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Wintertelling ganzen en smienten   

Op zaterdag 21 januari 2023 wordt weer een landelijke telling van ganzen en smienten gehouden 

door de regionale Wildbeheereenheden. Al meerdere jaren worden in Nederland op de derde 

zaterdag van januari de ganzen en smienten geteld. De resultaten van de tellingen geven een 

interessant beeld van de ontwikkelingen van populaties over een langere periode. Mede naar 

aanleiding van deze cijfers wordt mede ook het beheer bepaald door de landelijke overheid en de 

provincies. Ook de leden van de Wildbeheereenheid “West-Twente”(WBE) zijn gevraagd hieraan 

medewerking te verlenen. De WBE omvat een werkgebied van zo’n 17.000 ha in de gemeenten 

Almelo, Hellendoorn, Rijssen-Holten en Wierden.  

Diverse soorten ganzen 

Inmiddels beschikt de WBE over resultaten van tellingen gedurende de afgelopen voorbije jaren. Daaruit 

blijkt, dat diverse ganzensoorten tot de ‘vaste’ fauna behoort van onze regio. Daarbij worden niet alleen 

‘de gewone’ grauwe ganzen, kolganzen en brandganzen waar genomen, soorten die van nature in ons land 

het hele jaar rond verblijven, maar ook exoten. Canadese gans, nijlgans (eigenlijk een eenden soort), 

Indische gans worden steeds vaker waargenomen, niet alleen in de wintermaanden overigens. Ook komen 

er kruisingen voor tussen grauwe ganzen en tamme ganzen, de zogenaamde ‘soepganzen’. Ganzen die in 

het voorjaar hier broeden en doorgaans ook jaarrond blijven, krijgen in de wintermaanden vaak 

familieleden uit Oost en Noord Europa op bezoek. Vaak zijn daar ook groepen rietganzen bij. In hoeverre 

deze waargenomen worden, is vaak afhankelijk van de weersomstandigheden. 

Populatieontwikkeling 

Landelijk lijkt de explosieve groei van de ganzenpopulatie de afgelopen tien jaren zich te stabiliseren. We 

zijn benieuwd hoe dit binnen onze WBE zich ontwikkelt. Daarvoor wordt er namelijk ook in de zomer 

deelgenomen aan een landelijke telling, De stand van de grauwe gans neemt toe, in de winter van 2020 

werden er 1418 stuks geteld, in 2021 1352 en vorig jaar 2324 een opvallende stijging. Wat ook opviel 

was de toename van de waarnemingen van de brandgans. In 2020 werden er 73 stuks geteld, in 2021 85 

en vorig jaar al 324. 

Vogelgriep 

Watervogels, waaronder ganzen blijken vaak besmet te zijn met het vogelgriepvirus. Al maanden hebben 

wij in Europa te maken met uitbraken, zowel onder wilde vogels als in pluimveehouderijen. Concentratie 

van watervogels blijkt vaak een besmettingsbron. Dode vogels moeten snel geruimd worden. In de 

praktijk lukt dat niet altijd en worden opgegeten door aaseters. Daarbij blijken ook aasetende zoogdieren 

besmet te kunnen worden. Dit vormt een groot risico voor een mutatie van het virus waardoor ook de 

mens besmet zou kunnen worden. 
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