Nieuwsbrief 17 mei 2018
Door middel van deze nieuwsbrief informeert de FBE u over de meest recente ontwikkelingen.

Ruivangsten gaan weer van start
Binnenkort starten in Noord-Holland wederom de ruivangsten van de overzomerende ganzen.
Doel hiervan is om de landbouwschade te voorkomen en te beperken en (rondom Schiphol) de
vliegveiligheid te vergroten.
Ganzenbeheer in Noord-Holland
De ruivangsten zijn onderdeel van een samenhangende aanpak waarbij ook nestbehandeling,
werende middelen en afschot worden ingezet. Uitvoering van het ganzenbeheer vindt plaats
conform het Ganzenbeheerplan 2015-2020 respectievelijk het Ganzenbeheerplan omgeving
Schiphol 2018 en de daartoe afgegeven ontheffingen en vrijstellingen.
Inventarisatie ruilocaties
Naast het wegvangen van de grotere ruiconcentraties ganzen (> 100 ganzen) wordt net als vorig
jaar ook ingezet op het wegvangen van de kleinere concentraties ruiende ganzen.
Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen waar de ruiende ganzen zich bevinden, wordt door de
FBE geïnventariseerd waar de ruilocaties zijn. Uw hulp kan daarbij van pas komen voor wat
minder zichtbare locaties of er is een specifieke situatie waar de overlast erg groot is.

Oproep: melden rui locaties
Om de concentraties van de ruiende ganzen goed in beeld te krijgen en een juiste afweging te
maken bij de inzet van de vangteams, verzoeken wij u in het bijzonder de kleinere concentraties
(tussen de 50 en 100 ganzen) aan de FBE Noord-Holland door te geven.
Dat kan via het e-mailadres: info@fbenoordholland.nl
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Uitvoering ruivangsten
Voor de uitvoering van de ruivangsten betekent dit dat er continu afwegingen dienen te worden
gemaakt waar er gevangen kan gaan worden. Die keuze is uiteindelijk aan de FBE, waarbij
ingezet wordt op een goede spreiding over de hele provincie.
•
•
•

De FBE heeft aan Duke Faunabeheer de opdracht gegeven om de ruiende ganzen in onze
provincie te gaan vangen.
De coördinator en contactpersoon namens de FBE in het veld is de heer Rik Schoon.
Tevens zullen toezichthouders van de RUD NHN in het veld aanwezig zijn.

Voor vragen n.a.v. deze nieuwsbrief kunt u terecht bij:
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