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Toendrarietgans  (Anser serrirostris)8 A039 9 
 
 
1. Status: 
 
Niet in Bijlage I genoemde en geregeld voorkomende trekvogel zoals bedoeld in artikel 4.2 van de 
Vogelrichtlijn. Voor Natura 2000 relevant als niet-broedvogel. 
 
 
2. Kenschets 
 
Beschrijving: De toendrarietgans is kleiner dan de taigarietgans. De soort overwintert 
hoofdzakelijk aan de Oostzee in Polen, Duitsland en Zweden. Kleine deelpopulaties overwinteren 
jaarlijks, ook in zachte winters, in Nederland, maar vooral bij strenge kou verschijnen de kleinere 
‘geelbekken’ in grotere aantallen in Nederland.  
 
Relatief belang binnen Europa: De broedgebieden van in Nederland overwinterende 
taigarietganzen liggen in de arctische gebieden van Europees Rusland. Deze ganzen behoren tot 
een West- en Midden-Europese winterpopulatie met een geschatte omvang van 600.000 vogels. In 
de periode 2000-2004 overwinterde gemiddeld omstreeks 27% in Nederland. 
 
 
3. Ecologische vereisten 
 
Leefgebied: Een combinatie van een geschikte en verstoringsvrije slaapplaats met gebieden die 
voldoende voedselaanbod hebben zijn van belang voor de toendrarietganzen. Toendrarietganzen 
leggen daarbij gemiddeld grotere afstanden af dan andere ganzensoorten; afstanden van 30 km 
tussen voedselterreinen en slaapplaats zijn niet ongewoon. Slaapplaatsen zijn meestal meren en 
plassen of ondergelopen uiterwaarden en graslanden, in het IJsselmeer ook de zandplaten voor de 
kust. Langs de Waddenkust wordt deels op het wad geslapen. Bij verstoring overdag wijken de 
toendrarietganzen uit naar nabijgelegen wateren. Meestal dienen akkergebieden als 
voedselterreinen. Vanaf december foerageert de soort ook in toenemende mate in 
graslandgebieden. Plaatselijk vormt de soort eigen groepen. In veel gebieden komt de 
toendrarietgans vanwege een overeenkomstig voedselaanbod ook voor in gemengde groepen 
met kleine zwaan, kolgans, grauwe gans en brandgans. 
 
Voedsel: De toendrarietgans is een planteneter. In het najaar bestaat zijn voedsel hoofdzakelijk uit 
oogstresten van suikerbieten en aardappelen. Vanaf december foerageert de soort ook op 
maisstoppels, wintergraan, groenbemesters en gras. Zijn voedselsamenstelling is sterk afhankelijk 
van het moment van het onderploegen van de oogstresten, op zware kleigrond gebeurt dat eerder 
in het seizoen dan op lichtere gronden. 
 
Rust: Rust en veiligheid voor roofdieren op slaapplaatsen is een eerste vereiste voor de 
toendrarietgans. Op de voedselterreinen is vooral kans op verstoring door 
landbouwwerkzaamheden, laagvliegende (sport)vliegtuigen, helikopters, jacht en recreatie. De 
soort is tevens gevoelig voor verdichting van het landschap door windmolens, wegen, bebouwing 
en beplantingen. Het effect is afhankelijk van het algemene patroon van schuwheid van de 
ganzen. Ze zijn minder schuw bij een langdurig stoppen van de jacht. Ook andere plaatselijke 
omstandigheden hebben invloed op het verstorende effect, bijv. de voedselsituatie en de precieze 
                                                 
8 In Waterbird Population Estimates – Third Edition met de wetenschappelijke naam Anser fabalis rossicus . 
9 Heeft dezelfde Europese code (A039) als de taigarietgans, omdat beide typen op Europees niveau als één 
soort beschouwd worden 
 

Dit profiel dient gelezen, geïnterpreteerd en gebruikt te worden in combinatie met de 
leeswijzer, waarin de noodzakelijke uitleg van de verschillende paragrafen vermeld is.
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aard van de verstoringsbron. De grootste gemeten verstoringsafstand is dan 900 m bij 
windmolens. Doorgaans gelden verstoringsafstanden van 300-600 m (bij windmolens), 250-300 m 
(bij wegen) en 150 m (bij gebouwen). Door de specifieke binding van slaapplaatsen en 
voedselterreinen werkt verstoring van toendrarietgans op de slaapplaatsen door in het gebruik 
van de voedselterreinen. Windmolenparken en hoogspanningsleidingen werken waarschijnlijk als 
barrières voor pendelbewegingen tussen voedselterrein en slaapplaats. 
 
 
4. Huidig voorkomen 
 
Bekende pleisterplaatsen van de toendrarietgans liggen langs de kust van de Waddenzee, in de 
Veenkoloniën, Zuidwest-Drenthe, Flevoland, op Overflakkee en in de Peel. Daarnaast komen 
kleine aantallen voor in graslandgebieden in het rivierengebied.  
 

 
Verspreidingskaart toendrarietgans 

 
 
5. Beoordeling landelijke staat van instandhouding 
 
Trends in Nederland: Tussen 1960-1980 lagen de belangrijkste pleisterplaatsen van de 
toendrarietgans in Noordoost-Groningen, Noordwest-Overijssel en het Deltagebied. Daarna heeft 
het voorkomen zich uitgebreid naar Oost-Groningen, de Wieringermeer, het rivierengebied en de 
Peel. Het is onduidelijk of deze areaaluitbreiding meteen ging gepaard met een toename van het 
aantal. 
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Aantalsontwikkeling toendrarietgans 

 
Recente ontwikkelingen: De toendrarietgans is matig toegenomen na 1981 en sterk toegenomen 
in de laatste tien jaar.  
 
Beoordelingsaspect natuurlijk verspreidingsgebied: gunstig 
De verspreiding van de toendrarietgans is in de laatste twintig jaar min of meer stabiel gebleven. 
 
Beoordelingsaspect populatie: gunstig 
De aantallen van de toendrarietgans zijn in de laatste twintig jaar toegenomen. 
 
Beoordelingsaspect leefgebied: gunstig 
De omvang en de kwaliteit van voor de toendrarietgans geschikt leefgebied nemen niet wezenlijk 
af. 
 
Beoordelingsaspect toekomstperspectief: gunstig 
Het is niet te verwachten dat de omstandigheden voor de toendrarietgans wezenlijk zullen 
verslechteren. 
 
Landelijk instandhoudingsdoelstelling: Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een 
draagkracht voor een populatie van gemiddeld 34.100 vogels (seizoensgemiddelde). 
 
Streefbeeld bij de landelijke instandhoudingsdoelstelling: Behoud van de huidige situatie is 
voldoende voor deze soort. 
 
Oordeel: gunstig 
 

Beoordeling Staat van Instandhouding 

Aspect 1981 2004 

Verspreiding gunstig gunstig 

Populatie gunstig gunstig 

Leefgebied gunstig gunstig 

Toekomst gunstig gunstig 

Eindoordeel gunstig gunstig 
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