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In navolging van de Nijlgans en de Brandgans heeft recent ook
de Indische Gans zijn intrede als broedvogel in Nederland ge
daan. Uit ontsnapte vogels heeft zich inmiddels een broedpopu
latie van zo'n 60-70 paren ontwikkeld. Aan de hand van verschil
lende bronnen wordt de ontwikkeling van de aantallen van zowel
broedvogels als niet-broedvogels beschreven.

De oorspronkelijke broedgebieden van de Indi
sche Gans liggen op de hoogvlakten in China,
Tibet en Mongolie. Het overwinteringsgebied
omvat de Himalaya in Tibet en Nepal en het
aangrenzende laagland in Pakistan, India en
Bangladesh, dat gebruikt wordt door c. 20000
vogels (Bishop et al. 1997, Del Hoyo et al. 1992,
Gole 1990). Het voorkomen in Europa is volledig
terug te voeren op introductie door de mens
(Cramp & Simmons 1977). In West-Europa zijn
broedgevallen vastgesteld in Engeland (Delany
1993, Ogilvie et al. 1999), Duitsland (EOAC
1992, Greifert 2000) en Nederland (Lensink
1996a). In Midden-Noorwegen hebben in de
jaren zeventig ongeveer 150 Indische Gan
zen rondgezworven en gebroed (Gjerhaug et
al. 1994). Volgens recente gegevens worden
nu nog zelden broedgevallen vastgesteld. In
de jaren tachtig bestond er een kleine «50
broedparen) populatie in Zuid-Zweden (SOF
1990).

De eerste waarnemingen van Indische Gan
zen in ons land stammen uit de jaren zestig en
zeventig (VWG Grote Rivieren 1979, Teixeira
1979). Dit waren zonder twijfel ontsnapte vo
gels. Eind jaren zeventig is ook het eerste
broedgeval in Nederland vastgesteld (Teixeira
1979). In de tachtiger jaren nam het aantal
waarnemingen toe, vooral langs de Grote Rivie
ren (Lensink 1996a). In vergelijking met 1980
waren de aantallen niet-broedvogels rond 1990
aanzienlijk toegenomen. De verwachting was
dat deze soort binnen niet al te lange tijd vaste
voet aan de grond zou kunnen krijgen (Lensink
1996a, 1996b). De Indische Gans zou daarmee
in het voetspoor treden van de Nijlgans Alopo
chen aegyptiacus. Deze exoot was twee decen-
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nia eerder een succesvolle opmars in ons land
begonnen (Lensink 1996b, 1998). In deze bij
drage gaan wij in op de populatieontwikkeling
van Indische Ganzen in de tweede helft van de
jaren negentig.

Materiaal en methoden

Broedvogels Voor een overzicht van het aan
tal broedparen in de verschillende jaren is ge
bruik gemaakt van het bestand van het Lande
lijk Soortonderzoek Broedvogels (LSB) en het
Broedvogel Monitoring Project (BMP) van
Sovon, aangevuld met informatie van diverse
contactpersonen. Binnen deze projecten wordt
in vaste telgebieden het aantal (broed)paren
van een of meer soorten jaarlijks geregistreerd
(van Dijk 1996, van Dijk & Hustings 1996). Door
zowel landelijke databases te raadplegen als
navraag te doen bij waarnemers, hebben we
geprobeerd een zo volledig mogelijk beeld te
schetsen. Desondanks zullen niet aile paren,
met name de ge"isoleerde, in dit overzicht zijn
opgenomen. De grote lijn zal evenwel correct
zijn. In de meeste jaren zijn de belangrijkste ge
bieden voor Indische Ganzen onderzocht. Uit
een aantal jaren ontbreken echter waarnemin
gen, terwijl er ongetwijfeld paren aanwezig zijn
geweest. Daarom is voor ieder jaar onderscheid
gemaakt in een geteld aantal en een geschat
aanta!. In gebieden waar de soort in minimaal
twee jaren is vastgesteld, is voor een ontbre
kend jaar het aantal uit het voorgaande teljaar
aangehouden.

Daarnaast hebben we gedetailleerde infor
matie verzameld over broedbiologische para
meters van Indische Ganzen in de telgebieden
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langs de Lek en de Waal. Ook uit andere gebie
den is dergelijke informatie verkregen. Deze ge
gevens worden gebruikt om het verloop van het
broedproces te schetsen.

Niet-broedvoge/s Voor het beeld buiten het
broedseizoen is gebruik gemaakt van gege
yens uit het gebied van de grote rivieren (sinds
1969/70; Vogelwerkgroep Grote Rivieren 1979).
Dit gebied wordt tussen september en april hal
verwege de maand integraal geteld op pleiste
rende vogels. De tweede informatiebron be
staat uit de database van de maandelijkse
zwanen- en ganzentellingen (sinds 1993/94, So
von Ganzen- en Zwanenwerkgroep 1995). De
telgebieden worden tussen oktober en maart
halverwege de maand integraal geteld. In beide
tellingen is in een klein deel van de telgebieden
niet iedere maand waargenomen. Desondanks
geven de getelde aantallen een goed beeld van
de aantalsontwikkeling binnen een wintersei
zoen en van jaar op jaar (van Roomen & Hus
tings 1996).

De gegevens van de rivierentellingen worden
gepresenteerd als seizoensommen. Hierbij zijn
de waargenomen aantallen van de maanden
september tot en met april opgeteld tot een sei
zoentotaal, zonder dat is gecorrigeerd voor ont
brekende tellingen.

Resultaten

Broedvoge/s Het eerste broedgeval van de
Indische Gans dateert uit 1977 (Teixeira 1979).
Daarna duurde het tot 1986 voordat nieuwe
broedgevallen werden gemeld (Lensink 1996a).
Vanaf 1986 tot 1993 broedden ieder jaar minder
dan tien paren in ons land. In de jaren daarna
nam het aantal snel toe tot een voorlopig maxi
mum van 60-70 paren in 1997-99 (figuur 1). De
toename is sinds 1985 heel snel gegaan, met
een gemiddelde jaarlijkse groei van ruim 11 %.
De bijgeschatte aantallen broedparen hadden
in 1995-96 vooral betrekking op gebieden langs
de Lek en in 1998-99 op Nieuwkoop. De meest
complete broedvogeltelling stamt uit 1997. Uit
de jaren daarna zijn van ongeveer tien plekken
geen nieuwe telgegevens bekend. Aangeno
men mag worden dat ook in 1998 en 1999 ver
spreid broedende paren onopgemerkt zijn ge
bleven en het aantal in Nieuwkoop verder is
toegenomen. Daarom moeten de aantallen in fi
guur 1 als conservatieve schattingen worden
beschouwd.
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Figuur 1. Aantal broedparen Indische Ganzen in Neder
land in 1975-99. Number of breeding pairs of Bar-headed
Geese in the Netherlands in 1975-99.

De meeste broedgevallen zijn vastgesteld in
het rivierengebied, en slechts enkele daarbui
ten (figuur 2). Opvallend is het grote aantal pa
ren langs de Lek tussen Culemborg en Hage
stein. Het maximum bedroeg 20 paren in 1998.
Deze paren zijn mogelijk afstammelingen van
enkele paren die hier rond 1994 al aanwezig
waren (Stoopendaal 1998). Daarnaast is er een
aanzienlijke vestiging in het Nieuwkoopse plas
sengebied, met een geteld maximum van 19

1
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Figuur 2. Verspreiding van broedparen Indische Ganzen
in Nederland in 1995-99. Distribution of breeding pairs of
Bar-headed Geese in the Netherlands in 1995-99.



Figuur 3. Uitkomstdata van eieren van Indische Ganzen.
De pijl markeert de mediane datum. Hatching dates of
young Bar-headed Geese. The arrow indicates the me
dian date.

langs de rivieren Indische Ganzen niet ieder
jaar opgemerkt. In 1973 verschenen ze het
eerst langs de IJssel. Vanaf 1979 zijn ze hier
jaarlijks waargenomen, en vanaf 1980 ook langs
de Maas (figuur 4). De Waal voigt in deze reeks
in 1983, de Rijn/Lek in 1986. Nadien nam het
aantal langs de rivieren sterk toe, maar de toe
name langs de Rijn/Lek was veel sterker dan
langs de andere riviertakken. Hier groeide het
aantal sinds 1980 met gemiddeld ruim 10% per
jaar, elders met bijna 8%. Bovendien lijkt het
aantal langs IJssel, Waal en Maas vanaf 1994/
95 te stabiliseren. Informatie over aantallen bui
ten het rivierengebied is pas beschikbaar sinds
1993/94. Ook hier nam het aantal toe, met ge
middeld ruim 8% per jaar.

In de tweede he1ft van de jaren negentig zijn
Indische Ganzen verspreid over laag-Neder
land waargenomen. Tussen 1993 en 1999 werd
gemiddeld 65% van de overwinterende vogels
langs de vier grote rivieren geteld en 35% ei
ders in ons land. De grootste aantallen werden
aangetroffen langs de Rijn/Lek tussen Wijk bij
Ouurstede en Hagestein, met een maximum van
86 vogels tijdens een telling. Langs de Maas is
de soort uitsluitend in de Maasplassen gezien.
Vaste plaatsen langs de IJssel liggen in de om
geving van Oieren en Zwolle. Buiten het rivie
rengebied zijn groepen van meer dan tien vo
gels gezien in de omgeving van Nieuwkoop, in
Waterland en langs de Friese zuidwestkust. In
de IJsselmeerpolders is de soort buiten het
broedseizoen (nog) niet vastgesteld.

De groei in de getelde aantallen langs de ri
vieren was niet ieder jaar even sterk. In 1983/84,
1984/85, 1986/87 en 1990/91 lag de seizoen-

paren in 1997 (Veldkamp 1998). Tegenwoordig
ligt dit aantal vermoedelijk hoger. Oeze vesti
ging is bekend sinds 1987. Elders in het land
zijn de afgelopen jaren ge'lsoleerde (broed)pa
ren gevonden, het meest zuidelijke op de
Brunssummer Heide en het meest noordelijke in
ZO-Friesland.

Op vijf locaties in Nederland broeden Indi
sche Ganzen al meer dan zeven jaar achtereen.
Oit zijn Nieuwkoop ZH (sinds 1987), Broekhui
zen Ut (sinds 1988), de Bosschewaard GI
(sinds 1991), de Afferdensche en Oeestsche
Waarden GI (sinds 1992) en de Zwetplaat GI
(sinds 1992). Van Nieuwkoop en Broekhuizen is
bekend dat het om lokaal uitgezette of ontsnap
te vogels gaat. Voor de andere locaties lijkt dit
aannemelijk. Oit betekent dat er minstens twee,
maar vermoedelijk vijf kernen zijn van waaruit
deze soort zich heeft uitgebreid.

In het rivierengebied houden broedparen zich
op inhalfopen landschappen, zoals uiterwaar
den met bosjes, struweel en moeras. De soort
maakt verborgen grondnesten in rietmoeras of
ruigte of onder struwelen en bosjes. Bij Hage
stein en bij Nieuwkoop broedt de soort semi-ko
loniaal; nesten liggen daar tot op enkele meters
van elkaar.

Indische Ganzen sluiten zich regelmatig bij
andere ganzen aan, bijvoorbeeld Grauwe Gan
zen Anser anser of Soepganzen A. a. domesti
cus. Oit laatste verraadt mogelijk de domestica
tie van de vogels, of hun voorouders. Oit leidt er
ook toe dat al verschillende hybride paren zijn
gevonden: Indische Gans x Grauwe Gans (Oel
tagebied 1999, Friesland 1999), Indische Gans
x Brandgans Branta ieucopsis (Nieuwkoop
1997, Oriel 1999) en Indische Gans x Soepgans
(Oruten 1998).

Broedende Indische Ganzen zijn waargeno
men tussen 16 april en 15 mei (N=13). Op
grand van de geschatte leeftijd van jongen is
geconcludeerd dat de uitkomstdata liggen tus
sen 5 mei en 28 juni (mediane datum 24 mei,
N=28, figuur 3). Oaarbij worden de ouders ge
middeld genomen door 3,9 pulli (sd=1,4, N=20)
vergezeld, met als minimum 1 en als maximum
6 donsjongen. Uitgaande van een broedduur
van 27-30 dagen (Del Hoyo et at. 1992), kan op
basis van de uitkomstdata worden berekend
dat Indische Ganzen tussen 5 april en 29 mei
met broeden beginnen (mediane datum 24
april, excl. eileg, N=28).

Niet-broedvogeis In de jaren zeventig zijn

..

mei juni
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Neder-Rijn bij Wijk bij Duurstede (Jos Zwarts),

som lager dan in het voorgaande telseizoen.
Met uitzondering van het eerst- en laatstge
noemde seizoen waren dit koude tot (zeer)
strenge winters. In 1995/96 en 1996/97 is aileen
langs de Lek een verdere groei vastgesteld.
Langs de andere riviertakken was er een afna
me. Ook deze winters staan in de annalen van
het KNMI te boek als koud tot streng.

In voornoemde koude tot strenge winters lag
het aantal vogels in het najaar gemiddeld
op een hoger niveau dan in de winter en
het vroege voorjaar (figuur 5). Tijdens normale
en zachte winters werd gemiddeld genomen
in het vroege najaar een maximum bereikt en
lagen de aantallen in de winter wat hoger dan
in oktober-november. In Noord-Holland en
het Benedenrivierengebied is de laatste sei
zoenen een maximum in oktober-novem
ber zichtbaar en in Zeeland, Zuid-Holland, Gel
derland en Overijssel (buiten het rivieren
gebied) wordt het maximum pas in de win
ter bereikt. In de noordelijke provincies lijken
de aantallen Indische Ganzen in de nazomer
een maximum te bereiken. De piek in de maan
delijkse ganzentellingen ligt in september-ok
tober met nog een enkeling in november. Het
werkelijke maximum valt waarschijnlijk eer
der. Volgens tellingen langs de Friese zuid-
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westkust (J. Hooijmeier) en in het Lauwers
meer (T. Bakker) wordt dit in augustus/septem
ber bereikt (figuur 6). In de Lauwersmeer, en
ook in de Dollardpolders (B. Voslamber), wor
den Indische Ganzen veelal waargenomen in
gezelschap van Scandinavische Grauwe Gan
zen.

Discussie

Na een schuchter begin tussen 1987 en 1994
lijkt de vestiging van de Indische Gans als
broedvogel in Nederland nu definitief, met in
1999 een conservatief geschat aantal van 60-70
paren. Een verdere toename in de komende ja
ren ligt voor de hand, evenals een verdere kolo
nisatie van ons land. Daarmee treedt deze soort
in het voetspoor van de Nijlgans. Deze soort
heeft sinds 1967 vanuit twee vestigingen grote
delen van Nederland gekoloniseerd. Het koloni
satieproces was vergelijkbaar met de uitbrei
ding van een olievlek met een min of meer con
stante snelheid van 3,3 km/jaar (Lensink 1998).

De gemiddelde jaarlijkse toename van het
aantal broedparen van 11 % lijkt sterk beinvloed
door het jaar 1997 waarin een record aantal
broedparen is vastgesteld in Nederland. Dit ho-



ge aantal is echter het gevolg van een verhoog
de waarnemingsinspanning. We gaan ervan uit
dat de aantallen broedparen voor en na 1997
onderteld zijn. De regelmatige groei van de sei
zoensommen in het winterhalfjaar (figuur 4) on
dersteunt dit.

Het aantal Indische Ganzen tijdens niet
broedvogeltellingen vertoont een duidelijke stij
gende trend, waarbij de toename langs de
Rijn/Lek sneller verloopt dan langs de andere ri
viertakken en de rest van Nederland. De toena
me van broedvogels in de loop van de jaren ne
gentig was het sterkst langs de Lek en in
Nieuwkoop. De snelle toename van broedvo
gels langs de Lek loopt parallel met die van niet
broedvogels langs deze rivier. Blijkbaar zijn de
Indische Ganzen hier standvogels, die in de
winter in de buurt van hun broedlocatie blijven.
Daarnaast zijn de Indische Ganzen langs de
Lek succesvolle broeders gebleken. Elders zijn
relatief weinig succesvolle gevallen gemeld. Dit
zou het verschil in aantalontwikkeling tussen de
Lek en de andere riviertakken kunnen verklaren.

Het huidige aantal broedparen in Nederland
wordt door ons geschat op 60 tot 70. Aan het
einde van het broedseizoen zijn dan 120-140
volwassen vogels aanwezig, exclusief jongen.
De maxima tijdens tellingen buiten het broed
seizoen zijn 162 vogels in oktober 1998 en 160
in januari 1999. Hoewel deze winteraantallen
overeenkomen met het aantal broedende adul
ten, is het niet waarschijnlijk dat er 'slechts' 160
Indische Ganzen in Nederland overwinteren. Dit
zou betekenen dat geen enkele jong de na
zomer overleeft, dat er geen populatie niet
broedende vogels bestaat en dat geen enkele
Indische Gans uit Scandinavie in Nederland
overwintert. Totdat deze punten worden onder
bouwd met harde getallen blijft elke schatting
van het totaal aantal overwinterende Indische

Ganzen in Nederland echter giswerk. Wij 'gis
sen' dat tegenwoordig minimaal 200 Neder
landse Indische Ganzen in ons land overwinte
ren. Daarnaast arriveren in de nazomer mogelijk
vogels vanuit Noord-Europa, waarvan een deel
in Nederland overwintert. Gegevens van een
gekleurringde Zweedse vogel wijzen er op dat
deze in de winter tot in West-Europa komen (An
dersson & Bylin 1991).

Het seizoenpatroon in de noordelijke provin
cies, het meest duidelijk nog in Friesland, kent
een maximum in augustus/september. Dit maxi
mum valt samen met de doortrek van Noorse
Grauwe Ganzen, die hier geruime tijd pleiste
ren. Zweedse Grauwe Ganzen passeren het
noorden van ons land vooral in november en
blijven maar kort (Voslamber et al. 1993). Het
seizoenspatroon van de Indische Ganzen in
Friesland duidt erop dat mogelijk Noorse vogels
Nederland aandoen. De maxima in oktober/no
vember in Noord-Holland en het Benedenrivie
rengebied kunnen er op duiden dat de ganzen
vanuit Noord-Nederland verder over laag-Ne
derland trekken. De wintermaxima in gebieden
grenzend aan het rivierengebied kunnen sa
menhangen met overwinterende Noord-Europe
se vogels, of vogels die zich vanuit het rivieren
gebied verspreiden.

Met aile aanwijzingen dat de Nederlandse In
dische Ganzen voornamelijk standvogel zijn, is
het ook aannemelijk dat de huidige populatie
voortkomt uit verschillende onafhankelijke vesti
gingen. Voor twee van deze locaties is duidelijk
dat de oorsprong een lokale uitzetting of ont
snapping is, die in de tweede he1ft van de jaren
tachtig, of eerder, heeft plaatsgevonden. Het
lijkt er ook op dat het een aantal jaren duurt,
voordat deze vogels succesvol tot reproductie
komen en er voldoende jongen overleven. Over
de oorsprong van de vestigingen die de afgelo-
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Figuur 4. Seizoensommen
van Indische Ganzen langs
Rijn/Lek, IJssel, Waal en
Maas in 1974/75-1998/99.
Seasonal sums of numbers
of Bar-headed Geese
along the rivers Rhine/Lek,
IJssel, Waal and Maas in
1974/75-1998/99.
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pen jaren zijn opgedoken, is ons niets bekend.
Het kunnen nazaten zijn van succesvolle paren
uit de eerder bezette gebieden, maar ook nieu
we ontsnappingen of uitzettingen.

In de Aziatische broedgebieden broeden In
dische Ganzen in moerassen op 4000-5000 m
hoogte. Daar maken ze overwegend grondnes
ten, bij voorkeur op een rotsachtige bodem,
maar soms gebruiken ze ook bomen (Del Hoyo
et al. 1992). In geschikte gebieden kan de Indi
sche Gans in kolonies broeden. De waarnemin
gen van koloniaal broedgedrag langs de Lek en
bij Nieuwkoop komen dus overeen met het na
tuurlijke nestgedrag. In het natuurlijke broedge
bied beginnen de vogels pas eind mei met de
eileg. In ons land is het eerste legbegin bere
kend op begin april, beduidend vroeger. Een
milder klimaat in West-Europa in vergelijking
met de Aziatische broedgebieden zal hiervan
de oorzaak zijn.

Het is van belang dat de verdere uitbreiding
van de Indische Gans wordt gedocumenteerd.
De vestiging van een exoot kan ons veel leren
over kolonisatieprocessen, ook ten behoeve
van inheemse soorten (Hengeveld 1989). Bo
vendien kan zo inzicht worden verkregen in de
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vraag waarom sommige exoten succesvol zijn.
Het lijkt erop dat vooral herbivore exoten zich
uitstekend een weg weten te vinden in ons in
tensief gebruikte agrarische landschap (Len
sink 1996a, 1996b).

De toenemende aantallen broedparen van
Grauwe Ganzen in Nederland zorgen lokaal al
voor problemen met agrariers (Zuidelijke Vecht
plassen, De Deelen, Deltagebied) en beheer
ders van recreatieschappen (Vinkeveen). In de
ze gebieden worden de aantallen broedparen
door middel van beheer kunstmatig laag gehou
den. De groeiende aantallen in Nederland broe
dende verwilderde ganzen, waaronder Nijl
gans, Canadese Gans Branta canadensis,
Brandgans, Koigans Anser albifrons en nu dus
ook Indische Gans, kunnen dit probleem nog
vergroten. Kennis over de factoren die vestiging
van deze nieuwe broedvogels bepalen is onont
beerlijk. Documentatie van de beginfase van de
vestiging is daarbij een eerste vereiste. Daar
om, noteer alles wat u ziet (ook gegevens over
nesten, eieren en jongen) en geef de aantalsge
gevens door via het LSB-project van Sovon.
Over enkele jaren maken wij opnieuw de balans
op.



Figuur 6. Seizoenspatroon
van Indische Ganzen op
slaapplaatsen langs de
kust van ZW-Friesland.
(1994-99, J. Hooijmeijer).
Seasonal pattern of Bar
headed Goose on roosts
along the coast of SW
Friesland.
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