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De Kolgans is in de afgelopen halve eeuw een talrijke 
overwinteraar in Nederland geworden. Met zijn ken-
merkende witte kol (zijn voorhoofd), dwarse zwarte 
buikstrepen en hoge, scherpe uithalen als hij op- of 
overvliegt, is deze gans de meest karakteristieke 
vriesgans van ons landje. Vriesgans is in ons dialect 
de verzamelnaam voor alle ganzensoorten die na 
het korte broedseizoen in het hoge noorden naar de 
gematigde streken trekken om daar de winter door 
te brengen. De afstand voor deze Zeeuwse overwin-
teraars tot hun broedgebieden in West-Siberië be-
draagt minimaal 3000 en soms wel 5000 kilometer. 

Kolganzen arriveren tegenwoordig vanaf half okto-
ber en vertrekken in maart en zijn vooral graseters. 
Je vindt ze dan ook in de Blikken, de Sophiapolder 
en Waterdunen, en vaak op graszaadpercelen in de 
omgeving van Groede en Oostburg. Soms foera-
geren ze ook op jong wintergraan en kunnen dan 
schade veroorzaken.
De meeste Kolganzen maken dagelijks hun luid-
ruchtige vlucht in de ochtend- en avonduren naar de 
Hooge Platen in de monding van de Westerschelde. 
Daar brengen ze veilig de nacht door met de andere 
ganzensoorten en vele duizenden meeuwen. 

Met het stoppen van de voorjaarsjacht in Rusland en 
in 2000 ook in Nederland zijn de aantallen Kolgan-
zen sterk toegenomen. Er overwinteren de laatste 
tien jaar ongeveer 800.000 vogels in Nederland.
In Zeeland pleisteren 20.000 tot 40.000 Kolganzen, 
waarvan het overgrote deel in Zeeuws-Vlaanderen. 
De hoogste aantallen worden altijd in december en 
januari geteld.
De recente aantallen in West-Zeeuws-Vlaanderen 
bedragen globaal 3000-5000 vogels met incidenteel 
ruim tienduizend vogels. De vogelwerkgroep van  
’t Duumpje telt al tientallen jaren in de winter maan-
delijks alle ganzen.

De Kolgans is een van de soorten waarvoor de Pro-
vincie Zeeland het huidige ganzenrustbeleid ont-
wikkeld heeft. Het doel is om een groot deel van de 
ganzen te concentreren in veertien rustgebieden, 

die grotendeels bestaan uit natuurgebied en voor 
een kleiner deel uit akkers. Hiermee blijven er duur-
zaam ganzen en blijft tegelijk de landbouwschade 
binnen de perken. In de recente winters bleven ruim 
de helft van de Zeeuwse Kolganzen in hun ganzen-
rustgebieden.

Zo algemeen en nadrukkelijk aanwezig als de Kol-
gans is, zo stil en zeldzaam is de IJslandse Grutto.
Naast de duizenden Grutto’s, die in Nederland broe-
den en in de vloedvlakten van de rivier de Niger in 
Mali (West Afrika) verblijven in de winter, is er ook 
een kleine populatie van Grutto’s die voornamelijk 
in IJsland broedt. Deze IJslandse Grutto’s overwin-
teren langs de westkust van Frankrijk en in Engeland 
en Ierland. 

Rond 1980 ontdekte ik grutto’s in de winter langs 
de Westerschelde nabij het Paulinaschor. Eerst on-
geloof, maar later kon ik aannemelijk maken dat 
deze toen ruim 100 vogels wel IJslandse Grutto’s 
moesten zijn. Hun tijd van voorkomen en hun voed-
selgebied - de zachte modderige delen van het slik 
in de brakke estuariene zone van een rivier - wezen 
allemaal in die richting. Op uiterlijk is de vogel in de 
winter echter niet van onze Nederlandse grutto te 
onderscheiden. Het was wachten op het aflezen of 
dood aantreffen van een vogel die in IJsland geringd 
was. In de loop der jaren is dit gelukt. Het echte be-
wijs. 

Inmiddels is er een groeiende broedpopulatie van 
momenteel ongeveer 25.000 paar, waarvan er on-
geveer 400-800 IJslandse Grutto’s in Nederland 
overwinteren, vooral op het Balgzand (Waddenzee) 
en in de Westerschelde. Tussen Breskens en het Pau-
linaschor zijn de laatste jaren circa 400-500 vooral 
volwassen vogels aanwezig, die vaak jarenlang elke 
winter terugkeren.

De vogels komen al aan in de late zomer en bereiken 
meestal hun hoogste aantal in oktober en novem-
ber. Waarschijnlijk zijn de meeste Grutto’s die eind 
maart/begin april langs Telpost Breskens vliegen 
Franse overwinteraars op weg naar hun broedge-
bied in IJsland. In deze periode zijn deze vogels wel 
te onderscheiden van hun Nederlandse soortgeno-
ten door een dieper en donkerder verenkleed. 

Meestal in een groep zoeken ze bij laag water voed-

sel in het zachte slib. Bij hoog water zitten ze op de 
hogere rand van het schor of wachten binnendijks 
tot hun voedselgebied weer beschikbaar komt. Za-
ten ze vroeger vaak in de Braakman bij hoog water, 
tegenwoordig zijn de binnendijkse plasjes bij Num-
mer Een favoriet. Ook de Baarzandse Kreek of de 
Plaskreek zijn kansrijke plekken. 

Ten slotte een sterk verhaal: op zondag 9 januari 
2022 passeerde ik langs Nummer Een. Vlug nog even 
de IJslandse Grutto’s bekijken. Ongeveer 250 vogels 
en warempel een vogel met kleurringen. Toevallig 
staat er een andere vogelaar met telescoop ook te 
kijken. Het blijkt Astrid Kant (auteur van het recente 
boek over de Grutto) en zij heeft de vogel kunnen 
aflezen. En wat blijkt… ze kent Tomas Gunarson, die 
deze vogel geringd heeft in IJsland in 2005. Binnen 
een minuut toont ze me de foto van het volgroeide 
jong met kersverse kleurringen. Kippenvelmoment. 
Bovendien blijkt deze IJslandse Grutto al vele win-
ters naar Zeeland te komen. Vogels kennen geen 
grenzen en verbinden zo ook mensen. Hoe mooi kan 
het zijn.

Rondje Westerschelde
Een maandelijk se  rubriek over  vogels
door  Eric  Mar teijn

Eric Marteijn (IJzendijke 1958) geniet al bijna 

50 jaar van vogels langs de Westerschelde. Lees 

iedere maand zijn vogelverhaal om daarna zelf 

te gaan kijken naar het vogelparadijs tussen Cad-

zand en Terneuzen. Johnny du Burck (Oostburg 

1968) legt op foto vast waar woorden te kort 

schieten.
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Luidruchtige wintergast uit West-Siberië en stille overwinteraar uit IJsland

Twee volwassen kolganzen met hun jong
 Foto: Johnny du Burck

Volgroeide IJslandse Grutto met  kleurringen 
Foto via Tomas Gunarson

IJslandse Grutto’s in winterkleed bij Nummer Een. 
foto Johnny de Burck.

Wintervoorkomen van de Kolgans - gemiddeld  
seizoensmaximum per telgebied in december-februari 
2015/16-2019/20.     (bron: Avifauna Zeelandica 2022)


