan 
op de aantallen en verspreiding.

Tabel 2. Aantal territoria ganzen in vier Utrechtse gemeenten in 2016 en 2017

 Utrecht Amersfoort Nieuwegein Leusden Totaal
 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

Grauwe Gans 87 126 4 3 100 107 5 20 196 256
Soepgans 25 70 0 1 25 15 0 1 50 87
Grote Canadese Gans 35 43 19 48 9 10 2 8 65 109
Brandgans 5 28 0 0 0 71 0 0 5 99
Nijlgans 69 135 2 4 12 6 1 1 84 146
 221 402 25 56 146 209 8 30 400 697

Figuur 1. Grafische weergave van 
aantal territoria ganzen in vier 
Utrechtse gemeenten in 2016 en 2017
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4.1 Utrecht

In totaal werden in de gemeente Utrecht 402 gan-
zenterritoria vastgesteld, wat bijna een verdubbe-
ling is ten opzichte van 2016 (221 territoria). De 
Grauwe Gans (126 territoria) en de Nijlgans (135 
territoria) zijn de twee talrijkste soorten. De grootste 

concentraties werden (net als in 2016) aangetroffen 
bij het knooppunt Oudenrijn, op de Uithof, in park 
Bloeyendael en de polder Buitenweg bij Maarssen. 
Op deze locaties is de combinatie van voedsel (gras) 
en veilige broedgelegenheid volop aanwezig. 

Figuur 2. Verspreiding Grauwe 
Gans Gemeente Utrecht in 2017

Figuur 3. Verspreiding Soepgans 
Gemeente Utrecht in 2017

Van de Soepgans werden 70 territoria aangetroffen 
in de gemeente Utrecht, wat bijna drie keer zoveel 
was dan in 2016. Deze gedomesticeerde ganzen 
hebben vaak een vast verblijf in stadsparken. De 
twee grootste concentraties Soepganzen bevonden 

zich wederom langs de Vecht bij Zuilen en langs de 
Kromme Rijn in Galgenwaard. Op de laatstgenoem-
de locaties broeden de ganzen op kleine eilandjes 
langs het Jaagpad. Daarnaast waren er meerdere ter-
ritoria aanwezig in Hoograven en Kanaleneiland.
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Van de Grote Canadese Gans werden 43 territoria 
aangetroffen, met name aan de westkant van de 
stad. De verspreiding was grotendeels hetzelfde als 

in 2016. De belangrijkste gebieden waren polder 
Heicop en de sloten langs knooppunt Oudenrijn.

Figuur 4. Verspreiding Grote 
Canadese Gans Gemeente 
Utrecht in 2017

Voor de Brandgans werden er 28 territoria geconsta-
teerd in de gemeente Utrecht. De Brandgans werd op 
drie plekken binnen de gemeentegrenzen vastgesteld. 
Het ging om 19 territoria in het Julianapark (in 2016 
waren dit er vier). Deze vogels zijn daar jaarrond 

aanwezig en vermoedelijk ooit ontsnapt uit water-
wildcollectie van de aanwezige kinderboerderij. Vier 
territoria werd aangetroffen in polder Heicop en vijf 
territoria verspreid rond Kasteel de Haar en op golf-
club De Haar aan de westzijde.

Figuur 5. Verspreiding 
Brandgans Gemeente Utrecht 
in 2017

De Nijlgans is met 135 vastgestelde territoria de 
talrijkste ganzensoort in de gemeente Utrecht. De 
meeste individuen bevonden zich, net als in 2016, in 
polder Heicop, Strijkviertel en aan de zuidwestkant 

van De Meern. Het geconcentreerde voorkomen is 
vooral gerelateerd aan de voedselrijke polders en de 
beschikbare nestgelegenheid in de vorm van holle 
wilgen en kleine eilandjes. 
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4.2 Amersfoort

Ook in Amersfoort werden ongeveer twee keer zo-
veel territoria aangetroffen in 2017 (56 territoria) ten 
opzichte van 2016 (25 territoria), verdeeld over vier 
soorten ganzen. 

De Grauwe Gans is landelijk gezien de meest talrijke 

Figuur 6. Verspreiding Nijlgans 
Gemeente Utrecht in 2017

broedende gans en kent een ruime  verspreiding. 
Opmerkelijk was het geheel ontbreken van deze 
soort binnen de bebouwde kom van Amersfoort. Er 
werden drie paren vastgesteld in het agrarisch ge-
bied ten oosten van de stad, net binnen de grens van 
het onderzoeksgebied.

Figuur 7. Verspreiding Grauwe 
Gans Gemeente Amersfoort in 
2017

In 2016 werden er geen territoriale Soepganzen ge-
teld; in 2017 werd er één territorium vastgesteld in 
het westen van de gemeente Amersfoort. 

De Grote Canadese Gans was de talrijkste en 

meest verspreide ganzensoort binnen de gemeente 
Amersfoort. In totaal werden 48 territoria vast-
gesteld met een concentratie rond de grote plas 
in de architectenbuurt ten noordoosten van Park 
Schothorst. De overige paren bevonden zich in het 
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noorden en westen van de stad, meestal op plekken 
met eilandjes als veilige broedplek. Concentraties 
bevonden zich in het Waterkwartier (zes territoria) 

en De Hoef (negen territoria). Het oosten en zuiden 
bleken ook in 2017 niet bezet, de broedhabitat lijkt 
hier op het oog ook minder geschikt.   

Figuur 8. Verspreiding Grote 
Canadese Gans Gemeente 
Amersfoort in 2017

Net als in 2016, werden er geen territoria van 
Brandganzen gevonden in de gemeente Amersfoort.

Het zeer lage aantal territoria van Nijlganzen in de 
gemeente Amersfoort is zeer verrassend. Op basis 
van ervaringen in Arnhem, maar ook in andere ste-
den zoals Groningen, was het voorkomen talrijker 

verwacht. Toch waren er in Amersfoort in 2017 vier 
paren aanwezig tegen twee in 2016. Potentieel ge-
schikte locaties zoals stadsparken met oude bomen 
(zoals Park Schothorst en Het Waterwingebied) ble-
ken niet bezet, evenals groenstroken met eilandjes. 
In Arnhem zitten er in stadsparken vaak meerdere 
paren. 

Figuur 9. Verspreiding Nijlgans 
Gemeente Amersfoort in 2017
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4.3 Nieuwegein 

In totaal werden er 209 territoria verdeeld over vijf 
ganzensoorten vastgesteld binnen de gemeentegren-
zen van Nieuwegein. Daarvan vormde de Grauwe 
Gans met 107 territoria de hoofdmoot. In vergelij-
king met de gemeente Utrecht zijn de dichtheden 
ganzen in Nieuwegein iets hoger en heeft met name 
de Grauwe Gans de bebouwde kom al verder gekolo-
niseerd. In vergelijking met 2016, namen Soepgans 
en Nijlgans af. 

Van de Grauwe Gans zijn enkele forse concentraties 
vastgesteld aan de rand van het bebouwde gebied. 
De polders Galecop en Vuylcop vormen samen met 
het nog grotendeels braakliggende industrieterrein 
Het Klooster de belangrijkste broedlocaties. Daar 
vormen stroken riet langs watergangen en grasland-
jes een geschikt habitat. Een andere concentratie be-
vond zich op industrieterrein Plettenburg-Oost. Daar 
broeden Grauwe Ganzen op tamelijk onbereikbare 
eilandjes in met hekwerk afgezette sloten.

Figuur 10. Verspreiding Grauwe 
Gans Gemeente Nieuwegein in 
2017

Van de Soepgans werden 15 territoria vastgesteld, 
met als belangrijkste broedplaats de watergang 

aan de noordkant van de wijk Bateau-noord. De 
Soepganzen broeden daar op een smal eilandje.

Figuur 11. Verspreiding 
Soepgans Gemeente Nieuwegein 
in 2017
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Met 10 territoria is de Grote Canadese Gans nog niet 
zo algemeen in Nieuwegein. Anders dan de Grauwe 

Gans heeft deze soort de bebouwde kom, op de 
Rietput na, nog niet gekoloniseerd. 

De Brandgans maakte een enorme opkomst, met 71 
territoria, ten opzicht van geen enkele tijdens de tel-
ling in 2016. De soort lijkt zich in Nieuwgein pas laat 
(in de loop van mei) te vestigen en is in 2016 moge-

Figuur 12. Verspreiding Grote 
Canadese Gans Gemeente 
Nieuwegein in 2017

lijk gemist. 51 territoria bevonden zich nabij Kasteel 
Heemstede op de noordoever van het Amsterdam-
Rijnkanaal. De overige paren verspreid langs het 
Lekkanaal.

Figuur 13. Verspreiding 
Brandgans Gemeente 
Nieuwegein in 2017

De 12 territoria van Nijlganzen lagen verspreid over 
heel Nieuwegein. Anders dan in de gemeente Utrecht 
werden geen concentraties aangetroffen. 
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4.4 Leusden

In totaal werden in de gemeente Leusden 30 terri-
toria van vier soorten ganzen vastgesteld, bijna vier 
keer zoveel als in 2016. Deze bevonden deze zich 
allemaal aan de westzijde buiten de bebouwde kom. 

Figuur 14. Verspreiding Nijlgans 
Gemeente Nieuwegein in 2017

De watergangen binnen de bebouwde kom zijn op 
het oog weinig geschikt als broedgebied. Potentiele 
broedeilanden zijn vrijwel afwezig, evenals brede 
grasstroken als foerageergebied. 

Figuur 15. Verspreiding Grauwe 
Gans Gemeente Leusden in 
2017
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Figuur 16. Verspreiding Grote 
Canadese Gans Gemeente 
Leusden in 2017
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5. Resultaten jongentellingen

In 2017 werd voor de eerste maal een jongentel-
ling uitgevoerd in de vier onderzochte gemeenten. 
Hiervoor werden op basis van de resultaten van de 
territoriumtelling de gebieden bezocht waar terri-
toria aanwezig waren. In sommige gebieden bleken 
geen ganzen met jongen aanwezig, in andere ge-
bieden juist concentraties. Tabel 3 geeft het aantal 

families met jongen en de gemiddelde familiegrootte 
(gem. aantal jongen per succesvol paar) weer, en 
figuur 17 is een grafische weergave van het aantal 
families met jongen per soort in de vier gemeentes. 
In de gemeente Utrecht werden de meeste jongen 
geteld, vooral van de Grauwe Gans en de Grote 
Canadese Gans.

Tabel 3. Aantal families met jongen (#fam), en het gemiddelde aan jongen per succesvol paar (fam. grootte) in vier 
Utrechtse gemeenten in 2017.

  Utrecht  Amersfoort  Nieuwegein  Leusden
 #fam fam.  #fam fam. #fam fam. #fam fam. 
  grootte  grootte  grootte  grootte

Grauwe Gans 19 4.9 0 - 2 3.5 0 -
Soepgans 1 3 0 - 0 - 0 -
Grote Canadese Gans 14 3.6 6 6.2 0 - 1 6.0
Brandgans 0 - 0 - 3 1.7 0 -
Nijlgans 6 5.7 2 4.0 1 2 0 -

Figuur 17. Aantal families met 
jongen per soort voor de vier 
gemeenten
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6. Beheermaatregelen 2017

Het Ganzenbeheerteam (GBT) heeft in 2017 ganzen-
beheer uitgevoerd op alle klaverbladen gelegen bin-
nen de provinciale grenzen van Utrecht (langs de A2, 
A12 en de A28). In totaal zijn 309 nesten behandeld, 
1804 eieren geprikt en 112 broedende ganzen ge-
schoten. Dit is uitgevoerd in maart (21, 27, 28), april 
(3, 4, 10, 11, 12, 26) en mei (8, 9, 10) 2017.
Apart heeft rond de tramremise Nieuwegein nog een 
aantal beheeracties plaatsgevonden in maart 2017 
(10,17,21). In totaal zijn er op het tramremiseterrein 
door het GBT 5 nesten behandeld, 25 eieren geprikt 
en 6 broedende ganzen geschoten. Opvallend was 
dat het aantal nesten en eieren aanzienlijk lager was 

dan in voorgaande jaren op het tramremise terrein. 
Van mogelijke invloed is het langzaam maar zeker 
dichtgroeien van deze locatie, waardoor het water 
gelegen in het bosje slechter bereikbaar wordt voor 
de ganzen. Ook zou het een gevolg van beheer in 
voorgaande jaren kunnen zijn. 
De ganzen die werden verstoord tijdens het eieren 
zoeken en prikken, vlogen naar de aan de overkant 
gelegen polder. Daar hadden lokale jagers zich opge-
steld die met succes de ganzen schoten. Helaas is het 
precieze aantal geschoten ganzen niet bekend, maar 
er wordt geschat op tientallen. 
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7. Conclusie

De vier getelde gemeentes geven een gevarieerd 
beeld. In Utrecht en Nieuwegein zijn broedende 
ganzen in het stedelijk gebied inmiddels een gewone 
verschijning. In Amersfoort en Leusden zit de popu-
latie nog in de vestigingsfase. 
Families van Grauwe Ganzen en Grote Canadese 
Ganzen zijn het meest talrijk, het aantal waargeno-
men families is echter overal gering. Alleen in de tel-
gebieden in Utrecht worden reeds grotere aantallen 

oudervogels met jongen waargenomen. 

De herhaalde inventarisatie van stadsganzen in de 
vier gemeentes voldoet goed om de vinger aan de 
pols te houden en de ontwikkeling van de stads-
ganzenpopulaties vanaf de vestigingsfase nauw te 
volgen. Dit is waardevolle informatie op het moment 
dat vanuit het beleid de noodzaak wordt gezien om 
in te grijpen in de populatieontwikkeling. 
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