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1. Inleiding

In de Flora en Faunawet is als uitgangspunt geformuleerd, dat alle inheemse1 vogels beschermd
zijn. In de wet zijn een aantal belangen benoemd, die binnen voorwaarden, kunnen leiden tot
ontheffing van de wet (vrijstelling, aanwijzing of ontheffing). In het Faunabeheerplan NoordHolland 2009 – 2013 was daartoe per soort aangegeven welke maatregelen konden worden
ingezet om optredende schade te beperken en te verwachten schade te voorkomen en de
daarmee samenhangende omvang van de populatie te beperken.
De groei van het aantal jaarrond verblijvende ganzen en de daarmee gepaard gaande toename
van landbouwschade, negatieve gevolgen voor de veiligheid van het luchtverkeer en negatieve
effecten op sommige natuurwaarden, recreatieve en waterkwaliteiten enerzijds en de wens tot
een betere bescherming van de trekganzen anderzijds heeft ervoor gezorgd, dat zeven partijen
samen met de gezamenlijke provincies (IPO) de mogelijkheden rond een landelijke aanpak voor
de toekomstige gewenste ontwikkeling van de verschillende ganzensoorten hebben verkend. Dit
heeft uiteindelijk echter niet geleid tot een zogenaamd landelijk Ganzenakkoord, maar wel in het
verlengde daarvan tot nieuw beleid in de provincie Noord-Holland mede gebaseerd op
overeenstemming binnen de partijen van de Faunabeheereenheid Noord-Holland (hierna FBE)
over een aantal uitgangspunten.
In overleg tussen de FBE en de provincie Noord-Holland is afgesproken om een apart
Faunabeheerplan op te stellen specifiek gericht op ganzen voor de periode 2015- 2020. We
beperken ons in dit Faunabeheerplan tot die soorten ganzen, die tot (grote) overlast leiden en
aanzienlijke schade veroorzaken, waardoor de noodzaak is ontstaan voor planmatig beheer. Het
betreft grauwe gans, brandgans, kolgans, Canadese gans en nijlgans. In de winterperiode zijn er
nog andere ganzensoorten (waaronder toendra- en taigarietgans en rotgans) in Noord-Holland
aanwezig. Dit zijn trekganzen die in ons land overwinteren. Planmatig beheer is bij deze soorten
op dit moment niet aan de orde.
De Flora- en Faunawet kent een aantal maatregelen, die ingezet kunnen worden voor het
voorkomen van schade en het daarmee samenhangende beheer van een populatie. In alle
gevallen geldt de regel, dat de gunstige staat van instandhouding van de soort niet in het geding
mag zijn. In dit Ganzenbeheerplan zal per ganzensoort een beeld worden gegeven van de
omvang van de populatie, de ontwikkeling van de laatste jaren, de ontstane schade, het effect
van maatregelen zoals verjagen, vangen en afschot, de verwachting ten aanzien van toekomstige
schade bij het uitblijven van maatregelen en daarmee van de noodzaak voor het toepassen van
maatregelen voor de komende periode.
In bijlage 1 zijn de wettelijke eisen weergegeven, waaraan een Faunabeheerplan moet voldoen.
Leeswijzer
In hoofdstuk 2 is de rol en verantwoordelijkheid van de Faunabeheereenheid Noord-Holland
weergegeven en is het werkgebied beschreven; tevens is de werkingsduur van het
faunabeheerplan aangegeven. Het werkgebied van de Faunabeheereenheid is nader uitgewerkt
als basis voor gebiedsgericht faunabeheer in de beheerperiode. In hoofdstuk 3 is het rijksbeleid
en provinciaal beleid verwoord en de daarmee samenhangende in te zetten maatregelen ter
voorkoming en bestrijding van schade. Ook de visie op faunabeheer van de Faunabeheereenheid
en de noodzaak voor duurzaam beheer wordt in dit hoofdstuk verwoord. Tot slot wordt hier
aangegeven wat de relatie is tussen dit faunabeheerplan en de natuurbeschermingswet
(Natura2000).
In hoofdstuk 4 zijn kwantitatieve gegevens over de populaties weergegeven, zowel voor heel
Nederland als voor Noord-Holland. In hoofdstuk 5 is de schade per soort uitgewerkt om te
1

In dit Faunabeheerplan worden alle behandelde ganzen beschouwd als inheemse vogels ook al zijn ze van
oorsprong van elders afkomstig. Alleen de nijlgans wordt beschouwd als een exoot.
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komen tot maatwerk in het faunabeheer in de Provincie Noord-Holland. De gehanteerde
schadecijfers in dit hoofdstuk zijn verkregen uit de administratie van het Faunafonds.
Hoofdstuk 6 gaat in op de effectiviteit van toegepaste maatregelen tot nu toe; afschotcijfers,
cijfers over nestbehandeling, cijfers over vangacties en daar waar beschikbaar resultaten van
andere maatregelen. Hoofdstuk 7 gaat in op de noodzaak voor handelend optreden en geeft een
beschrijving van de gewenste stand. In hoofdstuk 8 worden vervolgens alle maatregelen
besproken, waarmee de doelstellingen in de toekomst kunnen worden bereikt. Hoofdstuk 9
beschrijft de werkwijze van de FBE, zowel de keuze in maatregelen, als voorwaarden waaronder
inzet mogelijk moet zijn.
Tenslotte is het onderdeel monitoren van soorten, beheermaatregelen, resultaten en effecten
uitgewerkt in hoofdstuk 10.
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2. Verantwoording
Hoofdstuk 2 beschrijft de verantwoordelijkheden van de Faunabeheereenheid, de samenstelling
en het werkterrein.
2.1 Faunabeheereenheid Noord-Holland
Een Faunabeheereenheid (FBE) heeft op grond van artikel 29 Flora- en faunawet de taak om
invulling te geven aan planmatig faunabeheer, bestaande uit:
 het planmatig beheer van diersoorten
 het voorkomen en bestrijden van schade aangericht door dieren.
De Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE-NH) is de door Gedeputeerde Staten van
Noord-Holland erkende organisatie die in Noord-Holland invulling geeft binnen de wet en het
provinciaal beleid aan planmatig faunabeheer. De Faunabeheereenheid stelt een of meer
Faunabeheerplannen op binnen de kaders van de wet en het provinciaal beleid.
De FBE Noord-Holland is een samenwerkingverband van jachthouders in Noord-Holland. Het
bestuur wordt gevormd door vertegenwoordigers uit de volgende organisaties op het gebied
van natuurbeheer, landbouw, het particuliere grondeigendom en de jachtsector:
 Land- en Tuinbouw Organisatie Noord, Noord-Holland (LTO Noord),
 Koninklijke Jagersvereniging (KJV), mede namens de Nederlandse Organisatie voor Jacht en
Grondbeheer (NOJG) en de Wildbeheereenheden,
 Terreinbeherende organisaties: Staatsbosbeheer (SBB), Stichting Landschap Noord-Holland
(LNH), Vereniging Natuurmonumenten (NM), Waternet (Gemeente Amsterdam), NV.
Provinciaal Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN), Stichting Gooisch Natuurreservaat
(GNR),
 Hollands Particulier Grondbezit (HPG).
In bijlage 2 is de samenstelling van het bestuur ten tijde van de vaststelling van dit
Faunabeheerplan weergegeven. De Faunabeheereenheid Noord-Holland draagt zorg voor een
gedegen afweging van belangen van de participerende partijen in dit gezamenlijke
faunabeheerplan voor de periode 2015 - 2020 (vijf jaar na goedkeuring door GS).
Bij de totstandkoming van dit Faunabeheerplan is een begeleidingsgroep (projectgroep ganzen,
zie bijlage 3) betrokken, waarin de participerende organisaties op ambtelijk niveau zijn
vertegenwoordigd, aangevuld met een vertegenwoordiger van de Agrarische
Natuurverenigingen. Als adviseur waren de provincie en het Faunafonds vertegenwoordigd in
de projectgroep .
2.2 Werkgebied
Het werkgebied van de Faunabeheereenheid is de gehele provincie Noord-Holland. Het beslaat
een oppervlak van ongeveer 2670 km2 (exclusief grote open wateren en bebouwde kommen).
In het werkgebied bevinden zich een aantal gebieden die niet in eigendom en/of beheer zijn bij
de partijen die in het bestuur van de Faunabeheereenheid vertegenwoordigd zijn. In hoofdzaak
zijn dit gebieden in eigendom van: provincie, waterbeheerders, gemeenten, defensie,
Nederlandse spoorwegen/Pro-rail, vliegveld Schiphol, Nutsbedrijven en grondeigenaren en
gebruikers die niet zijn aangesloten bij partijen in de FBE. Deze gebieden liggen in alle gevallen
binnen het omvattende werkgebied van de Faunabeheereenheid en vormen onderdeel van
leefgebieden van ganzen, ze zijn hierom integraal meegenomen in de planvorming en
uitwerking.
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2.3 Organisatie faunabeheer, werkwijze, rollen en taken
Grondgebruikers zijn volgens de wet zelf verantwoordelijk voor de (organisatie van) uitvoering
van beheer en schadebestrijding. Daartoe zijn een aantal maatregelen denkbaar, die onder
voorwaarden kunnen worden ingezet. De Faunabeheereenheid kan op basis van een
Faunabeheerplan, waarin de doelstellingen en maatregelen zijn benoemd, bij de provincie een
aanvraag indienen voor een vrijstelling of ontheffing voor een bepaald verbod. Provinciale Staten
kunnen vervolgens op basis van hun eigen beleid en het goedgekeurde Faunabeheerplan een
vrijstellingsverordening vaststellen en Gedeputeerde Staten zijn bevoegd om ontheffing te
verlenen. In de Flora- en faunawet staan de toetsingscriteria voor het verlenen van deze
vrijstellingen en ontheffingen. De provincie toetst de aanvragen aan de wet en het provinciaal
beleid en houdt toezicht op de uitvoering.
Tot slot is de provincie bevoegd tot het geven van een aanwijzing. Al deze instrumenten
(vrijstelling, ontheffing en aanwijzing) behoeven een gedegen onderbouwing van de beoogde
doelen in het Faunabeheerplan.
Daarbij bewaakt de provincie de balans tussen het voortbestaan van populaties en het
beschermen van het individuele dier enerzijds en schade aan in de wet genoemde belangen en
het beperken en voorkomen van onveilige situaties anderzijds. De provincie is ook
verantwoordelijk voor het beoordelen van Faunabeheerplannen in die context. De provincie
stelt de Faunabeheereenheid financieel in de gelegenheid om een gezamenlijke aanpak van de
deelnemende grondgebruikers te bevorderen, zodat tot een gedegen en afgewogen faunabeheer
kan worden gekomen. Voor de daadwerkelijke uitvoering van beheermaatregelen verstrekt de
FBE (via een digitaal systeem)een machtiging aan daartoe gerechtigde organisaties
(Wildbeheereenheden) en/of personen (uitvoerders zoals jagers, boeren en natuurbeheerders).
In de Provincie Noord-Holland zijn de volgende partijen betrokken bij de uitvoering van het
faunabeheer:
- De Faunabeheereenheid draagt zorg voor de planvorming van het beheer in de vorm van dit
en andere Faunabeheerplannen, het aanvragen van benodigde ontheffingen op basis van de
Flora en faunawet en eventueel andere betrokken wetgeving, de doormachtiging hiervan aan
uitvoerende organisaties en/of personen, monitoring, centrale registratie van gegevens en
aansturing c.q. ondersteuning van de uitvoerders.
- Wildbeheereenheden2 (WBE’s) dragen, op vrijwillige basis, zorg voor de uitvoering van de
beheermaatregelen (voorkomen van schade en uitvoeren populatiebeheer d.m.v. een zgn.
Algemene Machtiging) binnen hun werkgebied. Hieronder valt ook de registratie en
terugmelding van gegevens bij inzet van een vergunning (zie de WBE kaart, bijlage 4).
- +Grondgebruikers, zowel agrariërs als terreinbeheerders van de verschillende
natuurbeherende organisaties in Noord-Holland dragen zorg voor het beheer van soorten op
hun eigen gronden. Overleg en afstemming tussen grondgebruikers (terreinbeheerders,
gemeenten, waterschappen, agrariërs en andere eigenaren)) en WBE’s is op gebiedsniveau
gewenst om tot een effectieve inzet van maatregelen gericht op populatiebeheer te komen.
- Individuele jagers geven op basis van een door de FBE verstrekte zgn. Perceelsgebonden
Machtiging , op verzoek van betrokken grondgebruikers invulling aan schadebestrijding op
perceelsniveau. Ook daarbij hoort registratie en terugmelding van resultaten bij inzet van een
machtiging.
- Individuele vrijwillige uitvoerders die zich alleen richten op nestbehandeling. Zij benutten
daarbij de algemene vrijstellingsverordening van de provincie Noord-Holland en zijn
gehouden daarover te rapporteren. Deze vrijwillige uitvoerders zullen veelal optreden op
verzoek van en in samenwerking met terreinbeherende organisaties.

2

De WBE’s Amstelland, Noorderpark en Gooi & Vechtstreek hebben hun werkgebied voor een (kleiner) deel in
de provincie Utrecht. De grotendeels Utrechtse WBE De Eem valt voor een (klein) deel in Noord-Holland.
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- Handhavers in dienst van de Provincie zijn belast met het toezicht op een zorgvuldige
uitvoering van de voorschriften zoals gesteld in de verleende ontheffing, vrijstelling en/of
aanwijzing.
2.4 Verantwoording gegevens
De in dit Faunabeheerplan gehanteerde begrippen zijn in bijlage 5 aangegeven. Voor een
uitgebreide lijst van begrippen verwijst dit plan naar de Algemene bepalingen lid 1 en 2 van de
Flora en faunawet.
De cijfers in de Faunabeheerplan zijn afkomstig uit landelijke telgegevens van SOVON en andere
erkende organisaties, de telgegevens van Noord-Holland, die door Landschap Noord-Holland
(LNH) en anderen worden verzameld, de afschotgegevens van de afgelopen jaren van de FBE
Noord-Holland en de schadecijfers van het Faunafonds. In de verschillende schadetabellen is
telkens aangegeven van welke datum de schadecijfers zijn verwerkt, aangezien de schadecijfers
in de loop van het jaar tot stand komen en voortdurend worden bijgewerkt. De beschrijving per
ganzensoort is gebaseerd op de broedvogelatlas van Landschap Noord-Holland, beschrijvingen
in andere Faunabeheerplannen waaronder FBP’s uit Noord-Holland, Gelderland en Limburg en
op verschillende rapportages van SOVON. Deelnemers in de projectgroep Ganzen hebben
eveneens bijdragen geleverd aan de inhoud en teksten van het plan.
2.5 Vaststelling van het Faunabeheerplan
Het bestuur van de Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland heeft dit Faunabeheerplan op
25 november 2014 besproken en vastgesteld, waarna het redactioneel is afgerond. In overleg
met de provincie zijn ten behoeve van een eenduidig begrip nog enkele aanpassingen
doorgevoerd in het weergegeven cijfermateriaal.
Het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft op 3 maart 2015 dit
faunabeheerplan goedgekeurd.
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3. Beleidskader

In dit hoofdstuk wordt achtereenvolgend het beleid van Rijk, provincie en Faunabeheereenheid
uiteengezet ten aanzien van het beheer van ganzen. Dit beleid is verankerd in de Flora- en
Faunawet. Daarnaast is voor die gebieden, die een N2000 status hebben, tevens de
Natuurbeschermingswet van belang. Voor die gebieden geldt veelal een Beheerplan, waarin het
bestaande gebruik, voorwaarden en regels zijn vastgelegd over het te beschermen gebied en de
te beschermen aanwezige doelsoorten.
3.1 Flora- en faunawet
De basis van het faunabeheer ligt in de Flora- en faunawet. De Flora- en faunawet is een
beschermingswet met ook oog voor benutting en andere in de wet met name genoemde
belangen; in principe moeten alle in het wild levende dieren met rust worden gelaten, zelfs
verjagen is niet toegestaan. De wet begint met het formuleren van dit uitgangspunt, aangevuld
met een zorgplicht; een ieder moet voldoende zorg in acht nemen voor in het wild levende
dieren, alsmede voor hun directe leefomgeving.
De taak van de Faunabeheereenheid, zoals vastgelegd in de Flora- en faunawet in de artikelen 29
en 30, is het opstellen van faunabeheerplannen en het doen uitvoeren van het faunabeheer ter
voorkoming van schade of anders gezegd ter bescherming van in de wet limitatief opgesomde
belangen. De faunabeheerplannen worden opgesteld binnen de kaders van de Flora- en
faunawet en binnen de kaders van het overheidsbeleid.
Planmatig faunabeheer beperkt zich niet tot het groene buitengebied. De Faunabeheereenheid
werkt ook samen met o.a. gemeenten, bedrijven, waterschappen, wegbeheerders en
recreatieschappen. De te beschermen belangen ten aanzien van de diersoort gans zijn (zie
artikelen 67 en 68 Ffw en artikel 4 Besluit beheer en schadebestrijding dieren):
- de volksgezondheid en openbare veiligheid;
- de veiligheid van het luchtverkeer;
- de voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en
wateren;
- de voorkoming van schade aan flora en fauna.
Voor andere diersoorten gelden nog een aantal andere belangen, die voor dit faunabeheerplan
niet relevant zijn.
De provincie is het bevoegd gezag in deze. Zij stelt beleid vast, keurt het faunabeheerplan goed
en verleent op aanvraag ontheffing, vrijstelling of aanwijzing aan de FBE met betrekking tot de
wettelijke verboden om uitvoering van het in het faunabeheerplan vastgelegde beheer mogelijk
te maken. De FBE geeft vervolgens weer toestemming aan uitvoerders voor gebruik van deze
ontheffingen en aanwijzingen.
De Flora- en faunawet wordt naar verwachting eind 2015 vervangen door de Wet
natuurbescherming. Deze nieuwe wet en de hieraan gerelateerde Algemene Maatregelen van
Bestuur en Provinciale Verordeningen kunnen voor hiernavolgende faunabeheerplannen
gevolgen hebben ten aanzien van inhoud en inzet van maatregelen. Zo is het bijvoorbeeld
onduidelijk of, en in welke vorm, het huidige Besluit Faunabeheer zijn voortzetting vindt en hoe
afschotplannen zich precies gaan verhouden tot faunabeheerplannen. Dat in ogenschouw
nemend is het nog niet geheel duidelijk welke consequenties de nieuwe wet zal hebben voor
lopende goedgekeurde faunabeheerplannen en daarop gebaseerde vergunningen. Vooralsnog is
dit faunabeheerplan Ganzen 2015 -2020 leidend voor het uit te voeren planmatig beheer.
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3.2 Provinciaal beleidskader
De provincie Noord-Holland heeft als gevolg van de ganzenproblematiek, het daarover gevoerde
landelijke overleg en het overleg met betrokken partijen binnen de provincie een (nieuw)
beleidskader (Uitvoeringsbeleid Ganzen) vastgesteld, dat uitgangspunt is voor dit
Faunabeheerplan Ganzen (FBP Ganzen).
Het beleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:
- Schade voorkomen
Maatregelen, die schade door ganzen kunnen voorkomen dienen zo effectief mogelijk te
worden ingezet, al dan niet in combinatie en zo mogelijk in overleg tussen alle betrokken
organisaties. In hoofdstuk 8 worden de zogenoemde “andere bevredigende oplossingen”
(maatregelen) en hun effectiviteit besproken.
- Winterrustperiode
In Nederland verblijven veel ganzen als trekvogel in de winter. Deze ganzen broeden veelal in
het hoge noorden van Europa/ Rusland en gebruiken ons land als winterverblijf of
doorgangshuis. Voor hun terugvlucht in het voorjaar naar hun broedgebieden is het nodig,
dat zij hier zo veel mogelijk ongestoord kunnen verblijven en fourageren. Hierover zijn ook
internationale afspraken gemaakt, waar Nederland in deelneemt. Ten einde verstoring van
deze groep vogels zoveel mogelijk te voorkomen wordt winterrust in acht genomen tussen
1 november en 1 maart. In deze periode is verjaging met ondersteunend afschot ter
voorkoming van schade alleen toegestaan voor kwetsbare gewassen, niet zijnde overjarig
(blijvend) grasland.
- Rust/ foerageergebieden
Er zullen rustgebieden worden aangewezen, waar verjaging en opzettelijke verstoring niet is
toegestaan gedurende een (winters) deel van het jaar. De verschillende ganzensoorten
kennen ieder een eigen kalenderperiode, waarop zij hier in Nederland verblijven. De
regelgeving voor de rustgebieden sluit aan op die kalenderperioden per soort. Voor grauween kolganzen is dat 1 november tot 1 april, voor brandganzen is dat 1 november tot 1 mei,
voor rotganzen is dat 1 november tot 1 juni. De aanwijzing van de rustgebieden door de
provincie kent een eigen besluitvormingstraject.
- Populatiereductie jaarrond verblijvende ganzen
Sommige ganzensoorten verblijven hier voor een deel van de populatie gedurende het hele
jaar en zijn daarmee stand/broedvogel in ons land. Hun aantal is de laatste jaren aanzienlijk
toegenomen. De toename in oppervlakte van nieuwe natte natuur, goede voedselvoorziening
op agrarische grond en onvoldoende maatregelen ter beheersing van de populatie hebben
geleid tot een enorme groei. Deze ganzen veroorzaken belangrijke schade aan de landbouw
en schade aan natuur. Daarnaast zijn er ook veiligheidsrisico’s verbonden met de
aanwezigheid van grote aantallen ganzen in de buurt van vliegvelden en voor open water, dat
een recreatieve functie vervult of een rol speelt in de drinkwatervoorziening. Het provinciale
beleid is in verband met het terugdringen van deze schade en het beperken van die risico’s
erop gericht de populatie te beperken tot een gewenste stand. Daarbij is dus niet alleen
sprake van lokale maatregelen ter voorkoming en beperking van de schade, maar algemene
maatregelen om de populatie als geheel in aantal terug te brengen (populatiebeheer in kader
van het voorkomen van schade en het vergroten van de veiligheid van het luchtverkeer).
Hieronder valt ook de mogelijkheid voor afschot van koppelvormende grauwe ganzen vanaf 1
februari tot 1 april in afwijking van de winterrust.
- Jaarlijkse cyclus
De kalendertijden waarop gesproken wordt van overwinterende gans (trekvogels) of
jaarrond verblijvende ganzen (stand/ broedvogel) hangen samen met het trekgedrag van de
ganzen en de groeicyclus van het gewas. De meeste trekvogels arriveren hier na 1 november
als de groei van gewassen bovengronds in Nederland is gereduceerd tot praktisch nul, maar
er nog wel voldoende eetbaar gras of andere gewassen beschikbaar zijn. Een groot deel van
de ganzen vertrekt weer voorafgaand of rond 1 maart, wanneer de groei van de gewassen in
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Nederland weer op gang komt. Enkele soorten vertrekken pas later weer naar hun
broedgebieden.
- Monitoren
De maatregelen, die per soort benoemd worden in dit FBP, zijn gericht op een eindpunt.
Bedoeling is dat sommige maatregelen kunnen worden afgebouwd naarmate de populatie in
omvang terugloopt. Deze vijfjaarsperiode brengt met zich mee, dat monitoren een belangrijk
onderdeel vormt van de verplichtingen. In het FBP is daartoe ook een hoofdstuk monitoren
opgenomen. In dit plan is aangegeven welke activiteiten de FBE in dit verband zal
ondernemen, denk aan rapportage over afschot en (verplicht) meewerken aan telgegevens.
3.3 Natura 2000
In Noord-Holland zijn 19 Natura 2000 gebieden aangewezen. Deze gebieden worden beschermd
door de Natuurbeschermingswet (Nb-wet). De provincie is verantwoordelijk voor het opstellen
van 12 van deze beheerplannen. Voor de overige 7 gebieden is het rijk verantwoordelijk voor
het opstellen van de beheerplannen. De provincie is verantwoordelijk voor de
vergunningverlening en de handhaving van de Nb-wet voor alle Natura 2000-gebieden.
In de beheerplannen die voor de verschillende Natura 2000-gebieden moeten worden opgesteld
worden de maatregelen beschreven, die nodig zijn voor de instandhouding van de betreffende
soorten en habitattypen. De aanwijzingsbesluiten van het Ministerie van Economische zaken per
Natura 2000-gebied, die weer gebaseerd zijn op de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn zijn
leidend bij de beheerplannen. Activiteiten in en om de Natura 2000-gebieden, bijvoorbeeld
gericht op het terugdringen van schade, zijn uitvoerbaar als significant negatieve effecten van de
activiteit, zoals significante verstoring van de doelsoorten, worden uitgesloten. Voor de
uitvoering van activiteiten waarbij het ontstaan van significant negatieve effecten niet kan
worden uitgesloten moet een vergunningstraject volgens de Nb-wet worden doorlopen. Dit
traject kent verschillende stappen. Als uit een eerste ‘voortoets’ blijkt dat significante negatieve
effecten zijn uit te sluiten, is er geen vergunning nodig. Als significante effecten niet zijn uit te
sluiten, dan moet een volgende stap worden gezet door een ‘passende beoordeling’ uit te voeren.
Daarbij worden effecten nader in beeld gebracht en wordt gekeken of door ‘mitigerende’
maatregelen te nemen, bv. door meer afstand te houden tot de beschermde soorten of de
activiteit te beperken tot een deel van het gebied, significante effecten alsnog uitgesloten kunnen
worden.
Of er significant negatieve effecten op de vanuit Natura 2000 beschermde soorten en
habitattypen te verwachten zijn, hangt onder meer af van het Natura 2000-gebied en welke
soorten daar worden beschermd. Dit verschilt per gebied. Ook hangt het af van de wijze van
uitvoering van de activiteit en van de periode in het jaar. In het kader van het vergunningtraject
Nb-wet kan door een ‘initiatiefnemer’, zoals de uitvoerders/ WBE’s, voor een N2000- gebied een
uitvoeringsplan worden opgesteld waarin de voorgenomen activiteiten in intensiteit, ruimte en
tijd worden beschreven. De aldus omschreven activiteiten moeten vervolgens worden getoetst
op effecten op de beschermde soorten en habitattypen. Dit uitvoeringsplan met bijbehorende
toetsing wordt vervolgens samen met de vergunningaanvraag ingediend bij de provincie. De
provincie beoordeelt deze aanvraag en verleent al dan niet een vergunning of geeft, als dit aan
de orde is, aan dat er geen vergunning nodig is.
De provincie Noord-Holland heeft het initiatief genomen om het opstellen van deze N2000uitvoeringsplannen en de daaruit voortvloeiende Nb-vergunningaanvragen te ondersteunen.
3.4 Uitgangspunten duurzaam beheer Faunabeheereenheid
Het beheer richt zich op (het behoud van) die soorten waarvoor duurzaam beheer noodzakelijk
wordt geacht en op een planmatige aanpak in het kader van schadebestrijding. Hierbij zijn
bepalende factoren:
 De draagkracht van leefgebieden
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 De belangen van de gebieden
 De biodiversiteit en ecologische samenhang in leefgebieden.
 Welzijn van mens en dier.
Beheer op basis van belangen en schade
Er is altijd in bepaalde mate sprake van belangenconflicten, en daaruit volgende schade, door
diersoorten in de leefgebieden. De acceptatie van belangenconflicten en schade wordt bepaald
door de omvang van de belangenconflicten. Schade/ negatieve effecten is/ zijn hierdoor de
bepalende factor voor ingrijpen in populaties.
De FBE heeft over het Uitvoeringsbeleid Ganzen aan de provincie Noord-Holland het volgende
advies uitgebracht:
 instemming met het principe van winterrust voor trekganzen ( 1 november tot 1 maart);
 en tegelijkertijd verminderen schadeniveau door populatiereductie standganzen.
Daarbij zijn de volgende voorwaarden aangegeven, die voor een daadwerkelijke reductie van de
jaarrond verblijvende ganzen en voor acceptatie van de winterrust van wezenlijk belang zijn:
 krachtige uitvoering door gezamenlijke actieve en gecoördineerde aanpak ten behoeve van
die populatiereductie in en vanuit natuurgebieden, oevers en overhoeken door alle
betrokken partijen in alle geledingen met ingang vanaf 1 juli 2014;
 tellingen zijn een belangrijk onderdeel in de monitoring van het beleid en de uitvoering en
dienen daarom als een gezamenlijk inspanning te worden ingezet; zowel de voorjaarstelling
(KNJV/ FBE) als de zomertelling (PNH) worden wederzijds gezamenlijk opgezet volgens
eenzelfde protocol.
 bij gebleken onvoldoende terugloop van de populatie standganzen (september 2015) wordt
de winterrust per 1 november 2015 opgeschort, tot het moment waarop duidelijk is dat de
maatregelen ter reductie van de zomerstand effectief zijn. Dit heeft naar verwachting
consequenties voor de in te zetten ontheffingen.
Tegen deze achtergrond worden door de FBE de volgende uitgangspunten gehanteerd voor
ingrijpen:
3.4.1 Belang van volksgezondheid en openbare veiligheid
In het kader van dit Faunabeheerplan Ganzen zijn geen maatregelen nodig voor de risico’s, die
samenhangen met het overbrengen van ziektes door dieren, aanrijdingen met dieren, schade aan
gebouwen, infrastructuur en dijklichamen en/of overlast van dieren. Het gebruik van ligweides
en oevers voor recreatie(terreinen) en het gebruik van oppervlakte water als zwemwater en
voor drinkwaterwinning zijn wel functies, waar volksgezondheid en veiligheid een rol speelt. In
die gevallen en bij die functies van water en oeverterreinen kan inzet van beheermaatregelen
noodzakelijk of gewenst zijn. Effecten van de aanwezigheid van ganzen op dit belang zijn nog
maar beperkt beschikbaar.
3.4.2 Belang van de veiligheid van het luchtverkeer
Ten behoeve van de veiligheid van het luchtverkeer rond Schiphol is een apart Faunabeheerplan
opgesteld en goedgekeurd. Daarin zijn een groot aantal maatregelen benoemd die in een
gezamenlijke inspanning tussen de FBE’s (Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht) , de
betrokken WBE’s, TBO’s, Schiphol zelf , het ministerie Infrastructuur en Milieu en de provincies
Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht worden uitgevoerd. Voor zover het belang van de
veiligheid van het luchtverkeer een rol speelt buiten de gebiedsbegrenzing van het Schipholplan,
zal dit Faunabeheerplan Ganzen het kader bieden voor passende maatregelen.
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3.4.3 Het voorkomen van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige
visserij en wateren
Belangrijke schade aan gewassen
Het ontstaan van schade aan gewassen is in de Provincie Noord-Holland slechts in beperkte
mate te voorkomen en te beperken. Dit wordt met name veroorzaakt door de grote aantallen
ganzen die gedurende grote delen van het jaar in de provincie verblijven. Enerzijds betreft dit
vogels die jaarrond in de provincie verblijven (broeden en opgroeien) èn vogels die hier
uitsluitend overwinteren. Anderzijds betreft dit ook vogels die uit omliggende provincies naar
Noord-Holland trekken om te fourageren. De FBE streeft er naar om in samenwerking en
afstemming met omliggende provincies belangrijke schade aan gewassen voor de
grondgebruikers zo veel mogelijk te voorkomen en beperken. De FBE kan in dit kader de
grondgebruikers adviseren over:
o het inzetten van werende middelen (Handreiking faunaschade, Faunafonds),
o het waar mogelijk toepassen van teeltmethoden die een schade verminderend effect hebben,
o het beheren van agrarische natuur(gebieden).
De FBE stelt voor preventief en intensief in te grijpen in de populaties ganzen in geval van
belangrijke schade, mede gebaseerd op de schade historie (schadebestrijding) en ter
voorkoming van belangrijke schade (populatiebeheer).
Belangrijke schade aan vee en schade aan bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren
Op dit moment zijn geen schadereferenties aanwezig in de provincie Noord-Holland.
Beheermaatregelen om die reden worden op dit moment niet noodzakelijk geacht.
3.4.4 Voorkomen van schade aan flora en fauna
Het provinciaal beleid volgend streeft de FBE naar duurzame instandhouding en waar mogelijk
herstel en ontwikkeling van een zo groot mogelijke verscheidenheid van in het wild levende
planten- en diersoorten als functionele elementen van het ecosysteem waarvan zij deel
uitmaken. In diverse situaties is schade geconstateerd aan oevervegetatie en waterriet,
waardoor niet alleen de plantengemeenschappen worden aangetast maar ook de
voortplantingsbiotoop van diverse in het riet broedende vogels wordt aangetast. Tevens
ontstaat door overmatige begrazing door ganzen schade aan de botanische kwaliteit van
(schrale) graslanden. In toenemende mate wordt geconstateerd dat (grote aantallen) ganzen een
negatief effect hebben op de geschiktheid van graslanden voor weidevogels. Deze aspecten
behoeven verder onderzoek om eventueel gericht beheermaatregelen te kunnen inzetten.
Beheermaatregelen gericht op het doen verkleinen van de populatie zullen in ieder geval
bedoelde kwaliteiten positief kunnen beïnvloeden.
3.5 Uitgangspunten beleid bij eventuele maatregelen door andere organisaties
Zoals ook in het Uitvoeringsbeleid Ganzen 2014 (provincie Noord-Holland) is opgenomen zijn er
ook maatregelen denkbaar, die door andere organisaties dan de FBE kunnen worden ingezet of
maatregelen, waarbij niet alleen het belang van de ganzenstand een rol speelt. In hoofdstuk 8
worden een groot aantal maatregelen besproken, die niet allemaal onder de bevoegdheid van de
FBE vallen of die van invloed zijn op andere belangen dan de hierboven genoemde belangen uit
de Flora en Faunawet. Bijvoorbeeld het doen fluctueren van de waterstand ten tijde van de
broedperiode heeft negatieve gevolgen voor het broedresultaat. De bevoegdheid voor
waterpeilen ligt bij het waterschap en/ of beheerders van waterplassen. Die organisaties zullen
een afweging maken voor de inzet van deze maatregel ten aanzien van mogelijke effecten op
andere doelstellingen, waar het waterpeil betrekking op heeft.
Deze en andere maatregelen zijn ieder op zich niet afdoende om schade te voorkomen, maar
bieden in samenhang met elkaar en met nestbehandeling, verjaging, aan verjaging
ondersteunend afschot en populatie reducerende maatregelen (doden met het geweer en
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vangen/ doden) kansen om de overlast terug te dringen. Deze maatregelen kunnen onderdeel
zijn van gebiedsgerichte uitvoeringsplannen waarbij op lokaal niveau in overleg tussen
verschillende betrokken organisaties een pakket aan maatregelen voor het beoogde
ganzenbeheer kan worden ingezet.
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4. Kwantitatieve gegevens over de populaties
4. 1. Algemeen
In deze paragraaf wordt een overzicht gegeven van het voorkomen van ganzen in Noord-Holland
met als referentie de populatie waarvan zij deel uitmaken. Er kan onderscheid gemaakt worden
tussen ganzen, die hier jaarrond verblijven en ganzen, die Noord-Holland slechts als
winterverblijfplaats aandoen of als doortrekgebied benutten.
Zomerganzen (jaarrond verblijvende ganzen/ standganzen) zijn in principe het hele jaar op en
rond de broedplaats aanwezig; deze vogels brengen hun hele jaarcyclus hier door. 85% wordt
binnen 5 km van hun ringplek teruggezien; 2,4% op meer dan 50 km van hun ringplek (Kleijn et
al. , 2012). Winterganzen (trekganzen) zijn in principe alleen in de wintermaanden in Nederland
aanwezig. In de broedtijd verblijven zij elders in (Noord-)Europa. Een klein deel van de
winterganzen (2,95%) trekt in het najaar door Nederland heen naar winterkwartieren verder
zuidwaarts; die zijn slechts een deel van de winter in ons land. In het veld is dat onderscheid niet
goed te maken. Onderstaand is in figuur 1 modelmatig weergegeven hoe het patroon gedurende
het jaar eruit ziet.

Figuur 1: Theoretisch verloop van het aantal ganzen in een gebied in de loop van een jaar, met onderscheid in
standganzen (zomerganzen) en trekganzen (winterganzen) (Bron: Lensink & Boudewijn 2013).

De meeste winterganzen in Nederland maken deel uit van een populatie die zich uitstrekt over
een groot deel van Noordwest Europa. Binnen vaste banen, zogenaamde Flyways, vindt de trek
plaats tussen broedlocaties, ruilocaties en winterverblijven. Voor een groot aantal
ganzensoorten is Nederland een belangrijk overwinteringgebied. Afhankelijk van het weer,
komen de ganzen uit de noordelijke en oostelijke broedgebieden in september/ oktober/
november naar Nederland en verblijven hier tot uiterlijk mei.
In de jaarcyclus van een vogel neemt het broedseizoen (afhankelijk van de soort grofweg
februari/ maart- juni/ juli) een bijzondere plek in, dan zorgen de volwassen vogels namelijk
voor nageslacht. De jaarcyclus is weergegeven in de hiernavolgende figuur 2. Ganzen broeden op
twee-, drie- of vierjarige leeftijd voor het eerst. Er wordt onderscheid gemaakt in broedvogels
(adulte vogels), subadulte jonge vogels die nog niet broeden en jongen, die in enig jaar worden
voortgebracht. Zoals te zien is uit de figuur fluctueert ook het aantal vogels, dat hier jaarrond
verblijft als gevolg van natuurlijke aanwas en sterfte en populatiereductie (verjagen, afschot en
vangen). Buiten het broedseizoen (grofweg juli-februari) hebben de vogels geen directe binding
met de broedlocaties en zwerven ze rond in goede voedselgebieden.
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Figuur 2: Theoretisch verloop van het aantal ganzen in de loop van een jaar (en gevalideerd op de werkelijkheid), met
onderscheid in verschillende leeftijdscategorieën en perioden van het jaar; figuur begint in juli, op het moment dat de
jongen van dat jaar juist vliegvlug zijn (Bron: Lensink & Boudewijn 2013).

In bijlage 6 is een beschrijving opgenomen van uiterlijke kenmerken, het habitat, de levenswijze
en voedselbehoefte van grauwe gans, brandgans, kolgans, Canadese gans en nijlgans. Andere
ganzensoorten zoals rotgans, toendra- en taigarietgans en (kleine) rietgans komen in de winter
op sommige plekken in Noord-Holland wel in grote getale voor, maar uitsluitend als wintergast.
De populaties verschillen in Nederland per provincie.
4.2 Voorkomen en verspreidingsgebied van de populatie
Grauwe gans
De grauwe gans (Anser anser) is een broedvogel in een groot deel van Noordwest-Europa;
Nederland is de zuidwestelijke grens van het leefgebied. In de loop van de vorige eeuw raakte de
grauwe gans bijna uitgestorven binnen Nederland, sinds 1961 is de grauwe gans in Nederland
weer een incidentele broedvogel. In de jaren 70 van de vorige eeuw is de grauwe gans
geherintroduceerd, sinds de jaren 90 van de vorige eeuw is een gestage groei te zien. Dit is te
verklaren door de aanwezigheid van voldoende foerageergebieden bestaande uit voornamelijk
voedselrijke agrarische graslanden, daarnaast is er ook voldoende broedhabitat beschikbaar.
(Waterrijke) natuurgebieden vormen een zeer geschikt broedgebied, dat sinds de ontwikkeling
van de EHS en nieuwe natte natuur is toegenomen.
Brandgans
In Nederland komen brandganzen (Branta leucopsis) van oorsprong alleen voor als wintergast in
Nederland. In het voorjaar vliegen ze naar onder andere de omgeving van Spitsbergen om daar
te broeden. Ze hebben een voorkeur voor hoge kwaliteit gras als voedsel. Deze ganzen hebben
een kort spijsverteringskanaal en kunnen zo efficiënt eiwit benutten. In het voorjaar vliegen ze
de groene golf van voorjaarsgras van zuid naar noord achterna richting broedgebieden.
Het begin van de Nederlandse brandganzen broedvogelpopulatie is waarschijnlijk ontstaan door
ontsnapte dieren uit gevangenschap of dieren die gewond waren. Jongen nemen het gedrag van
de ouders over; als de ouders niet wegtrekken zullen de jongen dit ook niet doen. (Wetenschap
24, 2010). Omdat de kwaliteit van het gras in Nederland langdurig goed is, blijft een deel van de
brandganzen in Nederland. De brandgans is inmiddels een erkende broedvogel.
In 1982 broedde de brandgans voor het eerst in Nederland. In het begin was de populatie nog
klein maar vanaf de jaren 90 groeide het jaarlijks met 50%, vanaf 2005 met 37%, momenteel
wordt de jaarlijkse aanwas in Noord-Holland geschat op ca. 31 %.
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Kolgans
De kolgans (Anser albifrons) is een van de meest algemene overwinterende ganzen in Nederland.
Kolganzen broeden op de Euraziatische toendra’s. Als broedvogel in Nederland is de soort
schaars.
Het aantal broedvogels is sinds 1980 maar licht toegenomen, tot ongeveer 200 broedparen. Een
veel sterkere toename is te zien in het aantal overwinterende kolganzen. Sinds 1970 steeg dit
aantal gestaag; de laatste jaren zijn de aantallen gestabiliseerd.
Canadese gans
Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de Canadese gans (Branta canadensis) ligt in
Noord-Amerika, waarbij zuidelijke broedpopulaties vrijwel standvogel zijn en noordelijke
populaties trekvogel. De Canadese gans wordt binnen Europa als inheems gezien en is als gevolg
van introducties en ontsnappingen broedvogel in Nederland. Er is sprake van twee
ondersoorten, de grote en de kleine Canadese gans. Beide soorten komen in Noord-Holland voor.
Er bevinden zich vestigingskernen met een groeitempo van meer dan 30% op verschillende
plekken in de provincie.
Nijlgans
De nijlgans (Alopochen aegyptiacus), formeel een eendachtige, komt van oorsprong voor in de
tropische, subtropische en gematigde zone van Afrika ten zuiden van de Sahara (Cramp &
Simmons 1978) en behoort niet tot de inheemse fauna van Nederland. De nijlgans is volgens de
Ff-wet een exoot, waarvoor geen gunstige staat van instandhouding in acht hoeft te worden
genomen.
In bijlage 7 is een kaartje opgenomen van de verspreiding van ganzen over Nederland. Tevens is
een kaartje toegevoegd met de systematiek van de telgebieden.
4.3 Populatiegrootte in Nederland
Overwinterende ganzen
De afgelopen decennia zijn de aantallen en verspreiding van overwinterende ganzen sterk toe
genomen In Nederland. Tijdens de midwintertelling van januari 2006 zijn 1,9 miljoen ganzen
geteld; de laatste telling in 2012 laat een aantal van ca. 2,4 miljoen ganzen zien. Gemiddeld is er
sprake van een stijging van 6% per jaar vanaf 1975/1976 (bron Sovon). Landelijke trends van
kolgans en grauwe gans laten over de laatste 10 jaar een respectievelijk matige toename en
sterke toename zien. Onderstaande figuur 3 geeft een indruk van de populatieontwikkeling van
alle ganzen in de winter in Nederland.

Figuur 3: populatieontwikkeling ganzen Nederland (Bron: Vogelbalans 2013 SOVON)
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Ter indicatie, in het winterseizoen 2010/2011 werden in Nederland seizoensmaxima geschat
van 880.000 kolganzen, 486.000 grauwe ganzen en 661.000 brandganzen; voor 2011/ 2012 was
dat respectievelijk 851.000 kolganzen, 510.000 grauwe ganzen en 721.000 brandganzen. De
piek in het aantal ganzen ligt gemiddeld in november t/m februari. Bij de grauwe gans worden
de grootste aantallen geteld in de eerste helft van de winter, bij de kolgans midden van de winter
en brandganzen in februari (Sovon rapport 2013/17).
Hoewel we onderscheid maken naar jaarrond verblijvende en overwinterende ganzen zit er
uiteraard overlap in het voorkomen van stand en trekganzen in Nederland.
 Najaar: Vanaf ongeveer augustus start de najaarstrek, dan komen de eerste ganzen binnen in
Noord-Nederland, dit zijn voornamelijk vogels uit Noorwegen. Vanaf oktober komen er
steeds meer ganzen Nederland binnen, dan ook uit Duitsland, Zweden en delen van OostEuropa. Er is gebleken dat de Nederlandse broedvogels in september nog het grootste
aandeel vormen in de dan aanwezige ganzen en dat vooral het aantal trekvogels uit het
noorden afneemt in september of pas later aankomt. Een aantal dieren heeft in eigen land
wintervoedsel ontdekt en anderen overwinteren juist niet meer in Zuid-Spanje maar in het
Nederlandse Deltagebied.
 Voorjaar: De voorjaarstrek begint meestal midden februari, begin maart trekken de meeste
vogels weg. De eerste vogels trekken naar het oosten van Zweden en Duitsland terug, dan
volgen de vogels met bestemming Noorwegen. De laatste vogels, zoals rotganzen trekken pas
na midden april weg uit Nederland om terug te keren naar hun broedgebieden (Voskamp,
2006).
De jaarlijkse fluctuatie in aantallen gedurende de winterperiode houdt verband met de
strengheid en duur van de winter in Noord Europa. Op hoofdlijnen kan gesteld worden: Hoe
strenger en langer de winter in Noord en Oost Europa, hoe hoger de aantallen ganzen die
gedurende de winterperiode in ons land verblijven. Ook als bij ons sprake is van een koude
winter en voorjaar zie je een verschuiving in de vertrekperiode. Ganzen blijven langer op locatie,
zie daarvoor de telresultaten van eind maart 2013 (bijlage 8, langjarige telcijfers WBE NoordHolland).
Jaarrond verblijvende ganzen
Ook het aantal broedende ganzen is sinds 1990 sterk gegroeid. Het aantal broedende en
jaarrond verblijvende ganzen wordt in de zomer van 2012 geschat op bijna 600.000 ganzen.
Driekwart daarvan bestaat uit grauwe ganzen (ca. 440.000 individuen), gevolgd door
brandganzen (52.000), nijlganzen (44.000) en grote Canadese ganzen (31.000), zie figuur 4
hieronder.

Figuur 4: Geschatte aantallen ganzen in de zomer van 2012, inclusief 95% betrouwbaarheidsinterval (zwarte lijn)
(Bron: Schekkerman 2012, Sovon rapport 2012/34)

De ontwikkeling van het aantal zomerganzen in de toekomst is sterk afhankelijk van de te
bereiken populatiereductie van met name het aantal grauwe ganzen.
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Grauwe gans, ontwikkeling populatie landelijk
De Nederlandse grauwe ganzen maken deel uit van een deelpopulatie die in Scandinavië,
Duitsland en Nederland broedt en voornamelijk in Spanje en Nederland overwintert. De sterke
groei van de populatie grauwe ganzen wordt veroorzaakt doordat bij zowel de totale populatie,
als ook de deelpopulatie in Noord-Holland, het aantal broedvogels sterk toeneemt. De totale
populatie van in Nederland overwinterende vogels, is in de laatste decennia toegenomen van ca.
30.000 eind jaren zestig tot ca. 220.000 vogels in 2005 en in 2012 240.000 individuen . De
zomerpopulatie grauwe ganzen bedroeg in 2006 ca. 100.000 ganzen en in 2012 ca. 440.000
ganzen. Schatting van het aantal broedende grauwe ganzen in de periode 2008 -2010 bedroeg
40.000 tot 50.000. De populatie grauwe ganzen nam in de periode 1965 - 2000 jaarlijks toe met
ongeveer 23%, in de periode daarna met ca. 15 %, nog steeds een fors groeipercentage.
Door Alterra is een populatiemodel ontwikkeld (Populatiemodel voor de grauwe gans,
Alterrarapport 2445, Wageningen 2013). Als er geen maatregelen worden genomen voorspelt
het modeleen groei van de grauwe ganzen in Nederland naar een stabiel niveau van in totaal
ongeveer 1.4 miljoen vrouwelijke vogels, waarvan ongeveer 1.1 miljoen volwassen zijn. In totaal
gaat het dan om2.8 miljoen jaarrond verblijvende grauwe ganzen. Het aantal nesten neemt in
een snel tempo toe tot een stabiel niveau van ongeveer 281.000. Het aantal km-hokken met
broedende vogels groeit in minder dan 40 jaar van het beginaantal van ongeveer 2.000 tot een
evenwichtswaarde van ruim 7.200. Dit aantal is ongeveer gelijk aan het totale aantal km-hokken
met broedhabitat (7.231).
In onderstaande twee figuren is de groei van het aantal broedvogels (links) en niet-broedvogels
(rechts) weergegeven.

Links: Deze gegevens zijn afkomstig van het
Broedvogel Monitoring Project (BMP). Weergegeven
is de jaarlijkse populatie-index en de standaardfout,
gebaseerd op tellingen in steekproefgebieden in het
hele land. De gegevens uit 1984-1989 kunnen minder
betrouwbaar zijn.
Figuur 5 (Bron: website Sovon)

Rechts: De gegevens zijn afkomstig van het Meetnet
Watervogels. Voor elk seizoen is het gemiddeld aantal
vogels (rode punten), de trendlijn (donkerblauw) en
bijbehorende standaardfout (lichtblauwe lijnen)
weergegeven. Seizoenen lopen van juli tot en met juni.

Brandgans, ontwikkeling populatie landelijk
De populatie brandgans kende een sterke toename in de laatste decennia. De zomerstand in
Nederland in 2005 was ongeveer 25.000 stuks (Van der Jeugd et al, 2006). In die tijd vond men
de meeste ganzen rond de Zuid-Hollandse Delta. De combinatie van geschikte broedeilanden en
natuurontwikkelingterreinen met grote grazers was hiervan de oorzaak, deze vormden zeer
geschikte opgroeigebieden. De populatie bestond in 2012 uit ongeveer 60.000 stuks in heel
Nederland (Dikker, T. 2013). Ook het aantal overwinterende brandganzen is flink toegenomen
(Zie bijlage 8, tabel langjarige seizoensgemiddelden).
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Onderstaand is in twee figuren de groei van het aantal broedvogels en de aantallen niet
broedvogels weergegeven.

Links: Deze gegevens zijn afkomstig van landelijke
tellingen van kolonievogels en zeldzame broedvogels
(Meetnet Broedvogels). Weergegeven is de jaarlijkse
populatie-index, gebaseerd op de gehele Nederlandse
populatie of aantallen in de belangrijkste
broedgebieden.
Figuur 6 (Bron: Website Sovon)

Rechts: De gegevens zijn afkomstig van het Meetnet
Watervogels. Voor elk seizoen is het gemiddeld aantal
vogels (rode punten), de trendlijn (donkerblauw) en
bijbehorende standaardfout (lichtblauwe lijnen)
weergegeven. Seizoenen lopen van juli tot en met
juni.

Kolgans, ontwikkeling populatie landelijk
Nederland is internationaal van belang voor kolganzen, bijna 70% van de hele ‘flyway’ populatie
doet Nederland aan. De laatste winters lijkt het aantal kolganzen in Nederland te stabiliseren op
een (winter)seizoensmaximum van circa 850.000 vogels. Deze stabilisatie kan verband houden
met een afnemend broedsucces in het hoge noorden van de soort in de afgelopen jaren. Ook in
het najaar van 2013 keerden kolganzen voor de winterperiode met relatief weinig jongen terug
naar ons land. Voorlopige gegevens wijzen op een jongenpercentage van 12%. (bron: Sovon,
Vogelbalans 2013). Een tweede reden kan gelegen zijn in het feit, dat er meer vogels in de winter
in het noorden en oosten van Duitsland verblijven.
Onderstaand is de groei van het aantal kolganzen in Nederland weergegeven.

Links: Deze gegevens zijn afkomstig van landelijke
tellingen van kolonievogels en zeldzame broedvogels
(Meetnet Broedvogels). Weergegeven is de jaarlijkse
populatie-index, gebaseerd op de gehele Nederlandse
populatie of aantallen in de belangrijkste
broedgebieden.
Figuur 7 (Bron: website SOVON)
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Rechts: De gegevens zijn afkomstig van het Meetnet
Watervogels. Voor elk seizoen is het gemiddeld aantal
vogels (rode punten), de trendlijn (donkerblauw) en
bijbehorende standaardfout (lichtblauwe lijnen)
weergegeven. Seizoenen lopen van juli tot en met juni.
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Het aantal broedende kolganzen is toegenomen van 200 – 250 naar 480 – 760, maar is in zijn
totaliteit nog beperkt gebleven.
Canadese gans, ontwikkeling populatie landelijk
Vanaf 1990 werden steeds meer broedgevallen in Nederland gemeld en heeft een significante
toename plaatsgevonden tot 2010. Na 2010 is de stand iets afgenomen. De niet broedvogels
vertonen vanaf 1995/96 tot 2010/11 nog steeds een significante stijging.
In 2010/11 lieten de watervogeltellingen voor het eerst een hapering zien in de exponentiële
groei sinds midden jaren negentig. Tellingen in 2011/12 bevestigden dit. Het seizoensmaximum
bleef gelijk ten opzichte van 2010/11 (2011/12: 28.000 in januari). De trend bij de broedvogels
sinds 1990 is goed vergelijkbaar met die van de watervogeltellingen: een gemiddelde jaarlijkse
groei met 23% sinds 1990 en 11% sinds 2003 (Boele et al. 2014). Ook bij de broedvogels
stagneert de groei, in 2012 werd zelfs voor het eerst een afname geconstateerd. Schekkerman
(2012) schatte de in Nederland aanwezige populatie in de zomer van 2012 op 31.000 vogels
(met 95%-betrouwbaarheidsinterval 23.800-43.000). Hornman et al. (2012b) gaan voor de
periode 2005/06- 2009/10 uit van maximaal 32.000 vogels. Beide schattingen liggen dicht bij
elkaar, maar een directe vergelijking tussen zomer en winter wordt bemoeilijkt doordat
Canadese Ganzen zich veelvuldig over de landsgrenzen verplaatsen. Zo ruien Canadese Ganzen
uit Duitsland ’s zomers in ons land (Voslamber 2011, Sovon 2013), terwijl ook verplaatsingen
vanuit onze omgeving naar ruigebieden in o.a. Noord- Duitsland en het Oostzeegebied
plaatsvinden (Voslamber 2011, Voslamber & Tanger 2012, Sovon 2013).

Links: Deze gegevens zijn afkomstig van landelijke
tellingen van kolonievogels en zeldzame broedvogels
(Meetnet Broedvogels). Weergegeven is de jaarlijkse
populatie-index, gebaseerd op de gehele Nederlandse
populatie of aantallen in de belangrijkste broedgebieden.

Rechts: De gegevens zijn afkomstig van het Meetnet
Watervogels. Voor elk seizoen is het gemiddelde aantal
vogels (rode punten) de trendlijn (donkerblauw) en
bijbehorende standaardfout (lichtblauwe lijnen)
weergegeven. Seizoenen lopen van juli tot en met juni.

Figuur 8 (Bron: Website Sovon)

Nijlgans
in het “Rapport vogelexoten, vestiging en uitbreiding” van Bureau Waardenburg wordt
gesproken van ca. 10% jaarlijkse populatiegroei. De broedpopulatie wordt in Nederland geschat
op 4.500 – 5.000 broedparen. Zowel voor de broedpopulatie als de populatie niet broedende
vogels is de trend positief significant (trend: toename > 5%).
De seizoensgemiddelden vertonen in alle regio’s tekenen van afvlakking. De snelheid van de
langjarige toename (landelijk met gemiddeld 24% per jaar sinds 1980/81) is zowel landelijk als
in de drie onderscheiden regio’s sinds 2002/03 sterk teruggevallen, naar een gemiddelde groei
van 4-7% per jaar. Deze cijfers passen goed bij de gemiddelde jaarlijkse toename van de
broedvogelaantallen met 6% na 2003 (Boele et al. 2014). Van 2011 op 2012 nam het aantal
broedvogels zelfs af, wellicht vanwege de winterse omstandigheden in februari. Bij de
watervogeltellingen is in de laatste vier seizoenen sprake van stabilisatie. Dit komt ook uit de
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seizoensmaxima naar voren. In 2011/12 ging het om naar schatting 25.000 vogels in september.
Dit zal een onderschatting zijn omdat Nijlganzen ook veel voorkomen buiten het netwerk van
watervogelgebieden (denk aan stedelijk gebieden). Gyimesi & Lensink (2012) schatten het aantal
in Nederland in de winter van 2010/11 op ruim 45.000. Hornman et al. (2012b) gaan (via een
andere methode) uit van een vergelijkbare 48.000, terwijl Schekkerman (2012) de populatie in
de zomer van 2012 op 44.000 vogels begrootte. Afgaande op deze getallen wordt bij de
watervogeltellingen bijna 60% van alle Nederlandse Nijlganzen geteld. Een onbekende factor in
deze vergelijking is nog hoe veel uitwisseling er met populaties over de grens plaatsvindt.
Inmiddels broeden ook in de buurlanden grote aantallen Nijlganzen. Terugmeldingen van
geringde vogels geven aan dat deze in verbinding staan met onze vogels (van Dijk & Majoor
2011; O. Geiter/Vogelwarte Helgoland). De afvlakking van de groei wordt toegeschreven aan
afschot en dichtheidsafhankelijke beperkingen (Gyimesi & Lensink 2012).

Links: Deze gegevens zijn afkomstig van het Broedvogel
Monitoring Project (BMP). Weergegeven is de jaarlijkse
populatie-index en de standaardfout, gebaseerd op
tellingen in steekproefgebieden in het hele land. De
gegevens uit 1984-1989 kunnen minder betrouwbaar
zijn.
Figuur 9 (Bron: Website Sovon)

Rechts: De gegevens zijn afkomstig van het Meetnet
Watervogels. Voor elk seizoen is het gemiddeld aantal
vogels (rode punten), de trendlijn (donkerblauw) en
bijbehorende standaardfout (lichtblauwe lijnen)
weergegeven. Seizoenen lopen van juli tot en met
juni.

4.4 Populatieontwikkeling in Noord-Holland
Jaarrond verblijvende ganzen
In de jaren 2011 tot en met 2014 heeft er jaarlijks eind juli een zomertelling van ganzen in
Noord-Holland plaats gevonden door Landschap Noord-Holland. De uitkomsten laten
bijvoorbeeld zien dat het aantal grauwe ganzen is toegenomen van 78.000 tot 86.000
exemplaren (10% toename t.o.v. 2011), en dat het aantal brandganzen flink toeneemt (een
verdrievoudiging). De kolgans is (nog) niet noemenswaard in Noord-Holland in de zomer
aanwezig. Daarentegen zijn er behoorlijke aantallen Canadese ganzen, boerenganzen en
nijlganzen aanwezig, waarbij alleen de boerengans een duidelijk dalende trend laat zien. Cijfers
over broedparen zijn niet voorhanden.

Jaar
2011
2012
2013
2014

grauwe
gans
78.945
81.903
82.371
86.165

kolgans
6
72
78
11

brandgans
7.363
9.129
12.007
21.674

Can. gans boerengans
4.663
3.787
3.478
2.516
4.000
2.640
5.321
2.067

nijlgans
2.365
1.990
2.835
4.501

Tabel 1: Zomertelling ganzen (Bron: Zomertellingen LNH i.o.v. Provincie Noord-Holland)
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Eigenlijk is vier jaar een te korte periode om trends uit te kunnen distilleren. In dit geval geeft
het wel een goed beeld van de aanwezigheid van de verschillende soorten ganzen in NoordHolland gedurende de laatste jaren.
Wel zijn er langjarig zomertelcijfers beschikbaar van SOVON. In de hiernavolgende tabel zijn
tellingen weergegeven op 2 momenten in de zomerperiode. Daaruit blijkt heel duidelijk een
forse groei van het aantal ganzen. Tevens komt daaruit naar voren, dat de telmomenten per jaar
een verschillend beeld leveren; het ene jaar zijn de aantallen hoog in juli, het ander jaar in
september.
2007
belangrijkste soorten
Grauwe Gans

2008

juli

sept

juli

2009

2010

sept

juli

sept

juli

2011

sept

juli

sept

7.400

35.409

32.521

30.632

7.181

37.628

11.284

41.240

78.122

35.367

Soepgans (hybride g. gans)

448

2.553

7.809

3.440

943

3.091

916

1.828

3.738

2.011

Brandgans

362

2.427

4.650

2.332

89

1.364

582

2.333

7.352

3.158

Grote Canadese Gans

160

952

1.261

1.691

706

647

545

1.787

2.559

1.785

1.457

2.177

666

1.794

525

2.046

2.405

1.437

344

1

2

3

6

20

Nijlgans
Kolgans

2

10

bijzondere soorten
Zwaangans
7
3
Taigarietgans
1
1
1
1
1
1
1
Toendrarietgans
2
Kleine Rietgans
1
Dwerggans
1
1
1
1
Indische Gans
4
3
2
1
7
sneeuwgans
2
2
keizergans
2
Kleine Canadese Gans
431
79
2
4
147
280
366
1.242
5
Rotgans
9
20
1
325
347
1
7
147
Witbuikrotgans
1
Roodhalsgans
174
1.566
Tabel 2: zomertellingen in Noord-Holland in twee verschillende zomermaanden. (Bron: Sovon telcijfers door LNH
geleverd)

Overwinterende ganzen
Noord-Holland wordt door een groot aantal ganzen als winterverblijf gebruikt. De telcijfers van
SOVON voor de opeenvolgende winters vanaf 2007 tot 2012 zijn als bijlage 10 bijgevoegd.
Zes soorten ganzen (grauwe gans, brandgans, kolgans, kleine rietgans, toendrarietgans en
rotgans), die in Noord-Holland foerageren gedurende de winterperiode, zijn weergegeven in een
kaartbeeld in een rapport van SOVON (Verspreiding van ganzen in Nederland en de afzonderlijke
provincies in 2007 -2012 in relatie tot opvangbeleid), zie figuur 10 op de volgende bladzijde. De
witte vlekken zijn het gevolg van keuzes in telgebieden, langjarig beschikbare inzet van tellers
en aanwezigheid stedelijke gebieden. Het wil niet zeggen, dat er helemaal geen ganzen in die
gebiedsdelen aanwezig zijn. Op kaartjes in het SOVON-rapport is ook de verspreiding per
ganzensoort weergegeven (niet bijgevoegd).
De verschillende ganzensoorten foerageren in veel gevallen samen en/of op dezelfde percelen
(vooral later in de winterperiode). In het kader van beheer en schadebestrijding is het voor de
overwinterende ganzen van belang dat er voldoende leefgebied beschikbaar is om gedurende de
winterperiode te kunnen voorzien in hun levensbehoefte. In dit kader was in Noord-Holland
4917 hectare foerageer(rust)gebied aangewezen, te weten: Zeevang (1638 ha), Waterland-oost
(1826 ha) en Vechtstreek (1453 ha).
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Overwinterende ganzen richten echter ook schade aan gewassen aan buiten de eerder
benoemde foerageergebieden waarbij belangen van grondgebruikers worden geschaad. Het
beheer is erop gericht een zeker evenwicht te bereiken tussen het bieden van rust voor de
trekvogels en het beperken van schade voor kwetsbare gewassen.
In het Uitvoeringsbeleid Ganzen 2014 wordt een nieuw begrip geïntroduceerd, rustgebieden, dat
in de plaats gaat treden van de huidige foerageergebieden. De doelstelling van de rustgebieden is
dezelfde. De begrenzing en de vergoedingsregeling verschillen echter van de vroegere
foerageergebieden. Tot de rustgebieden zijn voorgedragen en begrensd fungeren de huidige
foerageergebieden nog als rustgebied.

Figuur 10: verspreiding van 6 soorten ganzen in Noord-Holland;
(Bron: Verspreiding van ganzen in Nederland en de afzonderlijke provincies in 2007 -2012 in relatie tot opvangbeleid,
Sovon-rapport 2013/35)

De WBE’s hebben langjarig ganzentellingen uitgevoerd in het laatste weekend van maart (zie
bijlage 8). Hoewel daar uit naar voren komt, dat er sprake is van groei van het aantal ganzen in
Noord-Holland in de voorjaarsperiode, geven deze cijfers eigenlijk geen helder beeld van hetzij
de winterpopulatie, hetzij de zomerpopulatie. Daarvoor zijn de resultaten teveel afhankelijk van
klimaatomstandigheden in die desbetreffende winter. Een koude winter leidde tot een langer
verblijf van trekganzen, waardoor de tellingen een gemengd beeld leveren.
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4.4.1 Populatieontwikkeling per soort in Noord-Holland
Grauwe gans
Zoals eerder aangegeven laat de zomertelling (eind juli LNH) van de laatste vier jaren zien dat de
populatie grauwe ganzen in de zomer gemiddeld van ca. 78.000 tot 86.000 exemplaren is
opgelopen (ca. 86.000 exemplaren in 2014). Er heeft sinds begin jaren ’90 een forse groei plaats
gevonden. De laatste jaren is de groei minder sterk. Grauwe ganzen zijn in 779 kilometerhokken
(Broedvogelatlas LNH) als zekere of waarschijnlijke broedvogel vastgesteld. Dit komt neer op
een presentie van 26%. Daarnaast is de soort nog in 82 kilometerhokken als mogelijke
broedvogel opgegeven. Op grond van tellingen van grauwe ganzen in de zomer, de geschatte
aanwezigheid van 3.900 broedparen in 2005 (van der Jeugd er al., 2006) en de daarmee
samenhangende totale populatie in 2005 van 15.620 exemplaren en de vastgestelde jaarlijkse
toename tot een aantal van 81.639 exemplaren in 2012, moet het huidige aantal broedparen van
de grauwe gans in Noord-Holland worden geschat op ca. 20.000 paar.
Brandgans
Brandganzen zijn in 152 kilometerhokken als zekere of waarschijnlijke broedvogel en in 25
kilometerhokken als mogelijke broedvogel vastgesteld. SOVON schatte in 2005 het aantal
broedparen in Noord-Holland op ruim 900. Dit aantal is inmiddels opgelopen tot ca. 2.000 –
2.820 broedparen op basis van de telling van 9.142 brandganzen in 2012 en zelfs bijna 2.520 –
3.570 broedparen in 2013 op basis van de telling van 11.581 brandganzen in 2013.
Kolgans
Het aantal broedparen in Noord-Holland is heel klein en zien we niet terug in de beschikbare
cijfers. In 2011 zijn 6 ganzen geteld en in 2012 72 ganzen. Geen reden om bijzondere
maatregelen te willen nemen in de zomer.
Daarentegen zijn er in de winterperiode grote aantallen kolganzen als overwinterende gans in
de provincie aanwezig (zie bijlage 10).
Canadese gans
Canadese ganzen zijn in 249 kilometerhokken als zekere of waarschijnlijke broedvogel
vastgesteld. Daarnaast nog in 63 kilometerhokken als mogelijke broedvogel. De presentie komt
uit op ruim 8 %. SOVON schatte het aantal broedparen van de Canadese gans in Noord-Holland
in 2005 op circa 400. Met een omrekenfactor van 4,24 ( zie bijlage 6 omrekenfactoren) kwam
daarmee de minimale populatie uit op ca. 1.700 ganzen. Bij de zomertelling van 2012 zijn 3.600
Canadese ganzen geteld, wat overeenkomt met ca. 850 broedparen.
De zomertelling van LNH laat voor 2013 een aantal van 3.878 Canadese ganzen zien, in 2014
zelfs 5321 ganzen (zie tabel 2). In de zomertellingen van SOVON is ook zichtbaar dat het aantal
Canadese ganzen flink toeneemt (zie tabel 3).
Nijlgans
De nijlgans is in 917 kilometerhokken vastgesteld als zekere of waarschijnlijke broedvogel. Dat
komt neer op een presentie van 30%. Daarnaast is de soort in 146 kilometerhokken als
mogelijke broedvogel gemeld. Er zijn weinig kwantitatieve gegevens over aantallen broedparen.
Op grond van het aantal kilometerhokken waar de soort broedt, zal het aantal broedparen in
Noord-Holland tussen 1.000 en 1.500 liggen.
De zomertellingen van 2011, 2012, 2013 en 2014 laten respectievelijk aantallen zien van 2393,
2012, 2835 en 4501 . De voorjaarstelling op WBE niveau in 2013 komt voor heel Noord-Holland
uit op ca. 5.100 ganzen. Ook landelijk neemt het aantal nijlganzen nog steeds in aantal toe.
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4.5 Conclusie
De cijfers laten zien, dat voor alle soorten ganzen sprake is van groei van het aantal dieren in de
periode 2008 – 2012/2013. Eveneens wordt duidelijk dat het groeitempo van de ganzensoorten
verschilt.
 Bij grauwe ganzen (jaarrond verblijvende ganzen) is sprake van enige afvlakking in de groei,
mogelijk mede door de blijkbaar succesvolle intensieve maatregelen die onder
verantwoordelijkheid van de FBE de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden (zie hoofdstuk
6).
 Brandganzen maken nog een forse groei door, zowel in het aantal overwinterende ganzen
als in het aantal jaarrond verblijvende ganzen.
 Het aantal kolganzen is met name in de winter (heel) hoog en het aantal broedgevallen
verwaarloosbaar klein.
 Het aantal broedparen van Canadese ganzen is tussen 2005 en 2012 verdubbeld, waarmee
ook deze soort laat zien dat er sprake is van een flinke groei in relatief korte tijd.
 De populatie nijlgans heeft een behoorlijke omvang, die landelijk maar ook in Noord-Holland
groei laat zien.
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5. Schade
5.1 Schade aan gewassen
Door de ruime verspreiding van ganzen, en dan vooral grauwe ganzen, in Noord-Holland hebben
zich de afgelopen jaren in vrijwel alle WBE’s gevallen van belangrijke schade voorgedaan.
Overigens is ook het wettelijke belang belangrijke schade aan gewassen pas aan de orde wanneer
er sprake is van (dreigende) belangrijke schade (groter dan € 250). Naast de schade aan
opbrengst treedt er zeker in de winter ook schade op in de vorm van verslemping door het
plattrappen van de grond en vervuiling met uitwerpselen (vermesting). Deze schade wordt niet
vergoed, maar vormt voor de grondgebruiker wel een schadepost. In verschillende onderzoeken
o.a. uit het Vechtgebied is de ganzenschade onderzocht (Paul Terwan, etc). Daarbij werden
gevolgen van begrazing door ganzen vastgesteld op het gebied van:
- Gevolgen voor grasproductie, bestaande uit de opbrengstderving
- Gevolgen voor graslandgebruik, de indirecte gewasschade
- Gevolgen voor ruwvoer
- Overige gevolgen voor bedrijfsvoering.
De beleidsregels faunabeheer en schadebestrijding Noord-Holland vereisen het overleggen van
relevante objectieve schadegegevens van in bedrijfsmatige context geleden schade. Om inzicht te
geven in de mate waarin de in hoofdstuk 3 bedoelde belangen zijn geschaad wordt hier een
overzicht gegeven van getaxeerde belangrijke schade voor heel Noord-Holland.
2008

2009

2010

jan t/m
maart

2011

2012

2013

€ 673.696

€ 757.363

€ 800.168

€ 1.601.415

€ 1.727.790

€ 1.878.748

april t/m
sept

€ 391.114

€ 610.933

€ 804.296

€ 1.245.314

€ 1.274.160

€ 2.002.483

okt t/m
dec.

€ 239.138

€ 375.137

€ 451.157

€ 518.171

€ 532.784

*€ 23.510

Totaal/
jaar

€ 1.305.956

€1.745.442

€ 2.057.631 € 3.366.911 € 3.536.746 € 3.906.754

Cijfers geleverd door Faunafonds mei 2014, * Laatste kwartaal 2013 nog niet volledig verwerkt.
Tabel 4: Overzicht van totale getaxeerde schade in Noord-Holland per jaar per periode (Bron: Faunafonds)

Schade in de winterperiode (okt – dec en jan - mrt) en in de zomerperiode is aanzienlijk, waarbij
een deel van de winterschade wordt veroorzaakt door jaarrond verblijvende ganzen; de schade
van trekganzen in de winter komt daar bovenop.
Bij het uitbetalen van schade wordt een eigen risico ingehouden. Het eigen risico bedraagt tot nu
toe €250,- per kalenderjaar bij schade met een getaxeerd bedrag tot € 5.000,-. Bij getaxeerde
(totaal)bedragen van € 5.000,- of hoger, bedraagt het eigen risico 5% van het getaxeerde bedrag,
dan wel de som van totaalbedragen aan schade in dat kalenderjaar. Daarnaast is er schade die
niet wordt uitbetaald omdat de onderliggende verzoekschriften door het Faunafonds niet zijn
gehonoreerd. De werkelijke schade is dus hoger dan hier inzichtelijk wordt gemaakt. Dat
verschil zal mogelijk in de toekomst groter worden; per 1 oktober 2014 is een behandelbedrag
van € 300,- euro geïntroduceerd. Overigens wordt ook nu al niet altijd alle schade gemeld.
Het merendeel van de geregistreerde schade wordt veroorzaakt door grauwe gans en brandgans
(jaarrond) en kolgans (winterschade). Kolgans en grauwe gans zijn veruit de grootste
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schadeveroorzakers. Brandganzen kunnen lokaal belangrijke schade veroorzaken. Uit gegevens
van de periode 2008/2012 blijkt dat de overige ganzensoorten daar gezamenlijk hooguit enkele
procenten aan toevoegen. Daarbij moet worden aangetekend, dat schade door Canadese ganzen
en nijlganzen (grotendeels) niet wordt vergoed en daarmee niet in de uitgekeerde schade cijfers
van het Faunafonds is terug te vinden. De daadwerkelijke schade door die twee ganzensoorten is
daarmee moeilijk inzichtelijk te maken.
In Noord-Holland betreft het overgrote deel van de schade grasland. Incidenteel treedt ook
schade op aan groentegewassen, bloembollen of bloemen. Hoewel dat soms ook om grote
bedragen per bedrijf gaat, is de graslandschade een veelvoud van de schade aan andere
gewassoorten. 3
gewas

2008

bladrammenas
blauwmaanzaad

2009

2010

2011

2012

2013

0
880
5.906
0

0
0

0
0

2.640
8.941

0
0

7.362
1.800
631

6.068
264
500

4.312
410
0

2.074
0
0

19.325
0
0

15.658

13.618

4.722

2.074

12.035
0
0
0
23.616

0

0

0

10.199
4.501
1.987
0

41.594
7.791
972
0

49.741
25.887
0
2.100

0
42.568
105.203
0
0
5.155

totaal groenten

16.687

50.357

77.728

152.926

21.178
7.284
0
389
0
8.514
1.260
38.625

26.945
0
0
0
4.149
0
1.440
32.534

aardappel
mais
overig akkerbouw
snijrogge
suikerbiet
voedergewas
wintergraan
zomergraan
akkerbouw

852
1.188
5.519
0
2.585
0
34.578
10.282
55.004

12.019
9.875
0
0
47.409
753
9.730
20.198
99.984

36.614
3.277
4.030
0
23.041
0
15.756
5.469
88.187

4.404
4.800
45.094
0
2.300
364
51.017
35.362
143.341

11.619
0
0
0
0
0
9.493
6.773
27.885

22.898
0
0
0
1.332
0
9.603
9.301
43.134

grasland blijvend
grasland nieuw ingezaaid
snijmais
totaal gras etc.

303.765
0
0
303.765

446.403
571
0
446.974

629.977
3.682
0
633.659

942.206
2.484
0
944.690

1.160.534
19.374
4.126
1.184.034

1.869.654
28.631
9.205
1.907.490

bloem
koolzaad

4.740
0

karwij

1.125

graszaad
brouwgerst
groenbemester
luzerne
som bijzondere gewassen
bloemkool
broccoli

groenten
ijsbergsla
kool
peen
kroten

19.325

Tabel 5: getaxeerde zomerschade per gewas over de jaren 2008 tot 2013, (Bron: Cijfers Faunafonds, mei 2014)

3

Omdat er een selectie is gemaakt in gewassoort en in andere tabellen naar ganzensoort zijn de totaal cijfers in
de verschillende tabellen niet gelijkluidend.
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Uit onderstaande tabel komt naar voren, dat er in alle WBE gebieden (plus de regio Stad Edam
en Natuurmonumenten Loosdrechtse Plassen) sprake is van uitgekeerde belangrijke schade.
WBE naam
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Grootgeestmerambacht
6.105
14.875
6.480
24.056
8.746
0
Vecht en Veenstreek
285
0
0
0
0
0
NM Loosdrechtse Plassen
0
285
333
185
223
474
Wijckermeer
0
2.474
1.931
2.744
1.130
3.816
Haarlemmermeer
0
1.262
0
4.232
4.610
3.964
Noord Kennemerland
718
379
1.002
1.829
705
5.875
Wieringermeer
22.096
41.039
42.207
42.612
20.598
9.858
Noorderpark
4.595
4.976
6.723
12.340
11.469
11.657
Zuid-Kennemerland
280
3.795
4.798
6.006
10.057
14.687
Ouwe Land, 't
8.714
3.048
4.250
4.379
12.154
16.366
Grootslag, Het
838
27.812
38.856
91.262
28.280
20.347
Stad Edam
853
1.071
0
5.548
11.514
29.145
Oostzaan
17.478
9.049
19.470
30.373
52.891
47.534
Waterland, St. Jachtbeheer
11.257
23.651
30.748
78.334
56.159
52.497
Purmer, De
4.204
11.275
16.738
21.844
39.065
67.628
Amstelland
20.059
32.898
34.148
95.924
80.603
68.988
Gooi en Vechtsreek
52.531
70.353
55.704
80.143
84.476
86.129
Westerkoggejagers
12.180
40.614
20.979
44.244
67.300
89.885
Beemster Jagersvereniging
9.525
15.279
18.872
60.042
88.606
93.377
Uitgeest e.o.
25.781
81.720
77.955 130.327
80.255
99.175
Noorder Koggenland
38.582
53.441
48.921
74.949
69.567 109.448
Texel
81.755 107.365 128.137 160.112 148.437 127.762
IJmeer en Vechtstreek
59.965 122.140 122.999 172.985 173.820 135.606
Waterland e.o.
30.546
60.669
65.544
85.410 118.225 135.666
Noordkop, De
105.820 101.145
88.489 107.146 134.418 146.609
Dieën, De
186.565 222.836 318.007 393.911 399.910 266.533
Banne wormer Jisp en Nick
64.286
48.790
89.805 152.993 198.669 318.730
Zaanstreek e.o.
110.104 159.381 214.757 345.600 347.880 403.472
Schermmeer e.o.
66.628
99.588 112.494 201.308 444.868 419.411
Zeevang
239.882 256.122 283.961 517.454 540.930 742.971
totalen 1.181.632 1.617.332 1.854.308 2.948.292 3.235.565 3.527.610
Tabel 6: uitgekeerde schadecijfers per jaar per WBE , oplopend gesorteerd naar 2013 (Bron: Schadecijfers Faunafonds,
mei 2014)

In sommige WBE gebieden is sprake van inmiddels aanzienlijke schade, die in de jaren 2008 tot
2013 fors is toegenomen.
Eenzelfde soort tabel voor de zomerschade per WBE gebied op kwetsbare gewassen geeft een
goed beeld van de verspreiding van de schade in Noord-Holland. In het merendeel van de WBE
gebieden is sprake van belangrijke schade op kwetsbare gewassen. Slechts een paar WBE’s laten
geen schadehistorie zien in kwetsbare gewassen. In die gebieden is voornamelijk sprake van
schade op blijvend grasland (zie bijlage 11).
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WBEnaam
Amstelland
Banne Wormer Jisp en Neck
Beemster Jagersvereniging
Dieen, de
Grootgeestmerambacht
Grootslag, Het
Haarlemmermeer
IJmeer en Vechtstreek
NM Loosdrechtse Plassen
Noorder-Koggenland e.o.
Noorderpark
Noord-Kennemerland
Noordkop, De
Oostzaan
Ouwe Laand,'t
Purmer, de
Schermeer, de
Stad Edam
Texel
Uitgeest e.o.
Gooi en Vechtstreek
Waterland e.o.
Waterland , St.Jachtbeheer
Westerkoggejagers
Wieringermeer, St. Jachtraad
Wijckermeer
Zaanstreek
Zeevang
Zuid-Kennemerland
totalen

2008

2009

2010

2011

2012

2013

5.626
1.188
9.422
2.160
0
0
0
5.100

2.204
3.612
7.520
19.342
1.680
0
0
5.017

607
0
0
4.831
32.230
0
710
222
13.333

13.819
0
80.848
80.327
2.032
0
435
4.703

3.933
0
19.703
25.932
0
0
473
0

5.811
810
4.422
19.143
0
218
377
4.149

20.411

39.853

30.760

19.915

26.708

41.417

0
910
6.398
0
11.732

596
529
1.735
315
23.865

0
1.469
6.273
0
4.105

1.320
6.840
1.500
2.889
32.188

0
468
6.696
0
12.891

0
7.038
1.459
282
12.296

0
0
0
102
23.509

0
239
6.287
9.119
39.007

409
1.830
3.658
0
50.451

0
0
317
4.923
8.463

0
0
2.592
6.056
4.931

160
631

0
309
616
24.964
28.955
500
0
2.728

23.156
1.971

0
450

0
3.119

14.602
7.504

87.349

164.340

174.319

303.614

113.626

133.107

Tabel 7: getaxeerde zomerschade op kwetsbare gewassen per WBE gebied (Bron: Schadecijfers Faunafonds, mei 2014)

Tot slot is de schade in de winterperiode op kwetsbare gewassen eveneens in beeld gebracht per
WBE gebied. Deze cijfers staan in bijlage 11.
De volgende tabel, waarin de uitgekeerde schadecijfers zijn gerangschikt naar de nieuwe
kalenderperiodes laat zien, dat de zomerschade (maart – november) vervijfvoudigd is ten
opzicht van 2008. Daarmee wordt onderstreept, dat de schade van jaarrond verblijvende
ganzen, een groot probleem vormt in Noord-Holland.
Let op: De cijfers van het Faunafonds worden gedurende het jaar bijgewerkt aan de hand van
uitgevoerde taxaties en uitgekeerde bedragen, op het moment dat de procedure daarover is
afgerond. In de loop van het jaar en zelfs jaren daarop wijzigen de cijfers daardoor en zijn niet
meer exact vergelijkbaar met gegevens van oudere datum. Bij de bron vermelding is daarom
telkens het moment van uitdraai vermeld.
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uitgekeerde schadecijfers

2008

2009

2010

2011

2012

2013

winter oude stijl

€ 865.743 € 1.068.899 € 1.179.608 € 1.997.310 € 2.096.676 € 1.807.845

winter nieuwe stijl

€ 628.785

€ 788.419

€ 740.921 € 1.286.123 € 1.276.783 € 1.106.449

zomer oude stijl

€ 315.889

€ 548.433

€ 674.700

€ 950.982 € 1.138.889 € 1.720.437

extra

€ 236.958

€ 280.480

€ 438.687

€ 711.187

€ 552.847

€ 828.913 € 1.113.387 € 1.662.169 € 1.958.782 € 2.421.833

maart + okt

zomer nieuwe stijl

€ 819.893

€ 701.396

Tabel 8: schadecijfers vergeleken tussen winter/zomer oude stijl (1 april tot 1 oktober) en winter/ zomer nieuwe stijl
(1 maart tot 1 november)
(Bron: Cijfers Faunafonds, november 2014)

Schade door ganzen in de winterperiode in relatie tot kwetsbare gewassen
Bij het opstellen van het faunabeheerplan 2009-2013 was het beleid voor de (winter)ganzen er
op gericht de ganzen zoveel mogelijk gebruik te laten maken van daarvoor aangewezen
foerageergebieden. De ontheffing voor schadebestrijding was daaraan ondersteunend, dat wil
zeggen dat buiten de foerageergebieden en Natura2000 gebieden binnen het gehele werkgebied
van de FBE grauwe ganzen en kolganzen konden worden verjaagd (met ondersteunend afschot)
op uitsluitend kwetsbare gewassen, waaronder overjarig (blijvend) grasland. Daarbij was een
selectie gemaakt op WBE niveau naar regio en naar gewassoort. Dat onderscheid leidde tot
onlogische situaties. Overlast op spinazie op Texel mocht worden bestreden, overlast op
spinazie in de Kop van Noord-Holland niet. Gezien het principe van vruchtwisseling, “reizende”
bedrijfsvoering van intensieve teelten en de gevolgen van handelen elders is een dergelijk
onderscheid niet gewenst.
Schade door grauwe ganzen in de zomer
Uit de faunaschade cijfers, aangeleverd door het Faunafonds, blijkt dat in de
ontheffingsperiode van 1 april tot 1 oktober, grauwe ganzen in het bijzonder in de jaren 2008
t/m 2012 toenemend schade hebben veroorzaakt. De cijfers betreffen getaxeerde bedragen en
uitgekeerde bedragen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat de prijzen van de
landbouwgewassen per jaar kunnen variëren en dat de weersomstandigheden een belangrijke
rol kunnen spelen.
Schade overige ganzensoorten
In de volgende tabel zijn de schadecijfers van de verschillende ganzensoorten in zomer en
winter in de jaren 2008 tot en met 2013 naast elkaar gezet. Duidelijk is daarmee dat grauwe
gans in feite jaarrond voor aanzienlijke schade zorgt en dat daarnaast brandgans in de zomer
voor een behoorlijk schade bedrag zorgt en in de winter voor het viervoudige. Kolgans is met
name in de winter aanleiding voor grote schadebedragen.
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Faunaschade in Noord-Holland van 6 ganzesoorten, gesorteerd op jaar van uitbetaling
uitgekeerd bedrag [€]
totaal 2009
totaal 2010
totaal 2011
totaal 2012
diersoort
periode
grauwe gans

winter

€ 774.717

€ 868.771

€ 1.338.987

€ 1.554.669

€ 1.528.090

zomer

€ 548.643

€ 588.462

€ 751.677

€ 1.017.099

€ 1.295.850

€ 1.323.360

€ 1.457.233

€ 2.090.664

€ 2.571.768

€ 2.823.940

winter

€ 213.364

€ 222.027

€ 338.691

€ 350.241

€ 370.897

zomer

€ 10.630

€ 12.243

€ 11.803

€ 13.065

€ 18.814

€ 223.994

€ 234.270

€ 350.494

€ 363.306

€ 389.711

winter

€ 25.941

€ 37.615

€ 172.491

€ 136.108

€ 189.828

zomer

€ 4.551

€ 7.461

€ 27.537

€ 34.950

€ 57.747

€ 30.492

€ 45.076

€ 200.028

€ 171.058

€ 247.575

winter

€ 33.073

€ 29.680

€ 53.589

€ 46.757

€ 77.432

zomer

€ 5.412

€ 5.224

€ 9.446

€ 14.310

€ 51.958

€ 38.485

€ 34.904

€ 63.035

€ 61.067

€ 129.390

winter

€ 1.632

€0

€0

€ 1.704

€ 1.875

zomer

€0

€0

€ 317

€ 77

€ 2.773

€ 1.632

€0

€ 317

€ 1.781

€ 4.648

€0

€0

€0

totaal grauwe gans

kolgans

totaal kolgans

brandgans

totaal brandgans

rotgans

totaal rotgans

canadagans

totaal 2013

totaal canadagans

boerengans e.d. winter

€0

zomer

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€ 1.618.069

€ 1.776.656

€ 2.706.346

€ 3.172.869

€ 3.595.264

totaal boerengans e.d.

Tabel 9: uitgekeerde schade winter/ zomer voor 6 ganzensoorten (Bron: Cijfers Faunafonds, maart 2014)
* nijlgans wordt niet uitbetaald

Nijlganzen
Nijlgans is een exoot; schade van nijlganzen wordt daarom niet vergoed (op een enkel geval van
gemengde schade na). In die gevallen waar Nijlganzen deel uitmaakten van een grotere groep
ganzen, die schade veroorzaakten, is de nijlganzenschade wel getaxeerd. Schade van nijlganzen,
die uitsluitend in een groep van de eigen soort verblijven wordt niet gehonoreerd en ook niet
getaxeerd.
Het is van groot belang, dat schadecijfers van Nijlgans kunnen worden verzameld om het belang
van bestrijding te kunnen aangeven. Ook vanuit de wens om inzicht te hebben in de populatie
van nijlganzen is het noodzakelijk zo veel mogelijk gegevens te verzamelen over de soort. Het
verdient de voorkeur om een kosteloze schademelding in te stellen voor nijlganzen met
opvolging door taxatie Faunafonds.
5.2 Schade aan natuur en waterkwaliteit
Volop effecten, hier en daar schade
Zoals bij alle anderen (vogel)soorten is er sprake van een wisselwerking tussen de aanwezigheid
van ganzen en hun omgeving. Enerzijds selecteren ganzen hun plek om te rusten, foerageren en
broeden op basis van de voor hen gunstige omgevingskenmerken (rust, voedsel,
nestgelegenheid). Anderzijds oefenen ganzen in meer of mindere mate effect uit op hun
omgeving (beweging/geluid, graasdruk, bemesting, fysieke beïnvloeding van vegetatie e/o
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bodem). Afhankelijk van de (overige) aanwezige en/of nagestreefde natuurdoelen (bv. Rode
Lijst soorten e/o Natura2000-doelen), èn de mate van negatieve beïnvloeding daarvan (positief
kan dus ook), is sprake van belangrijke negatieve effecten en wordt gesproken van belangrijke
natuurschade.
Belangrijke natuurschade
In algemene zin is het aantonen en met name het kwantificeren van natuurschade niet
eenvoudig. Het niet, of nog niet, of pas na extra beheerinspanningen behalen van door ganzen
negatief beïnvloede natuurdoelen laat zich nu eenmaal moeilijker in geld uitdrukken dan
gesystematiseerde gewasschade-taxaties.
In semi-kwantitatieve zin zou natuurschade beschreven kunnen worden in termen van
tevergeefs geleverde dan wel extra benodigde inspanningen (in uren e/o geld) voor de
inrichting en/of het beheer van bepaalde natuurgebieden met door ganzen gefnuikte
natuurdoelen. Het blijft echter uiterst lastig om in per definitie complexe ecosystemen dergelijk
één op één relaties te leggen, zowel qua onderliggende wetenschappelijke bewijslast als ook qua
bedrijfseconomische inzet.
In kwalitatieve zin is het echter goed mogelijk om op basis van beheerpraktijkervaring (expert
judgement; Kleijn et al., 2011a), ondersteund door wetenschappelijk onderzoek, de meest
voorkomende, belangrijke natuurschade te duiden. Onderstaande tabel geeft het overzicht van
de verschillende typen belangrijke natuurschade zoals die zich voordoen in de huidige situatie in
Noord-Holland.
Biotoop

Schade

Veroorzaakt door
(oa)

Literatuur

Voedselarme wateren

Eutrofiering van water
e/o oevers, verdwijnen
van soorten

Overwinterende e/o
jaarrond verblijvende
ganzen (kan al bij
enkele broedparen)

Brouwer & van
den Broek, 2010
Kleijn ea, 2012

Rietvegetaties

Remmen van nieuwe en
verdwijnen van
bestaande
(water)rietvegetaties,
incl. andere soorten

Ruiende Grauwe
Ganzen

Bakker, 2010
Vullink ea, 2010
Boudewijn &
Anema, 2013

Bijzondere
(oever)vegetaties

Eutrofiering,
vertrapping e/o vraat,
verdwijnen van soorten

jaarrond verblijvende
e/o ruiende ganzen

Weidevogels

Concurrentie om
broedhabitat bij
kolonievorming,
indirect effect door
tanende inzet voor
agrarisch
weidevogelbeheer

Kolonievormende
Brandganzen, resp.
jaarrond verblijvende
Grauwe Ganzen

Cope ea, 2003
Rowcliffe ea, 1996
Kuijper ea, 2006
Kleijn ea, 2012
Kentie ea 2013
Kleijn ea, 2010
Kleijn ea 2011b
Visbeen ea, 2012

Zwarte sternkolonies

Lokaal negatief effect
op broedsucces

jaarrond verblijvende
Grauwe Ganzen, al dan
niet met hun jongen

Van der Winden,
2010

Tabel 10: typen natuurschade
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Wetenschappelijke onderbouwing in een notendop
Waar ganzen in hoge dichtheden voorkomen zijn hun effecten op de vegetatie goed zichtbaar. In
verscheidene studies wordt aangetoond dat vegetatiehoogte over het algemeen sterk
gereduceerd wordt (Rowcliffe et al., 1996, Cope et al., 2003) en bloeiwijzen van bepaalde soorten
planten selectief afgegraasd worden door ganzenbegrazing (Kuijper et al., 2006). Deze studies
waren echter vooral toegespitst op Rot- en Brandganzen. In een studie op Texel, naar de
correlatie tussen natuurschade en de aanwezigheid van Grauwe ganzen werden effecten van
ganzenbegrazing ook snel zichtbaar. In deze studie werd een kleine anderhalf jaar na het
plaatsen van exclosures duidelijk dat de vegetatiehoogte en de abundantie van kruiden en Rode
Lijst-soorten significant lager was op plekken die door ganzen begraasd konden worden dan op
plekken waar dat niet mogelijk was (Kleijn et al., 2012).
Steeds meer onderzoek toont aan dat kruidenrijke vegetaties belangrijk zijn voor het
broedsucces van weidevogels (Kentie et al., 2013, Kleijn et al., 2010). Hieruit volgt dat er mogelijk
indirecte effecten kunnen zijn van ganzenbegrazing op het broedbiotoop en wellicht ook de
foerageermogelijkheden van weidevogel kuikens. Een recente studie geeft hier inderdaad
indicaties voor (Visbeen et al., 2012) maar Kleijn et al vonden geen effect of zelfs licht positief
effect in de periode na vestiging (vestiging zelf hebben ze niet onderzocht)). Het onderzoek van
David Kleijn heeft indertijd aangetoond dat qua interacties tussen ganzen en weidevogels er
geen negatief effect was: de weidevogels joegen de ganzen weg i.p.v. andersom.
In deze studie waren er ook weer aanwijzingen voor een negatief effect van ganzenbegrazing op
de vegetatie hoogte en kruidenrijkheid van de onderzochte graslandpercelen. Ook werden er
hierop volgend aanwijzingen gevonden dat door de afnemende kruidenrijkheid en
vegetatiehoogte geschiktheid van kemphaan broedhabitat en kuiken foerageer habitat van de
grutto en tureluur achteruit ging (Visbeen et al., 2012).
Een bijzonder geval betreft het negatieve effect van zomerganzen op het broedsucces van
Zwarte Sterns (verstoring van drijvende nesten; van der Winden, 2010). Veel algemener is de
schade door ganzenvraat op oever- en rietvegetaties (Bakker 2010, Vullink et al. 2010), zoals
recenter nog beschreven aan de hand van exclosures in Loenderveen, Vechtplassen (Boudewijn
& Anema, 2013).
Tenslotte is er nog de belangrijke natuurschade als gevolg van eutrofiering van voedselarme
wateren zoals onder meer duinmeren en duinrellen (Brouwer & van den Broek, 2010). Waardoor
niet alleen plantensoorten verdwijnen maar ook amfibieën en libellensoorten die van helder
water afhankelijk zijn.
Voedselarme wateren
Waterrijke gebieden zijn voor ganzen een veilige haven om te rusten, ruien en broeden, waar het
water een natuurlijke barrière vormt tegen roofdieren en ander gevaar. Tijdens het broeden en
ruien wordt in deze gebieden ook gefoerageerd, maar als dit niet noodzakelijk is gaat de
voorkeur uit naar eiwitrijke graslanden in de omgeving. Wanneer de ganzen na het foerageren
weer terugkeren naar het water, verplaatsen ze dus ook via hun uitwerpselen nutriënten van
buiten het gebied. Deze allochtone input vormt vooral een gevaar voor nutriëntarme gebieden
(bv duinplassen of door duinwater gevoede gebieden in de duinpolders). Ook op de door ganzen
bezochte oevers wordt de beschikbaarheid van fosfaat duidelijk verhoogd. Kleine aantallen
ganzen kunnen al een duidelijke en langdurige vermesting veroorzaken. Dit geldt ook voor
ruiende ganzen die weliswaar al hun tijd op dezelfde locatie doorbrengen en dus geen
nutriënten van buiten het systeem meenemen; door een versnelde cyclus en/o lokale ophoping
van de nutriënten afkomstig van de vegetatie ter plekke. Daarnaast kan ook vermesting van de
oeverkanten wel optreden.
Rietvegetaties
Ganzen verblijven vaak in gebieden met rietvegetaties in het water of in de oeverzone. Het
foerageren van Grauwe ganzen op riet gebeurt jaarrond en zowel op de bovengrondse (broeden ruitijd) als ondergrondse (winter) delen. De vraat van ganzen op riet kan een positieve
invloed hebben op een gebied door het open te houden, waardoor verlanding niet optreedt en
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een afwisselend landschap van rietlanden en open water ontstaat. Wanneer echter de
begrazingsintensteit te hoog is, gaat dit positieve effect verloren en neemt de diversiteit van het
gebied af door het verdwijnen van de rietvegetatie. Het effect van overmatige rietbegrazing door
Grauwe ganzen is ook bevestigd door onderzoek met exclosures. De verandering in structuur
van riet en het verdwijnen van rietlanden leidt tot verschillende ongewenste effecten, waarvan
het verdwijnen van geschikte broedplaatsen voor moerasvogels er mogelijk een van is (bv de
recente afname van de Grote Karekiet in de Vechtplassen). Het is echter lastig een causaal
verband aan te tonen tussen een toenemend aantal ganzen en het afnemen van aantallen
zeldzame rietvogels. De studies tot nu toe hebben voornamelijk gekeken naar de effecten van
begrazing door jaarrond verblijvende Grauwe ganzen op riet. Invloeden van andere soorten
ganzen zijn nog niet direct gemeten, maar het is aannemelijk dat ook zij schade veroorzaken
door hun graasactiviteiten.
Overige bijzondere (oever)vegetaties
Ganzen kunnen schade aanbrengen door bemesting, vertrappen en begrazing aan zeldzame flora
zoals voedselarme oevervegetaties en botanisch waardevol grasland (bv. orchideeëngrasland of
veenmosrietland). Deze effecten kunnen al optreden bij kleine maar langdurig verblijvende,
lokale populaties.
Weidevogels
Wetenschappelijk bewijs voor het mogelijke directe conflict dat zou bestaan tussen ganzen en
weidevogels is vooralsnog niet geleverd. Het is echter zeer lastig vast te stellen is of een lager
broedsucces van weidevogels wordt veroorzaakt door aanwezigheid (kort gras, mest) of fysieke
verstoring door ganzen (in vestigingsfase, nestverlies. Door Kleijn et al (2011b) is hier naar
gekeken en die vonden geen of licht positief effect, of door andere omgevingsfactoren (bv
waterstand, landgebruik, predatie). Hoewel er dus nog geen wetenschappelijk bewijs is voor
significante verstoring, wordt het directe conflict tussen weidevogels en ganzen in ieder geval
incidenteel waargenomen door boeren en beheerders van natuurgebieden. Tevens zou uit
inventarisaties blijken dat de weidevogels plekken mijden die druk bezocht zijn geweest door
overwinterende ganzen.
Ganzen jagen echter ook predatoren weg; in de Gelderse Poort gingen de vossen ganzen eieren
eten zolang die er waren (i.p.v. of in aanvulling op weidevogels en hun eieren), dus de optelsom
kan nog wel eens tegen-intuïtief gunstig voor weidevogels uitpakken.
Een indirect effect van de ganzen op weidevogels is dat boeren minder geïnteresseerd zijn om
mee te doen aan weidevogelbeheer omdat de graslanden van mindere kwaliteit zijn vanwege de
vele uitwerpselen van ganzen.
Broedkolonies Zwarte stern
Lokaal is aangetoond dat het broedsucces van Zwarte sterns achteruit ging in de aanwezigheid
van Grauwe ganzen die ’s nachts de speciaal uitgelegde nestvlotjes van de sterns omver
zwommen. Het aantal jongen per broedpaar was lager in gebieden waar ook ganzen verbleven.
Samenvattend
Onder de huidige omstandigheden in Noord-Holland is er sprake van verschillende typen van
natuurschade. In het overgrote deel van de gevallen is de schade effectief te bestrijden met
lokale maatregelen, veelal neerkomend op het voorkomen van nieuwe vestigingen van
standganzen op kwetsbare locaties (afschot broedparen & nestbehandeling) en/of het vangen en
doden van lokale ruiende ganzenconcentraties van al dan niet jaarrond verblijvende ganzen c.q.
maatregelen om gebied minder toegankelijk te maken voor ganzen (nestvlotjes sterns). Vanuit
het oogpunt van natuurbeheer kan worden volstaan met specifieke schadebestrijding,
gebruikmakend van genoemde maatregelen. Een goede aanvulling daarop is het afstemmen op
het generieke populatiereductiebeheer.
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Wanneer in de omgeving van de natuurterreinen in het kader van landbouwschade
populatiereductie van ganzen plaatsvindt, zullen naar verwachting ook lokale maatregelen
minder of nog maar beperkt nodig zijn. Samenwerking bij de bestrijding van de overlast zal het
effect versterken.
5.3 Schade aan recreatie/ oppervlaktewater
Uit onderzoek van Waternet komt naar voren, dat de aanwezigheid van ganzen verstorend
werkt op enerzijds de oevervegetatie en anderzijds de waterkwaliteit. Ganzen vreten de
rietkragen weg, waardoor verlies aan flora optreedt en de habitat voor diersoorten in die
rietkragen verdwijnt. Daarnaast ontstaat schade aan de oeverbescherming. Verjagen van de
ganzen had een direct positief effect op de oevervegetatie. Uitwerpselen van ganzen vervuilen
het water, dat in sommige gebieden tevens dienst doet als zwemwater en als uitgangsmateriaal
voor drinkwater. In geval er sprake is van recreatief gebruik van de oever ( zwemstrandjes)
treedt ook daar vervuiling op door ganzen.
5.4 Conclusie
De financiële schade door ganzen jaarrond in Noord-Holland is in de afgelopen jaren aanzienlijk
toegenomen van € 1,3 miljoen in 2008 tot ruim € 3,5 miljoen in 2012 (zie tabel 4) en zelfs 3,9
miljoen in 2013 (alle drie cijfers betreffen getaxeerde schade), met name door grauwe ganzen.
Schade aan overjarig grasland is daarbij de grootste kostenpost.
Kolganzen en rotganzen zorgen in de winter, als er in Noord-Holland grote aantallen trekvogels
verblijven, voor aanzienlijke schadebedragen. De schade door brandganzen is de laatste jaren
jaarrond een aandachtspunt.
De schade door Canadese gans kan niet goed inzichtelijk worden gemaakt wegens het ontbreken
van goede cijfers. Het zelfde geldt voor schade door Nijlgans. Het is gewenst dat schade door
Nijlganzen wel wordt geïnventariseerd, ook al is uitkering van die schade ( nog) niet aan de
orde.
Ook overige soorten van, met name in de winter aanwezige, trekganzen veroorzaken incidenteel
schade. De omvang daarvan noopt (nog) niet tot maatregelen.
Natuureffecten, waaronder soms ook schade, treden hier en daar op en zijn effectief te
bestrijden met lokale maatregelen. Recreatie effecten zijn ook aanwezig maar incidenteel van
aard en nog onvoldoende gedocumenteerd.
De oplopende en omvangrijke schade geeft daarmee alle reden om ter voorkoming en beperking
van deze schade actief en intensief op te treden.
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6. Resultaten uitvoering maatregelen

Ten einde schade te voorkomen en te beperken zijn de afgelopen jaren verschillende
maatregelen ingezet. Zowel maatregelen op perceelsniveau om schade te voorkomen en te
beperken (werende middelen, verjagen en aan verjaging ondersteunend afschot) als
maatregelen waarbij populatiereductie voorop stond eveneens met als oogmerk
schadebeperking (nestbehandeling, afschot en afschot broedparen). Afschotcijfers zijn voor heel
Noord-Holland middels recent het FRS systeem en voorheen de administratie van de FBE
beschikbaar. Cijfers over de vangacties en nestbehandeling rond Schiphol zijn eveneens
beschikbaar. Cijfers over nestbehandeling in de rest van Noord-Holland zijn niet volledig
dekkend geregistreerd maar leveren wel voldoende informatie over de gezamenlijke inspanning.
Er werd en wordt niet gerapporteerd over de inzet van werende middelen of de toepassing van
uitsluitend verjagingactiviteiten. Het is van groot belang, hetgeen ook in het hoofdstuk
monitoring wordt onderstreept, dat uitvoerders de resultaten (nestbehandeling en afschot)
goed invoeren in de beschikbare registratiesystemen.
6.1 Nestbehandeling/ eieren behandelen
Op basis van een provinciale vrijstelling is het toegestaan om nesten van brandgans, grauwe
gans, kolgans en rietgans opzettelijk te verstoren en de eieren te behandelen, zodanig dat er
geen broedresultaat komt. Er zijn in hoofdzaak twee methoden gebruikt om eieren te
behandelen. De meest voorkomende behandeling is het prikken van een gaatje in de eierschaal.
Een andere methode is het dompelen van eieren in maïskiemolie. Het “schudden” van eieren is
in mindere mate toegepast.
Deze activiteit vindt plaats op verschillende plekken in Noord-Holland bij verschillende
(natuur)terreinen. In hoeverre hier ook door WBE’s en/of agrarische grondgebruikers aan
wordt bijgedragen is niet bekend. Het is gewenst dat in de toekomst consequent wordt
gerapporteerd over deze activiteit. In het hoofdstuk monitoring wordt ingegaan op de
wenselijkheid van rapportage. Onderstaand is weergegeven hoeveel nesten en eieren in de jaren
2009 tot en met 2012 zijn behandeld op basis van ons bekende cijfers.
2009
Ganzesoort
Grauwe ganzen

nesten

2010

eieren

nesten

2011

eieren

nesten

2012

eieren

nesten

eieren

12.759

75.914

19.392

104.373

9.262

55.323

11.177

65.775

423

3.306

329

1.939

65

521

89

558

0

0

0

0

0

0

0

0

1.134

4.589

2.297

10.836

1.082

6.481

2.548

15.224

Canadese ganzen

593

2.935

453

2.926

104

545

35

247

Nijlganzen

495

4.108

312

2.311

106

1.159

134

1.290

Onbenoemde ganzen

116

697

0

0

0

0

0

0

15.520

91.549

22.787

122.397

10.619

64.029

13.983

83.094

Verwilderde boerenganzen
Kolganzen
Brandganzen

Totaal

Tabel 11: Jaarcijfers per ganzensoort nest- en eierenbehandeling Noord-Holland, (Bron: Jaarverslag FBE 2012)
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Voor het gebied rond Schiphol zijn cijfers beschikbaar vanaf 2008. Ter vergelijking zijn
onderstaand de inspanningen van een aantal organisaties rond Schiphol in het behandelen van
nesten en het onklaar maken van eieren in de jaren 2008 en 2012 weergegeven. Opvallend is de
toename van het aantal behandelingen tussen 2008 en 2012.
Soort

Grauwe gans

2008 / 2012

nest

Amsterdamse Bos

Kolgans

ei

nest

brandgans

ei

nest

boerengans

ei

nest

Canadese gans

ei

nest

ei

Nijlgans
nest

ei

277

1.365

17

124

12

92

639

3338

0

0

0

0

30

143

0

0

37

342

186

613

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

45

294

40

194

0

0

0

0

3

24

1

6

1

9

118

597

0

0

0

0

0

0

0

0

3

22

RWS
Groen Amstel
LNH
SBB

738

4.424

8

48

11

126

7

42

73

438

2848

19556

0

0

132

890

17

132

10

61

51

471

88

414

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

20

200
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

WBE Haarlemmer
WBE Amstelland
WBE Spaarnwoude

130

882

164

1.041

152

914

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

WBE Zaanstreek
WBE Wijckerm.
art.67 Westeinder

110

589

totaal 2008

1.354

7.913

0

0

8

48

28

250

7

42

85

530

totaal 2012

4.201 26.508

0

0

132

890

50

299

11

67

92

844

totaal eieren 2008

8.783

totaal eieren 2012
28.608
Groen is 2008, roze is 2012
Tabel 12: nestbehandeling in de regio Schiphol (Bron: FBE cijfers Rapportages Schiphol maatregelen)

Met deze activiteit is een flinke inspanning van vrijwilligers en terreinbeheerders gemoeid. Deze
maatregel is onder voorwaarden zinvol. Zoals uit studies blijkt is de maatregel pas effectief
indien tenminste 70% van de nesten in enig gebied wordt behandeld (zie hoofdstuk 8).
Daarnaast is combinatie met afschot en grootschalig vangen effectief gebleken. Ook de
flankerende maatregelen rond Schiphol (waaronder oogstresten onderploegen) draagt bij aan
het terugdringen van de groei van het aantal ganzen.
6.2 Schadebestrijding met behulp van afschot
Winterperiode (schadebestrijding)
De ontheffing op basis van het FBP 2009- 2013 maakte aan verjaging ondersteunend afschot
mogelijk op kwetsbare gewassen. Overjarig grasland was daar onder begrepen. Dat heeft ertoe
geleid dat in vrijwel geheel Noord-Holland afschot heeft plaats gevonden in toenemende
aantallen als gevolg van de groeiende populatie. Alleen in 2009 in de winter heeft geen afschot
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plaats gevonden doordat geen ontheffing beschikbaar was. Dat wordt weerspiegeld in de
afschotcijfers.

Jaar
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Afschotcijfers Noord Holland
grauwe gans
kolgans
Schiphol
Schiphol
zomer winter jaarrond zomer winter jaarrond
5.429
1.020
34
93
741
3.288
0 1.099
6.394
7.970
45 1.153
15.198 11.383
3309
76 3.515
8
3.231
0
3151
37
0
0
11.191
9.264
4.958
232 2.337
65
30.024 18.836
7.055
31 6.908
171
22.486 16.497
6.563
0 5.237
152
22.678 11.763
4.666
20 4.951
166

totaal

6.576
5.128
15.562
33.450
5.410
28.047
63.027
50.802
44.244

Tabel 13: afschotcijfers in de zomerperiode 1 april tot 1 oktober, de winterperiode 1 oktober tot 1 april.
(Bron: Cijfers FBE Noord-Holland)

Zomerperiode (populatiereductie en schadebestrijding)
In de zomerperiode vindt schadebestrijding met behulp van afschot plaats zowel op
perceelsniveau met een Perceelgebonden machtiging (PM) in geval van (dreigende) schade als
met een Algemene machtiging (AM) om populatiereductie tot stand te brengen. Onderstaand
zijn de cijfers weergegeven gebaseerd op de registratie per WBE. Uit de cijfers in combinatie met
die van tabel 13 wordt duidelijk dat afschot van kolganzen in hoofdzaak alleen in de
winterperiode plaatsvindt.

jaar
2007
2008
2009
2010
2011
2012

afschot zomer
gr. gans
kolgans brandgans can. Gans boerengans
6.394
45
142
819
977
15.198
76
164
675
821
3.231
37
0
307
5
11.191
232
203
648
112
30.024
31
274
1.689
164
22.486
0
391
1.194
107

nijlgans
3.791
2.262
719
2.069
899

Tabel 14: Afschot ganzensoorten zomerperiode (Bron: Cijfers FBE Noord-Holland; NB: zonder regio Schiphol)

Naast het algemene afschot gericht op populatiereductie bestaat ook de mogelijkheid vanaf half
februari tot afschot van broedparen vooruitlopend op de zomerontheffing. Deze maatregel kan
effectief zijn als die consequent wordt uitgevoerd.

6.3 Maatregelen Schiphol, inclusief vangacties
Met ingang van 2012 zijn naast verjagen, nestbehandeling en afschot ook vangacties uitgevoerd
rond Schiphol. De veiligheid van het luchtverkeer maakte een dergelijke ingrijpende maatregel
noodzakelijk. De vangacties zijn succesvol verlopen en hebben geleid in samenhang met de
andere maatregelen rond Schiphol (intensieve nestbehandeling en afschot, onderploegen
oogstresten) tot teruglopende aantallen ganzen in de regio.
De resultaten van de vangacties zijn weergegeven in de onderstaande tabel, naast afschot en
nestbehandeling.
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jaar

2008

2009

2010

2011

2012

2013

nesten

1.482

2.490

3.398

4.208

4.486

3.676

eieren

8.783 17.092

20.127

23.132

28.608

21.240

Afschot totaal

3.859

2.413

6.017

9.441

7.782

5.498

0

0

0

0

5.054

2.449

vangst tot 10 km
vangst 10 - 20 km

2.284

Tabel 15: resultaten Schiphol-maatregelen in Noord-Holland (Bron: FBE Noord-Holland)

6.4 Andere maatregelen
In het kader van het Schiphol Convenant zijn afspraken gemaakt over de inzet van vier
verschillende sporen naast elkaar. Enerzijds betreft dat populatiebeheer met maatregelen zoals
nestbehandeling, verjagen en afschot door WBE’s en ook terreinbeheerders, en vangacties door
professionele teams. Anderzijds zetten de betrokken partijen ook in op technische innovatie
(radardetectie van vogels), ruimtelijke maatregelen (‘vogeltoets’ nieuwe RO-plannen) en
gewasmaatregelen (onderploegen oogstresten & alternatieve teelten). Het geheel aan
maatregelen versterkt elkaar. Onderploegen van oogstresten (tegen een vergoeding, hetgeen
resulteert in een forse kostenpost), stimuleren van een gewaskeuze, die voor ganzen minder
aantrekkelijk is maar wel voldoende economisch potentie heeft en het beperken van nieuwe
natte natuur in de directe omgeving maken dat ganzen zowel voor hun nestgelegenheid als voor
het fourageren naar andere gebieden op zoek gaan. In hoeverre er sprake is van verplaatsen van
ganzen naar andere gebieden, waar minder beperkingen bestaan, is nog niet duidelijk.
In Noord-Holland buiten het Schipholgebied zijn tot nog toe beperkt andere maatregelen
ingezet. In het gebied van Waternet bij de Loosdrechtse plassen zijn verjagingsactiviteiten
uitgevoerd, gericht op oeverherstel en verminderen watervervuiling. Daarmee werd
broedgebied verstoord en voedselmogelijkheden beperkt. Deze maatregelen hebben succes
gehad, zoals blijkt uit de rapportage daaromtrent, maar leiden op zich niet direct tot
vermindering van de populatie, slechts tot verjaging.
6.5 Conclusie
Er is de afgelopen jaren met toenemende inspanning ingezet op de uitvoering van maatregelen
om schade te voorkomen en te bestrijden. In de periode 2005 tot 2010 was er sprake van een
groei in nestbehandeling en afschot. De laatste jaren is het afschot min of meer stabiel op in
totaal (incl. Schiphol) ruim 45.000 ganzen per jaar. Daarnaast zijn er drie jaar intensieve
vangacties uitgevoerd in de Schipholregio in de ruiperiode van de ganzen.
De inspanningen van de laatste jaren die vanuit de FBE (waaronder ook de coördinatie
vangacties Schiphol), de WBE’s (oa. ondersteunend afschot bij schadebestrijding &
populatiereductie zomerganzen) en TBO (m.n. nestbehandeling en, lokaal, afschot broedparen)
in combinatie met andere maatregelen zijn geleverd hebben geleid tot een zekere mate van
stabilisatie van een aantal populaties. Echter nog niet tot afname van het aantal ganzen en
vermindering van de schade.
Duidelijk is dat een combinatie van maatregelen tot meer succes leidt, en dat gebiedsafspraken
tot grotere effectiviteit leiden. Monitoring van alle gewenste maatregelen is van groot belang om
ook in de toekomst te kunnen beoordelen welke inspanningen nodig zullen zijn om de schade te
voorkomen en bestrijden.
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7. Gewenste stand
7.1 Noodzaak planmatig beheer
Uit de cijfers ten aanzien van populatiegroei, schade en inzet van maatregelen tot nu toe blijkt,
dat het voorgaande beleid (nog) onvoldoende het gewenste effect heeft gesorteerd. De groei
heeft doorgezet4, de schade is aanzienlijk toegenomen, terwijl er een forse investering is gedaan
in nestbehandeling, er grote aantallen ganzen zijn gedood door middel van afschot en rondom
Schiphol tevens door middel van vangacties, en conform de voorschriften werende en
verjagende middelen zijn ingezet. De inzet van andere maatregelen, zoals verhoogde predatie,
beïnvloeding van waterpeilen, etc. is slechts hier en daar toepasbaar en levert provinciedekkend
onvoldoende effecten.
De inzet van meerdere maatregelen en middelen tegelijkertijd en in onderlinge samenhang is
daarmee gewenst om de schade in de toekomst te voorkomen en te beperken en de populaties
ganzen blijvend te verlagen.
Naast de inzet van werende en verjagende middelen is reductie van de populatie(s)
noodzakelijk: nestbehandeling, afschot gericht op het voorkomen en bestrijden van directe
schade en afschot gericht op populatiereductie. Voor populatiereductie is daarnaast vangen een
zeer effectieve methode met enerzijds zo min mogelijk verstoring van andere natuurwaarden en
anderzijds een gunstige neveneffect (vermarkting van het ganzenvlees). Immers dit zijn de enige
beheermaatregelen die direct invloed hebben op de populatieomvang en daarmee op het
schadeniveau.
De inrichtingsmaatregelen zoals het plaatsen van rasters, het fluctueren van waterpeilen en nog
andere maatregelen ( zie hoofdstuk 8), waarmee groei van de populatie mogelijk kan worden
beïnvloed, zal in overleg tussen de verschillende grondeigenaren en bevoegde organisaties
lokaal kunnen worden afgewogen en desgewenst worden toegepast.
7.2 Gunstige staat van instandhouding
De wet schrijft voor, dat vanuit het perspectief van duurzaam beheer de gunstige staat van
instandhouding van een populatie gewaarborgd moet blijven, rekening houdend met de effecten
van schadebestrijding en natuurlijke sterfte. Dat betekent, dat ook al worden er maatregelen
ingezet om de schade te beperken en de daarmee samenhangende populatie te reduceren, er een
ondergrens is van het aantal ganzen , dat in stand moet blijven. Onderstaand is dit verder
uitgewerkt voor de broedende ganzen in Noord-Holland.
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben onlangs het Uitvoeringsbeleid Ganzen
vastgesteld, waarin de regels voor de beoogde gewenste stand zijn aangegeven. Deze
beleidsuitwerking was gebaseerd op de hoofdlijnen van het voormalige ganzenakkoord. Ten
aanzien van het kwantificeren van de minimumpopulatie hanteert de provincie het volgende
uitgangspunt:
Uit het Natura 2000 doelendocument 2006 van het ministerie van LNV (thans EZ) komt de
volgende omschrijving van een landelijke minimum populatie:
Hiermee wordt bij broedvogels gedoeld op het minimaal aantal noodzakelijke broedparen voor een
duurzame landelijke populatie. Essentieel in het voorbestaan van de nationale populatie is het
4

Voor grauwe gans is een afvlakking van de groei waarneembaar, mogelijk als gevolg van de inzet van afschot,
nestbehandeling en vangacties.
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voorhanden zijn van voldoende sleutelpopulaties. Er wordt aangenomen dat voor de meeste
broedvogelsoorten 20 sleutelpopulaties een garantie is voor een duurzame landelijke populatie, de
landelijke minimumpopulatie wordt bepaald door het aantal gewenste sleutelpopulaties en het
minimum aantal paren per sleutelpopulatie’’.
Het minimum van een sleutelpopulatie is afhankelijk van de levensduur van de vogel. Voor
ganzen is afgewogen dat het een langlevende soort is en het habitat voor handen is. Een landelijk
minimum zou 20 sleutelpopulaties zijn, ieder bestaande uit 20 broedparen. In totaal zijn er dan
400 broedparen, hierbij moeten de niet broedende vogels en juvenielen (subadulte ganzen) nog
worden opgeteld.
In dit faunabeheerplan is uitgewerkt op welke doelstanden in Noord-Holland we ons in de
komende 5 jaar willen richten. Voor grauwe gans, brandgans, Canadese gans en nijlgans in
Noord-Holland zal daarmee ruim worden voldaan aan het minimum aantal ganzen dat volgens
bovenstaande berekening uitgangspunt is voor heel Nederland. De gunstige staat van
instandhouding wordt dus door het voorgestelde planmatige beheer gegarandeerd.
7.3 Gewenste stand in Noord-Holland
Bij het bepalen van de gewenste stand van de jaarrond verblijvende grauwe gans, brandgans,
Canadese gans en nijlgans in Noord-Holland wordt deze primair benaderd vanuit de doelstelling
voor beperking van belangrijke schade aan gewassen. Niet alleen is dit veruit het grootste
belang, deze is ook goed meetbaar door de onderbouwing vanuit de schadegegevens van het
Faunafonds. Zolang de gunstige staat van instandhouding kan worden gewaarborgd is het
acceptabel geachte schadeniveau richtinggevend voor de gewenste stand.
Schadebestrijding ten behoeve van belangen met betrekking tot zwemwater of kwetsbare
natuur moet ook kunnen plaatsvinden. Door hun omvang en specifieke incidentele karakter
wordt daarvoor vanuit die belangen niet op voorhand een gewenste stand gedefinieerd in dit
faunabeheerplan. Waar mogelijk lift de ganzenaanpak in die situaties mee op standregulatie ten
behoeve van de beperking van schade aan gewassen. Indien dat niet mogelijk is of onvoldoende
oplevert, moet nadere invulling van de lokale stand plaatsvinden op basis van locatiespecifieke
uitwerkingen.
De provincie heeft als acceptabel schadeniveau de schade in 2005 van grauwe ganzen en 2011
van brandganzen vastgesteld. De uitgangspunten voor het voorheen beoogde Ganzenakkoord
vormen de basis voor het Noord-Hollandse beleid. Voor Canadese ganzen heeft de provincie
geen schadeniveau benoemd, maar wel een gewenste stand gekoppeld aan het jaar 2005.;
nijlganzen zijn exoten, in feite is daarmee alle schade door nijlganzen niet aanvaardbaar.
Het schadeniveau van enig jaar komt tot stand op basis van de kilogrammen droge stof per
hectare en de prijs per kilogram droge stof per hectare. Onder invloed van de markt en het
klimaat fluctueert de prijs en de opbrengst van het gewas, zie onderstaande tabel.
2008
Drogestofprijzen gras

Prijs

Opbrengst

2009
Prijs

Opbrengst

2010
Prijs

Opbrengst

2011
Prijs

Opbrengst

2012
Prijs

Opbrengst

2013
Prijs

Opbrengst

Gangbaar gras
voorjaarssnede

€ 0,25

150 kg/ds

€ 0,18

150 kg/ds

€ 0,16

150 kg/ds

€ 0,26

150 kg/ds

€ 0,22

150 kg/ds

€ 0,27

150 kg/ds

zomersneden

€ 0,21

120 kg/ds

€ 0,14

120 kg/ds

€ 0,16

120 kg/ds

€ 0,20

120 kg/ds

€ 0,24

120 kg/ds

€ 0,24

120 kg/ds

najaarssnede

€ 0,17

120 kg/ds

€ 0,13

120 kg/ds

€ 0,18

120 kg/ds

€ 0,16

120 kg/ds

€ 0,21

120 kg/ds

voorjaarssnede

€ 0,35

150 kg/ds

€ 0,38

150 kg/ds

€ 0,37

150 kg/ds

€ 0,56

150 kg/ds

€ 0,39

150 kg/ds

€ 0,37

150 kg/ds

zomersneden

€ 0,29

120 kg/ds

€ 0,33

120 kg/ds

€ 0,37

120 kg/ds

€ 0,39

120 kg/ds

€ 0,47

120 kg/ds

€ 0,34

120 kg/ds

najaarssnede

€ 0,25

120 kg/ds

€ 0,30

120 kg/ds

€ 0,38

120 kg/ds

€ 0,34

120 kg/ds

€ 0,44

120 kg/ds

nvt

Biologisch gras

nvt

Tabel 16: drogestof prijzen gras 2008- 2013 (Bron: Faunafonds)
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Dat blijft zich ook verder in de toekomst voordoen. Daarmee is de hoogte van de schade niet
enkelvoudig gekoppeld aan de stand van de hoeveelheid ganzen. Wij gaan er in dit FBP van uit,
dat de relatie tussen schade en het aantal ganzen vooralsnog de beste maatstaf is voor noodzaak
de populaties te reduceren.
7.4 Getalsmatige weergave gewenste stand
Grauwe gans
In 2005 waren er ongeveer 3900 broedparen grauwe ganzen in Noord-Holland (van der Jeugd et
al. 2006) aanwezig hetgeen via een omrekenfactor leidt tot een totale populatie van ongeveer
15.000 ganzen. Sindsdien is het aantal ganzen aanzienlijk gestegen tot ruim 81.000 in 2012
(teruggerekend ca. 20.000 broedparen), een vervijfvoudiging/ flinke stijging in 7 jaar! Het moge
duidelijk zijn dat de schadecijfers daarmee ook explosief zijn gestegen.
In het Faunabeheerplan 2009 – 2013 was een gewenste stand broedparen grauwe gans
vastgesteld van 1300 broedparen, onderdeel van een populatie in de nazomer van ca. 11.000
ganzen incl. vliegvlugge jongen. Het nu voorgestelde aantal broedparen zou een aanzienlijke
uitbreiding ten opzichte van de eerdere doelstellingen betekenen. Echter in het provinciaal
beleid is het schadeniveau 2005 als uitgangspunt genomen, hetgeen betekent, dat in ieder geval
het aantal broedparen uit 2005, nl. 3900 broedparen, als streefgetal moet worden genomen.
Gezien het feit dat de schade in de zomer in de periode 2005 – 2012 niet met een factor 5 (groei
van het aantal ganzen) maar met een factor 20 is gegroeid van ca. € 50.000 in 2005 tot meer dan
€ 1 miljoen in 2012, is het van het allergrootste belang om de laagst mogelijke gewenste
populatie als grens te hanteren. Zelfs dan is het de vraag of eenzelfde aantal broedparen als in
2005 toch niet uitkomt op een hoger schadebedrag dan in 2005. Monitoren van zowel
broedparen als de schadebedragen is noodzakelijk om daar inzicht in te krijgen en zo nodig de
aannames bij te stellen.
In ieder geval is een gewenste stand van 3.900 broedparen In Noord-Holland geen gevaar voor
de gunstige staat van instandhouding van de soort, zoals in de eerste paragraaf is aangegeven.
Brandgans
De telling van SOVON in 2006 kwam uit op ongeveer 4.500 broedparen in heel Nederland. Het
totaal aantal broedparen in Noord-Holland in 2008 werd geschat op 925 broedparen
(Broedvogelatlas LNH). Bij de zomertelling in 2011 werden 7372 brandganzen in Noord-Holland
geteld en in 2012 9.142 brandganzen. Dat vertegenwoordigt een flinke groei, tussen 2011 en
2012 een groei van meer dan 20%. De schade door brandganzen in de zomer groeide navenant
van € 4794 in 2009 tot €29.801 in 2011 en zelfs € 35.265 in 2012. Eveneens een groei tussen
2011 en 2012 van meer dan 20%. Let wel, de schadecijfers van brandganzen in het
winterseizoen zijn een veelvoud daarvan.
De provincie heeft in het Uitvoeringsbeleid vastgesteld dat het schadeniveau van 2011 voor
brandganzen leidend is voor de bepaling van de gewenste stand van jaarrond verblijvende
brandganzen. Aangezien een telling uit 2011 beschikbaar is, nemen we dat getal als
uitgangspunt. De gewenste stand van brandganzen is ongeveer 7.300 ganzen, hetgeen
overeenkomt met 1845 broedparen. De gunstige staat van instandhouding is daarmee niet in het
geding.
Kolgans
Voor kolgans als standvogel wordt geen beperking in de stand nagestreefd. Het aantal getelde
kolganzen in de zomertelling bedroeg in 2012 72. In broedparen betekent dat slechts een zeer
gering aantal broedparen. Ook de schadecijfers voor kolganzen in de zomer zijn laag en geen
reden om populatiebeheer te willen uitvoeren. Voor trekganzen in de winter is blijkens de forse
toename in aantallen de duurzame staat van instandhouding niet in het geding, temeer daar
meer dan voorheen een terughoudend beheer zal plaatsvinden.
Canadese gans
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SOVON schatte het aantal broedparen van de Canadese gans in Noord-Holland in 2005 op circa
400. Landelijk was het aantal Canadese ganzen in dat jaar 6.400 dieren. Gezien de verspreiding,
de jaarlijkse populatiegroei en het feit dat de soort doorgaans in 'kolonies' broedt, ligt het
huidige aantal broedparen inmiddels beduidend hoger. Een voorzichtige schatting
(Broedvogelatlas LNH) kwam uit op 600-900 broedparen in 2011. Het aantal ganzen in 2011
bedroeg landelijk ca. 13.000 dieren, een verdubbeling t.o.v. 2005. Gezien het uitgangspunt dat
400 broedparen per soort gans voor heel Nederland voldoende is om de gunstige staat van
instandhouding niet in gevaar te laten komen, geldt ook voor de Canadese gans, dat
schadebestrijding door middel van afschot niet tot problemen zal leiden.
De schadecijfers voor Canadese gans zijn niet representatief voor de overlast door de Canadese
gans, omdat schade (in principe) niet wordt vergoed als gevolg van de landelijke vrijstelling tot
het verjagen en doden. In 2011 heeft SOVON een rapport uitgebracht, waarin de populatiegroei
en de te verwachten schade van Canadese gans zijn onderzocht. De daaruit naar voren komende
cijfers laten zien, dat het van groot belang is om de populatie niet verder te laten toenemen. Een
aantal van 400 (ondergrens van SOVON schatting 2005) broedparen in Noord-Holland vormt
daarmee de gewenste stand.
Nijlgans
Net als bij de Canadese gans geldt dat de schadecijfers voor Nijlgans niet representatief zijn voor
daadwerkelijk geleden schade. Daarnaast is de Nijlgans is een exoot en kan om die reden een
bedreiging vormen voor de biodiversiteit en het ecosysteem door bijvoorbeeld het
wegconcurreren van inheemse soorten of genetische
vermenging, waardoor kenmerken van inheemse (sub)soorten verdwijnen. Eigenlijk zou een
nulstand gewenst zijn. De populatie van Nijlganzen is echter inmiddels zo groot dat een nulstand
niet meer realiseerbaar lijkt, in relatie tot de middelen die hiervoor (zowel in financiële als in
praktische zin) beschikbaar zijn. Daarom is een zo laag mogelijke stand gewenst van maximaal
enkele tientallen dieren.
7.5 Conclusie
Uitgangspunt voor de gewenste stand van de populaties grauwe gans en brandgans is volgens
het provinciale beleidskader minimaal het schadeniveau in 2005 (€ 47.997 ) respectievelijk het
schadeniveau in 2011 (€ 29.801 uitgekeerde zomerschade). De ontwikkeling van de populaties
in de laatste jaren en de verschillende telcijfers leiden ertoe dat een gewenste populatie voor
grauwe gans gerelateerd aan de maximaal aanvaardbare schadecijfers uitkomt op ca. 15.000
ganzen (3.900 broedparen) en voor brandgans op een populatie van ca. 7.300 ganzen (1.845
broedparen).
Voor kolgans wordt geen gewenste stand bepaald. De zomerpopulatie is dermate laag, dat daar
nu nog geen noodzaak toe is. Voor Canadese gans is de inzet erop gericht de populatie te
beperken tot de stand van het aantal ganzen in 2005 van (ca. 400 broedparen). Voor de Nijlgans
is een wenselijke stand aangegeven van hooguit enkele tientallen dieren.
Soort
Grauwe gans
brandgans
Canadese gans

Gewenst aantal
15.000
7.300
1.600

Broedparen
3.900
1.800
400

nijlgans

minimale stand

minimale stand

Tabel 17: Overzicht van gewenste stand verschillende ganzensoorten

Kennis en informatie over aantallen, voorkomen en verspreiding van de ganzen in NoordHolland zijn cruciaal om het beheer en beleid te kunnen evalueren en zo nodig bij te stellen.
Monitoring van het aantal broedparen, wellicht waar mogelijk lokaal ook nesten en eieren en
winter- en zomertelcijfers zijn provinciedekkend daarom van groot belang.
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8. Maatregelen

Bij het voorkomen en bestrijden van de schade door ganzen aan wettelijk erkende belangen zijn
er verschillende mogelijkheden. In het provinciale Uitvoeringsbeleid Ganzen zijn de kaders
omschreven waaraan de inzet van maatregelen en middelen moet voldoen; soms is zelfs de
maatregel zelf benoemd en is de werking ingeperkt. In dit hoofdstuk worden de maatregelen en
te verwachten effecten beschreven. Veelal zal een combinatie nodig zijn om de schade effectief te
verminderen. De maatregelen zijn niet in alle landschappen inzetbaar en ook de omvang van de
ganzenpopulatie speelt een rol.
8.1 Toetsingskader inzet van maatregelen
Uitgangspunt voor toetsing is dat preventieve maatregelen in de vorm van werende maatregelen
de voorkeur genieten. Het gebruik van werende maatregelen is niet ontheffingplichtig zolang er
geen beschermde diersoorten opzettelijk worden verontrust of gedood en hun nesten of andere
vaste verblijfplaatsen niet opzettelijk verstoord worden.
Gebleken is dat de huidige inzet van werende maatregelen op zich zelf niet voldoende effect
sorteert om de schade terug te dringen. Uit het hoofdstuk waarin de schadecijfers worden
weergegeven, blijkt overduidelijk dat de schade de afgelopen jaren ondanks de inzet van
werende maatregelen en deels ook verjagende maatregelen alleen maar is toegenomen. Het
gepresenteerde cijfermateriaal laat zien, dat de ingezette maatregelen naar het zich laat aanzien
hebben geleid tot mogelijk enige stabilisatie van de populatie en nog niet tot beperking van de
schade. Dat noopt ertoe, dat inzet van de verschillende mogelijke maatregelen in combinatie
gewenst is. Tevens is het denkbaar dat gedurende de looptijd van dit FBP proefsgewijs in de
praktijk de effectiviteit wordt nagegaan van eventuele andere (nieuwe) maatregelen .
8.2 Beleid van de provincie bij de keuze voor inzet van maatregelen
De provincie biedt in haar beleid de mogelijkheid tot inzet van de volgende maatregelen .
Hoofdonderscheid is het verschil in optreden per kalenderperiode:
- winterrust van 1 november tot 1 maart, waarbij alleen schadebestrijding met ondersteunend
afschot mogelijk is op kwetsbare gewassen, geen overjarig grasland zijnde;
- tussen 1 maart en 1 november actief voorkomen en bestrijden van schade, ook door middel
van populatiereductie
- tussen 1 februari en 1 april afschot van gekoppelde ganzen.
Dat is in algemene zin toegepast in dit faunabeheerplan. De verschillende maatregelen,
waaronder inrichtingsmaatregelen, schadebestrijding en standregulatie zullen gezamenlijk en in
afstemming op elkaar kunnen worden ingezet. Waar zich geen schade voordoet is het treffen van
maatregelen niet aan de orde voor zover de betreffende situatie er niet aan bijdraagt dat zich
elders wel schade voordoet.
Voordat wordt ingegaan op specifieke inrichtingsmaatregelen wordt een meer algemene
beschrijving gegeven van preventieve maatregelen om schade te voorkomen. Veel van de
maatregelen lijken overigens het best te werken in combinatie met andere maatregelen. In het
kader van de aanpak van de overlast van ganzen rond Schiphol in verband met de veiligheid van
het vliegverkeer is goede ervaring opgedaan met een combinatie van maatregelen. Verschillende
betrokken organisaties doen hieraan mee, waarbij ieder die maatregel uitvoert of stimuleert, die
behoort tot zijn/haar competentie. De uitvoering door de FBE van de maatregelen die liggen op
het terrein van schadebestrijding door populatiereductie door grondgebruikers,
terreinbeheerders en jagers. Deze populatiereductie vormt daarbij een essentieel onderdeel van
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het totale pakket aan maatregelen, immers het is een belangrijke vorm van uitvoering waarmee
het aantal ganzen wordt gereduceerd.
8.3 Preventieve maatregelen
8.3.1 Preventieve maatregelen in relatie tot de eisen van het Faunafonds
In de Handreiking Faunaschade van het Faunafonds (Oord, 2009) wordt een opsomming van
werende en verjagende preventieve maatregelen gegeven die mogelijk een andere bevredigende
oplossing kunnen vormen ter voorkoming en beperking van schade door ganzen. De
belangrijkste visuele en akoestische verjagingsmiddelen voor ganzen zijn: vogelverschrikkers,
vlaggen, nabootsing roofvogel, flitsmolens, camouflagenetten, landbouwvoertuigen,
knalapparaat, vogelafweerpistool, elektronische geluidsgolven, schriklint/koord en het geweer.
Uit evaluatie van de inzet van preventieve maatregelen over de afgelopen jaren blijkt dat deze
middelen ook daadwerkelijk worden ingezet. Veel schade is met de inzet van deze middelen
voorkomen maar de schade in zijn totaliteit is echter niet afgenomen. Hoewel er misschien wel
effect wordt gesorteerd op het betreffende perceel waar de middelen worden ingezet, is de
schade als geheel significant toegenomen.
Gebruik van verjagingsmiddelen waarbij ganzen opzettelijk worden verontrust kan plaatsvinden
op basis van de provinciale vrijstelling. Uit de schadecijfers (zie hoofdstuk 5) blijkt dat ondanks
de huidige inzet van verjagingsmiddelen de schade in de achterliggende periode is toegenomen.
Deze inzet van verjagingsmiddelen heeft niet geleid tot vermindering van de populatie. De
toename van het aantal ganzen (zie hoofdstuk 4) zorgt voor een (flinke) toename in belangrijke
schade aan gewassen als gevolg van het foerageren door ganzen op agrarisch gebied. Inzet van
alleen werende en verjagende preventieve maatregelen ter voorkoming van schade is daarmee
niet afdoende.
Voor het opzettelijk verontrusten met het geweer (verjaging) is een ontheffing nodig. Voor het
toepassen van schadebestrijding met het geweer bij kwetsbare gewassen is het uitgangspunt om
voorafgaand minimaal 2 door het Faunafonds aanbevolen maatregelen te treffen, waarvan een
akoestisch en een visueel. Op weide-, hooi- of graszaad percelen met een gewas ouder dan 6
maanden en granen en graszaad in de afrijpingsperiode is menselijke aanwezigheid als
preventie naast afschot voldoende. Ook de inzet van de ontheffing voor aan verjaging
ondersteunend afschot op kwetsbare gewassen heeft onvoldoende effect gehad. Zowel de
populatie ganzen als de schade van de ganzen is toegenomen.
8.3.2 Behandeling van eieren (nestreductie)
Het behandelen van eieren zorgt er voor dat deze niet meer uitkomen en er minder
nakomelingen zijn. Dit behandelen gebeurt bijvoorbeeld door middel van het schudden van
eieren, het prikken in eieren of het behandelen met maïsolie. Het gehele nest wordt daarbij
meestal behandeld aangezien overblijvende kuikens een grote overlevingskans hebben. Een
nadeel aan deze methode is dat het plaatsvindt in het broedseizoen en er goed opgelet moet
worden of andere soorten niet verstoord worden.
Aan de hand van een onderzoek op Texel kan gezegd worden dat indien 70% van de eieren
behandeld wordt, een populatie in 10 jaar afneemt van bijvoorbeeld 300.000 naar 200.000
ganzen.
Dit zijn maar 10.000 ganzen per jaar op een grote populatie. Er moeten minstens 70% van de
eieren onklaar gemaakt worden om een significante verlaging van de ganzenpopulatie te
bereiken. Stel de intensiteit is 50%, dan blijft de populatie zelfs groeien. Deze maatregel is vooral
effectief bij kleine populaties, bij terugdringen pioniers en op eenvoudig te bereiken plaatsen.
Verder zouden de jongen die wel uitkomen daarentegen een veel grotere overlevingskans
hebben gezien het ruime aanbod aan voedsel en het ontbreken van onderlinge concurrentie.
Daarmee neemt de aanwas (dus) niet af in de mate die beoogd wordt. Deze maatregel zal de
komende 5 jaar daarom ondersteunend worden gebruikt in goed toegankelijke gebieden met
Faunabeheerplan Ganzen NH 2015-2020

48

26 januari 2015

kleine ganzenpopulaties en op nieuwe vestigingen. In de gebiedsgerichte uitvoeringsplannen
kunnen hierover afspraken worden gemaakt tussen de verschillende beheerders en
grondgebruikers teneinde een zo groot mogelijke effectiviteit te bereiken.
8.3.3 Fertiliteitsbeïnvloeding
Met behulp van behandeld lokvoer kunnen ganzen onvruchtbaar worden gemaakt, dit wordt
hormonaal of chemisch bewerkstelligd. Deze maatregel is in het veld niet erg efficiënt als het
gaat om het bestrijden van schadeveroorzakende ganzensoorten, voor stadsparken, waar
ganzen gewend zijn aan bijvoederen lijkt deze maatregel beter geschikt. Vermarkten van het
vlees zou in dat geval overigens lastig kunnen zijn vanwege de restanten die mogelijk in het
vlees achter blijven. Ook zouden predatoren en andere vogels mogelijk negatieve effecten
kunnen ondervinden door deze maatregel. Het is dus alleen een geschikte maatregel in zeer
controleerbare situaties (zie gereedschapskist Ganzenakkoord).
8.3.4 Verjaging door visuele en akoestische middelen
Het verjagen van ganzen kan worden uitgevoerd met veel verschillende middelen. Ganzen
kunnen echter snel wennen aan bepaalde maatregelen, het is daarom noodzakelijk om de
maatregelen af te wisselen. De afwisseling tussen passieve combinatiemiddelen (visueel en
akoestisch) lijken op perceelniveau de beste resultaten te geven. Als men deze alleen activeert
bij aankomst van de vogels is het zeer effectief. Een nadeel van deze methode is wel dat de
ganzen alleen verjaagd worden en dus op een andere plaats (de buurman) weer neerstrijken en
daar (opnieuw) schade kunnen veroorzaken. Indien er voldoende opvanggebieden in de buurt
zijn zou het goed kunnen werken.
Preventieve middelen brengen de nodige (arbeids)kosten met zich mee. De effectiviteit is
afhankelijk van de intensiteit, ruimtelijke schaal, afwisseling en de tijdsduur. Gezien de
populatieomvang van de verschillende ganzensoorten zal deze maatregel met een behoorlijke
intensiteit moeten worden ingezet om voldoende effect te sorteren. Het meeste effect wordt
naar alle waarschijnlijkheid behaald met een gecoördineerde aanpak. Ook hiervoor geldt dat
intensiteit en effectiviteit een forse inspanning vergen en met name tot resultaat kunnen leiden
in combinatie met andere maatregelen.
8.4 Inrichtingsmaatregelen
8.4.1 Opvanggebieden in de winter
In opdracht van het Faunafonds heeft Sovon het gebruik van de ganzenfoerageergebieden in
Nederland gemonitord (Sovon-rapport 2013/17, Schekkerman et al.). Er blijkt over de jaren van
het onderzoek geen sprake van een leereffect, het percentage gebruik van opvanggebieden is
nog vergelijkbaar met 2004/2005. Zowel agrarische percelen als natuurpercelen kunnen
worden begrensd als foerageer-/rustgebied. Bij het begrenzen van natuurpercelen moet kritisch
worden gekeken wat de gevolgen daarvan zijn voor het bieden van broedgelegenheid aan
grauwe ganzen. Criteria voor zogenaamde rustgebieden, waarin de resultaten van deze en
andere studies zijn meegenomen, zullen leidend zijn voor het bepalen van de begrenzing.
8.4.2 Aanpassen opgroeihabitat/ruiplaats
Gedurende de broed- en ruiperiode zijn ganzen niet mobiel en willen zich graag verschuilen in
opgaande vegetatie in de buurt van water. Wanneer dit gebied wordt aangepast kan het minder
aantrekkelijk zijn. In een opgroeihabitat moet voldoende voedsel en veiligheid aanwezig zijn,
door deze aspecten aan te passen kan de draagkracht van het gebied voor ganzen worden
verlaagd. Grauwe ganzen kuikens hebben een voorkeur voor kort begraasde en eiwitrijke
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graslanden in de buurt van water. Men kan het habitat aanpassen door de openheid, kwaliteit
van het grasland en de toegang tot water te verminderen.
Ganzen verblijven gedurende de ruiperiode in een daarvoor geschikt gebied; er dient voldoende
voedsel en veiligheid in de vorm van open water aanwezig te zijn. Ingrijpen kan door de
beschikbaarheid van voedsel bestaande uit water- en oeverplanten te verminderen en door de
bereikbaarheid van het open water te verslechteren. Door het broedgebied gevestigd tussen
planten in de buurt van water en waterranden aan te tasten kan een gebied ook ongewild
worden. Dit kan gedaan worden door de dekking te verwijderen of broedgebieden te laten
verbossen.
Deze maatregelen hebben een deels aangetoond effect, bij verschraling en verruiging van een
gebied treed het meeste effect op. Door het minder beschikbaar zijn van voedsel lopen de ganzen
een groei achterstand op die later niet meer ingehaald kan worden. Er moet wel goed worden
gekeken wat de natuurwaarden in een gebied zijn voordat er in het landschap ingegrepen kan
worden. Ingrijpen zal namelijk ook effect hebben op andere soorten. Deze maatregel zal met
name in natuurgebieden, N2000 gebieden, en overige niet-agrarische terreinen (waaronder
gemeentelijke terreinen, terrein van waterschappen etc.) kunnen worden geëffectueerd.
Afspraken over deze mogelijkheid op lokaal niveau kan tot (beperkte) resultaten leiden.
8.4.3 Aanpassen teelt
Voor het verjagen van ganzen is er naast visuele en akoestische middelen mogelijk nog een
derde manier. Dit is het aanbrengen van kleur- of smaakstoffen op gewassen zodat de ganzen
het gewas niet meer aantrekkelijk vinden. Voorbeelden hiervan zijn Norit (kool) en
antharquinone (kleurstof).
Daarnaast zou men de gewaskeuze kunnen aanpassen, een voorbeeld hiervan is olifantgras. Als
laatste kan het verstandig zijn om oogstresten op percelen gelegen naast percelen met nog
gevoelige gewassen onder te ploegen. Mede omdat deze maatregelen sterk ingrijpen in de
bedrijfsvoering van de grondgebruiker hebben dergelijke maatregelen een facultatief karakter
en zal toepassing van dergelijke maatregelen alleen uitvoerbaar zijn als het ook
bedrijfseconomisch interessant is. In praktijk zal het daarom ook vaak niet toegepast kunnen
worden. Met het onderploegen van graanresten zijn in de Haarlemmermeer goede ervaringen
opgedaan. Uitvoering vind plaats onder regie van het ministerie I&M in het kader van de
Schiphol aanpak en kende ook een financiële compensatie en daarmee een forse financiële
inspanning.
8.4.4 Plaatsen van rasters
Door het plaatsen van een scheiding bestaande uit een schapenraster, dicht struikgewas of doek
tussen het broed- en foerageergebied worden de kuikens en ouders gehinderd om te fourageren
en daarmee schade aan te brengen op de foerageerplaatsen. Ook de aanwas zal uiteindelijk
kleiner zijn als de kuikens onvoldoende te eten hebben. Het aanbrengen van rasters kan er voor
zorgen dat minder jongen volwassen worden. Het aantal broedparen in die gebieden neemt
uiteindelijk ook af als de ganzen daardoor ergens anders gaan broeden (zie onderzoek in de
Wieden, Overijssel).
Deze alternatieve aanpak zal daarom slechts in een beperkt aantal gevallen mogelijk zijn en als
maatwerk in goed overleg tussen de terreineigenaar, grondgebruiker en het bevoegd gezag tot
stand moeten komen.
Het plaatsen van rasters, zowel door terreinbeheerders om ganzen ten tijde van de rui en de
opgroeiperiode binnen hun broed/ verblijfsgebied te kunnen houden en de doortocht naar de
voedselgebieden te versperren als door andere grondgebruikers (agrariërs) om de toegang tot
voedselrijk grasland of andere gewassen tegen te gaan is ook een maatregel, die effectief kan zijn
om schade door ganzen te beperken en de populatie te verkleinen. Echter ook andere
diersoorten kunnen daardoor belemmerd worden in de vrije doorgang naar voedsel en/ of
rustgebieden. Andere doelstellingen spelen dus mede een rol, voordat een raster kan worden
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ingezet. Inzet van deze maatregel is dus slechts lokaal en in overleg mogelijk en zal maar beperkt
resultaat opleveren.
8.4.5 Waterpeilfluctuaties
Doordat ganzen zich ophouden in waterrijke gebieden, vooral tijdens de broedperiode kan men
ook hierop inspelen. Door het onder water zetten van nesten door verhoging van het waterpeil
of door predatoren de kans te geven om broedeilanden te bereiken door het verlagen van het
waterpeil, kunnen populaties eventueel verkleind worden. Een nadeel is dat andere soorten hier
last van kunnen hebben en dat ganzen weer een nieuwe broedpoging starten. Overigens moet
het waterpeil wel manipuleerbaar zijn, dit is lang niet overal mogelijk door technische
belemmeringen of door mogelijk ongewenste effecten op de omgeving. Zoals ook in hoofdstuk 2
is aangegeven ligt de bevoegdheid voor deze maatregel buiten de FBE, maar zou wel kunnen
passen in gebiedsafspraken (o.a. met waterschappen) . Hoewel Noord-Holland wordt
gekenmerkt door veel water, zal deze maatregel naar verwachting slechts beperkt inzetbaar zijn
en daarmee onvoldoende resultaat opleveren.
8.4.6 Verhogen predatiedruk
Vossen, meeuwen, zwarte kraaien en marterachtigen zijn soorten die ganzen en hun pullen het
meest bejagen. De predatiedruk kan worden verhoogd door het broedterrein meer toegankelijk
te maken voor predatoren. Het terrein kan zo ingericht worden dat predatoren er graag willen
leven.
Daarnaast zou er minder afschot gepleegd kunnen worden op de vos en zwarte kraai, of het
terrein kan zo ingericht worden dat het voedsel van de predator jaarrond toeneemt
(bijvoorbeeld knaagdieren voor de vos) zodat ook het aantal predatoren toeneemt. Er wordt
vanuit gegaan dat alleen het verhogen van de vossenstand eventueel een waarneembaar effect
kan hebben op de populatie ganzen. Toename van het aantal vossen kan nadelig zijn voor andere
soorten, tevens kunnen ganzen wegtrekken en alsnog andere gebieden opzoeken, waarmee niet
de gewenste populatiereductie wordt bereikt.
In de Gelderse Poort is een onderzoek uitgevoerd naar de predatie van vossen op grauwe
ganzen. Hieruit is gebleken dat de predatie van vossen tot 65% van de predatie op ganzen
bedroeg. Hiermee is de vos de hoofdpredator. Dit is een van de weinige predatoren die
volwassen ganzen van hun nest kan verjagen. Op dat moment zijn ook kraaien in de gelegenheid
om eieren aan te pikken. Het broedsucces bedroeg in de onderzochte gebieden circa 12%, op
eilanden lag dit rond de 50%. In het jaar 2006 was bij ongeveer 13% van de nesten predatie de
verliesoorzaak. Het broedsucces gaf een lichte daling aan, mogelijk is de vos hiervan een
oorzaak. Echter ongeveer 50% van de jongen is toch nog vliegvlug geworden (Voslamber et al.
2012). Dit wil zeggen dat het broedsucces wel is afgenomen maar dat de aanwas nog steeds
groot genoeg is om een populatie niet aanzienlijk in aantal te laten afnemen. Een rapport van
provincie Limburg geeft ook aan: ‘’het is twijfelachtig of zij (vos) op meer dan zeer lokale schaal
een grote invloed kunnen hebben op het broedsucces” (Voskamp, 2006). Misschien kan deze
maatregel wel als onderdeel van een pakket aanpak lokaal bijdragen aan de gewenste populatie
reductie.
Ook is het zo dat ganzen snel leren en als er ergens veel predatie aanwezig is, zij het daarop
volgende jaar een broedplaats kiezen waar minder predatie aanwezig is. Al met al zorgt het
verhogen van de predatiedruk niet voor een duidelijke afname van de ganzenpopulatie omdat de
vossen vooral nesten en eieren prederen. Het broedsucces wordt niet in voldoende mate
beïnvloed waardoor de populatie als geheel niet voldoende wordt aangetast. Zoals ook bij het
behandelen van de eieren is geconstateerd wordt een effect op de aanwas pas zichtbaar als een
significant deel van de eieren sneuvelt (>70%). Dat aandeel wordt door natuurlijke predatie niet
gehaald. Zoals genoemd kan deze maatregel ook negatieve effecten hebben op andere soorten
zoals weidevogels. Aangezien het broeden veelal plaatsvindt in natuurgebieden is het aan de
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terreinbeheerder om in overleg met zijn faunabeheerder te bepalen in hoeverre inzet van
landelijke vrijstelling tot bestrijding van vos en kraai wordt ingezet.
8.5 Doden van ganzen bij schadebestrijding en standregulatie
Hieronder worden de verschillende middelen en methoden om ganzen te vangen en/of te doden
beschreven. Niet alle in paragraaf 4 van het Besluit beheer en schadebestrijding genoemde
middelen zijn hier uitgewerkt. Het gebruik van bijvoorbeeld jachtvogels, klemmen, of
bestrijdingsmiddelen wordt namelijk niet aangevraagd. Gevangen ganzen worden in principe
gedood, voorwaarde daarbij is dat daarbij geen onnodig dierenleed wordt veroorzaakt.
Benutting van het ganzenvlees is daarna een waardevolle optie, maar valt buiten de
verantwoordelijkheid van de FBE c.q. dit FBP.
8.5.1 Afschot
Bij het afschot van ganzen is het van belang om per maatregel aan te geven voor welke
ganzensoorten de maatregel is bedoeld. In deze beschrijving is de volgende indeling gehanteerd:
 populatiereductie koppelvormende ganzen (grauwe gans, in al haar
verschijningsvormen inclusief de verwilderde gedomesticeerde en/of hybride grauwe
gans, brandganzen, Canadese ganzen);
 populatiereductie jaarrond verblijvende ganzen (grauwe gans, in al haar
verschijningsvormen inclusief de verwilderde gedomesticeerde en/of hybride grauwe
gans , Canadese gans, brandganzen);
 populatiereductie exoten (Nijlgans)
 perceelsgebonden schadebestrijding van ganzen (grauwe gans, in al haar
verschijningsvormen inclusief de verwilderde gedomesticeerde en/of hybride grauwe
gans, brandganzen, kolganzen, Canadese ganzen)
Het gebruik van het kogelgeweer (al dan niet voorzien van een geluiddemper) is in vergelijking
tot het hagelgeweer en andere maatregelen het minst dieronvriendelijk vanwege de in principe
hogere kans op een snelle dood. Er wordt bij het schieten met kogelgeweer door de gans minder
snel een relatie gelegd tussen geweerdrager en het doden van de ganzen dan bij een
hagelgeweer. Bovendien is er bij het gebruik van een kogelgeweer minder geluidsoverlast dan
een hagelgeweer. Vooral in N2000 gebieden is dat een pluspunt (o.a. verkleinen kans op
significante verstoring) en maakt gebruik van het kogelgeweer het mogelijk om in korte tijd een
groot aantal ganzen te kunnen schieten. In vlak en open gebied kleven er echter ook een aantal
nadelen aan het kogelgeweer in verband met het ontbreken van veilige kogelvangers.
Toepassing in begroeide natuurgebieden vormt daarop een uitzondering, hoewel hier het risico
voor recreanten een rol speelt. Het gebruik van kogel en/ of hagelgeweer is ter beoordeling van
de uitvoerder.
In geval van populatiereductie is het gewenst de periode van de dag waarin afschot kan
plaatsvinden zodanig te verruimen, dat maximaal resultaat behaald kan worden. Ganzen
bewegen zich bij voorkeur in de ochtend- en avondschemering (voor zonsopgang en na
zonsondergang) van en naar hun fourageergebieden en slaapplekken. Overdag is het aantal
vliegbewegingen veel geringer en verblijven de ganzen grotendeels of op hun fourageergebieden
of op/ bij het water. In verband met het fourageergedrag van ganzen is het gewenst de
ontheffingen te kunnen hanteren vanaf een uur voor zonsopgang tot een uur na zonsondergang.
Daarmee kunnen jagers optimaal inspelen op de mogelijkheden tot verjaging en afschot.
In een gebiedsgerichte/ regionale uitvoering kunnen met betrekking tot de populatiereductie
concrete afspraken over data, wijze van aanpak (monitoring, uitvoering bestrijding) en
tussentijdse evaluaties worden gemaakt met de verschillende beheerders en uitvoerders in het
gebied.
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Voor landbouwgebieden geldt een voorkeur om zo vroeg mogelijk in het seizoen in het gehele
gebied met populatiereducerend afschot te starten. Het is daarbij niet nodig telkenmale
gewasschade aan te tonen (Faunafonds 2012). De ontheffing is daarbij bedoeld voor die situaties
waarbij dieren vanuit de wijde omgeving, soms in grote aantallen, op bepaalde
landbouwgewassen trekken als het gewas gevoelig is voor schade door die soort gans.
Naast het geweer kan het gebruik van diverse lokmiddelen effectief zijn.
In N2000 en andere natuurgebieden heeft het de voorkeur om eveneens zo vroegtijdig mogelijk
in het seizoen met de bestrijding te starten. Om verstoring (geluidsoverlast) in natuurgebieden
te voorkomen of te minimaliseren heeft het gebruik van een kogelgeweer de voorkeur.
Ondersteunend afschot in geval van schadebestrijding zorgt ervoor dat dieren de preventieve
middelen blijven associëren met gevaar. Hierdoor wordt voorkomen dat de middelen de dieren
op termijn juist gaan aantrekken (als er vlaggen staan is er waarschijnlijk wat te halen). Zo zal in
veel gevallen het afschieten van een beperkt aantal schadeveroorzakende individuen op een
schadeperceel voldoende zijn om de schade te beperken of te voorkomen (Handreiking
Faunaschade, Oord 2009).
8.5.2 Vangen en doden van ruiende ganzen
Het gaat hier bij deze maatregel om het vangen en doden van grote aantallen ganzen in de
ruiperiode op het moment dat deze niet kunnen vliegen. Door groepen ganzen bijeen te drijven
kunnen ze gevangen worden door ze in fuiknetten te laten lopen of zwemmen. Dieren worden
gedood op locatie zo mogelijk in een afgesloten ruimte met behulp van een mobiele slachterij
alwaar de dieren individueel gehanteerd en/of gefixeerd worden, of als alternatief
getransporteerd naar een (voor dit doel geschikte) slachterij in de nabijheid van de
vangstlocatie. Het doden kan worden uitgevoerd met verschillende methoden:
- door middel van CO2; een relatief diervriendelijke methode waarbij de ganzen zo min
mogelijk verstoring ondergaan; toegankelijkheid voor het noodzakelijke materieel is wel een
voorwaarde;
- door cervicale dislocatie of decapitatie; beide methodes vereisen deskundige uitvoering en
het is belangrijk om stress bij de dieren te vermijden omdat de methode weinig materieel
vereist is deze vorm van doden met name te gebruiken in moeilijker bereikbaar terrein;
- door middel van een letale injectie; ook deze methode vergt deskundige uitvoering en zal in
verband met de kosten minder in aanmerking komen voor grote groepen; ook geldt voor
deze methode dat een stressvolle situatie voor de dieren moet worden vermeden. Een
nadeel is dat de gedode dieren niet meer geschikt zijn voor consumptie.
Vangen en doden kan met name in natuurgebieden effectief worden toegepast, daar waar
ganzen in de ruiperiode in grotere groepen bij elkaar zijn. De verstoring van andere diersoorten
kan daarmee worden geminimaliseerd en heeft daarmee in een (groot) deel van de
natuurterreinen ook de voorkeur boven afschot (uitgezonderd kleine populaties en/of zich
vestigende koppels waarbij afschot wel effectiever is). In het Faunabeheerplan Schiphol en
omgeving is aan de inzet van deze maatregel uitgebreid aandacht besteed. De uitvoering heeft
inmiddels een aantal jaren succesvol plaats gevonden op basis van een specifieke op de
veiligheid van het vliegverkeer geënte ontheffing. Maar deze maatregel zou ook ten behoeve van
populatiereductie in het kader van schadebestrijding bij de landbouw succesvol ingezet moeten
kunnen worden.
8.6 Conclusie
In bovenstaande paragrafen zijn de verschillende maatregelen beschreven, die voorhanden zijn
en de effecten. Van sommige maatregelen is bekend hoe effectief zij zijn en is ervaring opgedaan
met de uitvoering in Noord-Holland. Sommige andere maatregelen zijn nog niet of beperkt
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toegepast in Noord-Holland. In die gevallen wordt verwezen naar onderzoeksrapporten van
elders.
Geen enkele methode heeft tot nu toe op zich zelf staand voldoende schadebeperkend effect
gesorteerd. Uit de meest recente cijfers (zomertelling 2014) komt een voorzichtige stabilisatie
van het aantal ganzen naar voren. De noodzaak om meerdere maatregelen te benutten in
onderlinge samenhang wordt daarmee onderstreept. Geen van de in dit hoofdstuk genoemde
maatregelen zijn op zichzelf staand voldoende effectief gebleken.
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9. Inzet maatregelen
9.1 Keuze maatregelen
Onderstaande tabel geeft een globale inschatting van de geschiktheid van de elf verschillende
maatregelen voor landbouwgebieden, natuurgebieden en stedelijke omgeving. Daarnaast is de
geschiktheid aangeduid voor grote (enkele honderden) en kleine populaties (tientallen
broedparen). Onderstaande tabel is afkomstig uit de ‘gereedschapskist’. Deze geeft aan in
algemene zin aan welke maatregelen als meest geschikt bevonden worden.
Maatregel

Landbouw
gebied

natuurgebied

Afschot

+

+/-

Vangen en doden rui

+

Behandeling eieren

Stedelijk
gebied

Grote
populatie

Kleine
populatie

-

+/-

+

+/-

+

+

+/-

+/-

+/-

+

-

+

Vergiftigen

-

-

-

-

-

Ganzenflappen

+

+/-

-

-

+

Fertiliteitsbeïnvloeding

-

-

+/-

-

+/-

Verjagen

+/-

-

-

+

+

Kuikenwerend raster

+

+/-

-

+

+/-

Aanpassen habitat

+/-

+/-

+/-

+

+

Waterpeil fluctuaties

+/-

+/-

-

+

+

Verhogen predatiedruk

+/-

+/-

-

+

+

of

Legenda:
+: geschikte maatregel
+/-: maatregel onder voorwaarden of onder specifieke omstandigheden ( gebiedsplan)
-: ongeschikte maatregel
(Bron: Gereedschapskist Ganzenakkoord)

Opgemerkt moet worden dat in aanvulling op bovenstaande tabel, vangen van ganzen in de rui
ook in natuurgebieden als zeer effectief wordt gezien. De FBE gaat er daarbij vanuit dat rekening
gehouden wordt met de eventuele verstoring van andere diersoorten.

9.2 Mogelijkheden tot ingrijpen
Uit de hoofdstukken 4, 5 en 6 komt duidelijk naar voren, dat zowel voorkomen als bestrijden van
schade in de winter als gevolg van de forse schadecijfers noodzakelijk is. Het Uitvoeringsbeleid
Ganzen geeft aan, dat schadebestrijding tussen 1 november en 1 maart (de winterperiode) onder
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voorwaarden kan worden toegestaan. Dan gaat het om perceelsgebonden schadebestrijding.
Schadebestrijding heeft zoals het begrip al aangeeft, een directe relatie met te verwachten of
reeds ontstane schade. Hoewel de schade in heel Noord-Holland aanzienlijk is, zijn er wel
regionale verschillen. Op basis van de schade historie is het mogelijk een onderscheid aan te
brengen tussen de verschillende WBE’s. Of een dergelijk onderscheid op termijn een verstandige
keuze blijkt te zijn, zal aan de hand van cijfers in de komende jaren naar voren komen. Ganzen
hebben een actieradius van 30 – 50 km rond hun broedplaats. Een scherpe scheiding tussen
WBE’s is uit dien hoofde niet helemaal logisch, zeker omdat broedgebieden en natuurgebieden
een grote en ruime verspreiding kennen over heel Noord-Holland. Aangezien schadebestrijding
in de winter uitsluitend op kwetsbare gewassen toelaatbaar is en er daarnaast rustgebieden
worden begrensd krijgen de winterganzen voldoende gelegenheid om de winterperiode te
kunnen benutten voor rust en foerageren.
Uit de cijfers van diezelfde hoofdstukken wordt eveneens duidelijk dat perceelsgebonden
schadebestrijding in combinatie met populatiereductie in de zomerperiode zal bijdragen aan het
terugbrengen van de belangrijke zomerschade. Populatiereductie in de zomer zal tevens door de
daarmee te bewerkstelligen lagere aantallen jaarrond verblijvende ganzen bijdragen aan het
terugbrengen van de belangrijke winterschade. In hoofdstuk 7 is uitgewerkt tot welke
zomerstand grauwe gans, brandgans, Canadese gans en nijlgans moet worden teruggebracht om
het schadeniveau van 2005 respectievelijk 2011 te bereiken. Zowel verjagen en afschot als
vangen en doden zijn daarvoor inzetbare maatregelen, naast meer gebiedsgebonden
maatregelen. Ten behoeve van de meest effectieve benadering is het gewenst maatregelen in
combinatie met elkaar in te zetten. De gunstige staat van instandhouding is bij geen van de
ganzensoorten (grauwe gans, brandgans, kolgans, canadese gans en nijlgans) in het geding.
9.3 Voorstel in te zetten maatregelen
De Faunabeheereenheid acht het noodzakelijk dat voor de beoogde planmatige uitvoering van
de gewenste maatregelen door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland ontheffing van bepaalde
artikelen uit de Flora- en faunawet wordt verleend. De daarmee verstrekte ontheffingen vormen
de basis voor machtigingen aan de uitvoerders. Iedere uitvoerder is verplicht tot rapportage aan
de FBE. Hierdoor kan planmatig uitvoering gegeven worden aan het ganzenbeleid in de
provincie.
Het betreft het opzettelijk opsporen, verontrusten, vangen en doden van grauwe gans (Anser
Anser), brandgans (Branta Leucopsis), Canadese gans (Branta Canadensis) en nijlgans
(Alopochen aegyptiaca) alsmede het verstoren of beschadigen van nesten en eieren, ter
voorkoming en bestrijding van belangrijke schade aan gewassen en overige in dit
faunabeheerplan genoemde belangen.
De FBE acht het noodzakelijk dat de volgende ontheffingen kunnen worden ingezet ten behoeve
van effectieve beperking van de schade :
 vrijstelling nestbehandeling (inclusief goede rapportage)
 ontheffing voor perceelsgebonden schadebestrijding, zowel in de winter als in de zomer
 ontheffing afschot koppelvormende ganzen,
 ontheffing voor populatiereductie jaarrond verblijvende ganzen in de zomerperiode
 ontheffing voor vangacties
 aanwijzing voor gebruik van het geweer voor het doden van Nijlgans
 ontheffing voor gebruik geweer1 uur voor zonsopgang en 1 naar na zonsondergang, ook bij
Canadese gans
De ontheffingen op basis van het “Ganzenbeheerplan Schiphol” blijven geldig en bestaan dus
naast (met enige overlap) de ontheffingen die op basis van dit Faunabeheerplan ganzen kunnen
worden uitgegeven. Waar nodig zal met de Schipholuitvoerders naar afstemming worden
gezocht.

Faunabeheerplan Ganzen NH 2015-2020

56

26 januari 2015

In onderstaande tabel zijn de modaliteiten bij de inzet van de verschillende aan te vragen
ontheffingen weergegeven.
actie

ganzensoorten

nestreductie/ afschot grauwe gans,
koppelvormende
brandgans,
ganzen
Canadese gans,

periode

hulpmiddele
n

Tussen 1 februari
en 1 maart

hagel- en
kogelgeweer

gebied

bijzondere
voorwaarden

verjaagacties met
ondersteunend
afschot in de zomer

grauwe gans,
brandgans,
Canadese gans,

Hagel- en
kogelgeweer

hele
werkgebied
FBE
werkgebied
FBE voor
zover er
op het schadeperceel of
sprake is van vanaf een aangrenzend
schadehistorie perceel

verjaagacties met
ondersteunend
afschot in de winter

grauwe gans,
kolgans,
brandgans,
Canadese gans

hagel en
kogelgeweer

Op en rondom beperking aantal
schade
geweren en te doden
percelen
ganzen

afschot gericht op
populatiereductie in
de zomer

grauwe gans,
brandgans ,
Canadese gans,

grauwe gans,
Canadese gans, 1
maart tot 1
november,
brandgans 1 april
tot 1 november

vangacties

grauwe gans,
brandgans,
Canadese gans,

ruiperiode
(verschilt per
ganzensoort)

gebruik geweer bij
bestrijding exoten

hagel- en
kogelgeweer
vangconstruc
ties en als
dodingsmiddel bij
voorkeur CO2

hele
werkgebied
FBE
hele
werkgebied
FBE
hele
werkgebied
FBE

Nijlgans

9.4 Uitvoering maatregelen
9.4.1. Nestbehandeling
Soorten
De FBE acht het noodzakelijk om de soorten Grauwe gans en verwilderde gedomesticeerde
en/of hybride gans, Brandgans, Canadese gans, en de Nijlgans in al hun verschijningsvormen te
reduceren middels nestbehandeling (ook wel legselreductie genoemd).
Periode
De periode waarin deze maatregel effectief is betreft 1 februari tot 1 september . De
verschillende ganzensoorten kennen ieder een verschillende nest en ruiperiode. Uitvoering van
deze maatregel beslaat daarmee een flinke periode. Nestbehandeling vindt overdag plaats.
Effectiviteit
Bij een consequente en zoveel mogelijk gebiedsdekkende uitvoering is dit een maatregel,
waarbij een zekere reductie van het aantal jongen wordt bereikt en daarmee de groei van de
populatie wordt tegengegaan. Tevens draagt deze maatregel bij aan het beperken of voorkomen
van het uitbreiden van bestaande populaties en het ontstaan van nieuwe populaties.
Gebleken is dat met deze maatregel alleen niet de gewenste stand kan worden bereikt binnen de
werkingsduur van dit FBP. Uitvoering zal zo mogelijk in overleg tussen de verschillende
grondgebruikers, terreinbeheerders en andere uitvoerders tot stand komen. Nestbehandeling in
een gebied, waar op een later tijdstip vangacties zijn voorzien, beperken door het wegtrekken
van de ganzen de effectiviteit van de vangacties. Ook daarvoor is afstemming tussen de
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verschillende uitvoerders gewenst. Wel is het ten zeerste gewenst dat er rapportage plaats vindt
aan de FBE via het digitale administratiesysteem over tijdstip en aantal.
9.4.2 Schadebestrijding door middel van aan verjaging ondersteunend afschot
Soorten en Winterperiode
De FBE acht het noodzakelijk om deze maatregel te kunnen uitvoeren voor de soorten grauwe
gans, kolgans , brandgans en Canadese gans in de winterperiode van 1 november tot 1 maart op
kwetsbare gewassen teneinde zoveel mogelijk schade te kunnen voorkomen, daar waar de
ganzen niet verblijven in een aangewezen rustgebied (of fourageergebied). Hoewel de
gewasgroei in de winter beperkt is, is met name pas ingezaaid gras en wintertarwe gevoelig voor
ganzenschade. Verjaging met ondersteunend afschot is er bovendien op gericht om de ganzen te
laten verblijven in de rustgebieden (of fourageerbieden). Het is niet duidelijk of ganzen een
“lerend vermogen” hebben en duurzaam wegblijven op terreinen waar verjaging plaats vindt.
Gezien ook de behoorlijke winterschadecijfers in Noord-Holland is deze maatregel noodzakelijk.
Effectiviteit
Aangezien het principe van winterrust een belangrijke peiler is in het provinciaal beleid, en
Noord-Holland een belangrijk onderdeel is van de gebieden in Nederland waar trekvogels in de
winter een rustplaats zoeken, is verjaging met ondersteunend afschot op kwetsbare gewassen
op dit moment beleidsmatig de maximaal haalbare maatregel in de winter. Belangrijke schade
kan daarmee enigszins worden voorkomen.
Soorten en Zomerperiode
De FBE acht het eveneens noodzakelijk om in de zomerperiode van 1 maart tot 1 november voor
de soorten grauwe gans, brandgans en Canadese gans verjaging met ondersteunend afschot te
laten plaatsvinden op kwetsbare gewassen. Schadebedragen voor intensieve teelten als
groenten, bollen en plantmateriaal kunnen behoorlijk oplopen. Het is om die reden belangrijk
ganzen schade zoveel mogelijk te voorkomen. Het belangrijkste schadegewas betreft echter
overjarig grasland. Grote delen van Noord-Holland zijn bedekt met grasland, voor ganzen een
goed voedselgewas. In de zomer is verjaging met ondersteunend afschot dus ook op grasland
een belangrijke en noodzakelijke maatregel.
Effectiviteit
Verjaging met ondersteunend afschot kan in de zomerperiode een bijdrage leveren aan
beperking van de schade op incidentele percelen. Het betreft in de zomerperiode alleen ganzen,
die hier broeden en jaarrond verblijven. Grauwe gans, brandgans en Canadese gans zijn ook in
de zomer in grote getale aanwezig en veroorzaken forse schade. Kolganzen zijn in de
zomerperiode nauwelijks aanwezig, schadecijfers van kolgans in de zomer zijn verwaarloosbaar.
Verjaging voor die soort is niet nodig.
9.4.3 Afschot broedparen (koppelvormende ganzen)
Soorten
De FBE acht het noodzakelijk om in aanvulling op de perceelsgebonden schadebestrijding ook
broedparen te kunnen reduceren door middel van afschot. Het betreft de grauwe gans,
brandgans, Canadese gans.
Periode
Broedparen vormen zich in hoofdzaak vanaf begin februari tot medio april. De periode waarin
de maatregel effectief kan worden ingezet betreft 1 februari tot 1 april.
Effectiviteit
Ingrijpen in de vorming van broedparen leidt direct tot populatie reductie. Op het moment dat
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ganzen hun partner verliezen zal niet meer tot nestvorming worden gekomen in dat jaar; in
geval beide ganzen worden geschoten, is vermeerdering helemaal voorkomen. Tevens draagt
deze maatregel bij aan het beperken of voorkomen van het uitbreiden van bestaande populaties
en het ontstaan van nieuwe populaties.
9.4.4 Populatiereductie ter voorkoming van schade
Het is belangrijk dat schade veroorzaakt door grauwe gans, brandgans en Canadese gans fors
wordt teruggebracht. Zoals in eerdere hoofdstukken uiteengezet, is populatiereductie daarbij
een krachtige maatregel. Om die populatiereductie te bewerkstelligen zijn twee maatregelen
denkbaar.
De FBE acht het noodzakelijk dat zowel populatiereductie door middel van afschot mogelijk
wordt gemaakt als populatiereductie door middel van vangacties. Afhankelijk van de
mogelijkheden in het veld, de beschikbaarheid van het gewenste dodingsmiddel of de meest
aangewezen methode, de beschikbaarheid van uitvoerders, kan een van de twee mogelijkheden
of allebei worden ingezet.
Periode
Deze maatregelen zijn in de zomerperiode tussen 1 maart en 1 november zinvol. De periode dat
afschot door middel van het geweer effectief kan worden ingezet betreft 1 maart tot 1
november.
Vangacties beperken zich tot de ruiperiode(s) van de verschillende ganzensoorten en kunnen
worden ingezet in de periode tussen ruwweg begin mei en eind juli . De periode waarin de
maatregel effectief kan worden ingezet betreft 1 mei tot 1 augustus.
Effectiviteit
Vangacties zijn in de Schipholregio zeer effectief gebleken, in de zin dat inderdaad grote
aantallen ganzen in korte tijd worden gevangen en gedood. Het is wel een relatief kostbare
methode, omdat vangen tot nu toe een uitvoering kent door betaalde professionals met daarvoor
benodigde apparatuur. Populatiereductie door middel van afschot kan eveneens effectief zijn,
maar vraagt een forse tijdsinzet van de betreffende jagers/ uitvoerders. Gezamenlijke uitvoering
in een regio kan de effectiviteit verhogen. In andere provincies zijn daar goede resultaten mee
behaald. In beide methodes is een goede gebiedskennis vereist.
9.4.5 Mogelijkheden voor doden van Nijlgans met het geweer
De Nijlgans is een exoot en mag uit dien hoofde worden verjaagd en gedood. Echter daarvoor is
een provinciale aanwijzing nodig voor gebruik van het geweer. Ontbrekende schadecijfers
zorgen ervoor dat aantonen van schade niet eenvoudig is. Bovendien zijn Nijlganzen als gevolg
van hun afwijkend ruigedrag niet goed “zichtbaar” in de zomertelling. De combinatie met
september cijfers is daarvoor eigenlijk meer bepalend. Uit landelijke cijfers en de waarneming
van het groeiend aantal broedparen komt naar voren, dat Nijlganzen in heel Nederland en in
Noord-Holland een probleem vormen. Voor de Nijlganzen is het dus gewenst om een aanwijzing
tot gebruik van het geweer te vragen.
9.4.6. Aanwijzing (personen)
De FBE acht het gewenst om en wil zich daartoe de mogelijkheid voorbehouden om zgn.
ganzenbeheerteams te kunnen inzetten. Dit met betrekking tot alle in dit FBP voorziene
maatregelen; dat wil zeggen ganzenbeheerteams voor populatiereductie door middel van
afschot en nestbehandeling en ganzenvangteams voor vangacties. Dit kan gewenst en/of
noodzakelijk zijn in situaties waarin anderen niet in staat zijn tot het nemen van adequate actie,
of de uitvoering van de maatregelen niet kunnen of niet willen nemen. De inzet van deze
ganzenbeheerteams zal in overleg en met instemming van de WBE’s als extra ondersteuning
kunnen worden ingezet.
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Dit conform de wens uit het provinciale beleid. De FBE zal daartoe echter eerst nagaan of hiertoe
de wens bestaat en/of zich de noodzaak voordoet voordat zij hier daadwerkelijk mee aan de slag
zal gaan.
De FBE is voornemens hiertoe zo nodig een aanvullende aanwijzing voor het betreden van
gronden bij de provincie aan te vragen. Hierdoor kan de uitvoering op termijn door en vanuit de
FBE worden gecoördineerd.
9.4.7 Uitvoering maatregelen binnen de afpalingskring van een geregistreerde eendenkooi.
De FBE acht het gewenst om ten behoeve van populatiereductie een ontheffing te vragen ten
behoeve van het gebruik van het geweer binnen de afpalingkring van een eendenkooi. Ook in
deze gebieden is en kan sprake zijn van ganzenoverlast en schade. Het is niet gewenst dat deze
gebieden buiten het toepassingsgebied van dit faunabeheerplan vallen.
De FBE stelt als voorwaarde voor de toepassing hiervan dat de machtigingshouder beschikt over
een schriftelijke verklaring van de kooiker waarmee de instemming hiermee en werkafspraken
met betrekking tot de uitvoering zijn vastgelegd. De feitelijke ontheffingsaanvraag zal
aanvullend op andere ontheffingen en per situatie plaatsvinden resp. gemotiveerd worden.
9.4.8 Uitvoering maatregelen in gebieden kleiner dan 40 ha
De FBE acht het gewenst de mogelijkheid open te houden om de beoogde maatregelen in
jachtvelden kleiner dan 40 ha te kunnen uitvoeren (art 49). Er komen verspreid door de
provincie situaties voor waar ganzen zich bevinden in dergelijke gebieden. Het is onwenselijk
deze terreinen buiten beschouwing te laten bij het ganzenbeheer. Afwijking van de criteria voor
een jachtveld is wenselijk in bijzondere situaties, bijv. daar waar zich ruimtelijke belemmeringen
voordoen. Dit geldt alleen het gebruik van het geweer. Ganzenpopulaties kunnen zich in
dergelijke gebieden immers in terugtrekken waardoor zij buiten het toepassingsgebied van dit
Faunabeheerplan kunnen vallen, dit kan een negatief effect hebben op de beoogde doelen van dit
plan. De noodzaak van beheer is dermate hoog dat wij ook in deze gebieden de mogelijkheid
willen hebben om op te treden. De FBE acht het gewenst om, indien er geen andere oplossing
mogelijk is, aanvullend een ontheffingsaanvraag hiervoor te doen. Het voornemen is dit per
situatie te beoordelen en pas dan over te gaan tot een mogelijke ontheffingsaanvraag.
9.4.9. Uitvoering maatregelen op zon- en feestdagen
De FBE acht het gewenst de mogelijkheid te bieden om op zon en feestdagen uitvoering te
plegen.
Dit biedt enerzijds vanuit praktische redenen de uitvoerders meer gelegenheid om op te kunnen
treden op niet-werkdagen (voor diegenen met een doordeweekse werkkring) en daarmee toch
effectief kunnen optreden tegen ganzenschade en anderzijds is de noodzaak van beheer dermate
hoog dat wij ook op deze dagen de mogelijkheid ter beschikking nodig achten om binnen een
periode van een of enkele weken effectief op te kunnen treden. Opgemerkt zij dat het al dan niet
gebruikmaken hiervan geheel door de keuze van de jachthouder en/of grondgebruiker ter
beoordeling is. Het is geen verplichting, het biedt slechts de mogelijkheid tot extra
uitvoeringscapaciteit.
9.4.10 Uitvoering maatregelen voor zonsopgang en na zonsondergang
De FBE acht het gewenst dat de beoogde maatregelen, met name afschot en vangacties mogelijk
zijn vanaf 1 uur voor zonsopgang tot en met één uur na zonsondergang. Ganzen verplaatsen zich
met name in de schemering tussen fourageergebied en slaapplek. Opstelling van de jager en
voorbereiding voor de uitvoering van maatregelen is dan effectief. Zowel gelet op het gedrag van
de ganzen als de praktische uitvoerbaarheid voor de uitvoerders van de maatregelen is het
gewenst deze extra tijdsruimte te kunnen benutten. Dit geldt ook voor Canadese gans, die met
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behulp van de landelijke vrijstelling kan worden bestreden, maar waar de uitbreiding buiten de
daglichtperiode zinvol is.
9.5 Uitvoeringsvoorschriften
De FBE streeft er naar de uitvoering zo eenvoudig mogelijk te laten plaatsvinden. Onze inzet is
daarbij tevens om de administratieve last voor WBE’s, uitvoerders en FBE zo laag mogelijk te
houden.
Het gaat daarbij enerzijds om administratieve handelingen en anderzijds om praktische
uitvoeringstechnische zaken. De FBE heeft hierover in de zomer van 2014 haar kanttekeningen
aan de provincie voorgelegd.
9.6 Financiering
De financiering van de uitvoering van het ganzenbeleid bestaat uit verschillende componenten.
De grootste post daarin is de faunaschade, die door het Faunafonds (binnen voorwaarden)
wordt uitgekeerd. Daarnaast werd tot nu toe een vergoeding toegekend voor bepaalde
activiteiten in de Schipholregio. De inzet van de FBE zelf is gedekt uit de provinciale middelen
die hiervoor ter beschikking zijn gesteld.
De uitvoering is tot op heden grotendeels gebaseerd op de vrijwillige inzet van de lokale
uitvoerders c.q. maakt onderdeel uit van de beheertaken van de terreinbeheerders. Deze inzet is
echter niet kosteloos. De FBE zal onderzoeken in hoeverre het gewenst is en nodig is om in meer
stimulerende en/of faciliterende zin te komen tot een vrijwilligersvergoeding/bijdrage in de
kosten.
Ook is het voorstelbaar dat bij de inzet van professionele krachten enig budget t.b.v. de
uitvoering wel nodig is. Dit alles is op dit moment niet te voorzien. Zodra er meer zicht is op de
uitvoering o.a. via lokale of regionale werkplannen kan de FBE aanvullend op zoek gaat naar
financiering en/of en bijdrage in de ondersteuning.
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10. Monitoring

10.1 Algemeen
Het is belangrijk dat alle data, die nodig zijn om de populaties, de inzet van maatregelen en de
geleden schade te kunnen analyseren, goed worden bijgehouden en verwerkt. De FBE maakt
voor het beheer van de maatregelen gebruik van een geautomatiseerd administratie en
registratiesysteem (FRS). Schadecijfers worden door het Faunafonds verzameld en telcijfers
worden door verschillende instanties (WBE, natuur- en vogelorganisaties, provincie) verzameld
en verwerkt. Van al deze data maakt de FBE gebruik bij het monitoren van de effectiviteit van dit
Faunabeheerplan.
Het Faunabeheerplan heeft een looptijd van 5 jaar. Gedurende deze periode is de inzet erop
gericht om de populatie jaarrond verblijvende ganzen terug te brengen tot een niveau, dat
vergelijkbaar is qua schade met 2005 voor grauwe ganzen, schade 2011 voor brandganzen en
2005 qua broedparen voor Canadese ganzen. Jaarlijks wordt aan de hand van verschillende
cijfers bepaald hoe het verloop van de maatregelen heeft uitgewerkt. Daarmee kan bepaald
worden of de kritische grens van de minimale ganzenstanden wordt benaderd. Dit vergt een
goed ingericht rapportage systeem over de bereikte resultaten, zodat inzicht bestaat in het effect
op de populaties. Met de huidige hoge aantallen zal de daadwerkelijk kritische grens naar
verwachting pas over enige jaren in beeld komen. Met de tegenwoordig real-time
beschikbaarheid van informatie is dat goed inzichtelijk te maken..
Tussentijds evaluatie n.a.v. unaniem advies FBE
Dat vergt van alle betrokkenen een forse inspanning, waarbij tevens is afgesproken, dat de
winterrust wordt opgeschort als in september 2015 onvoldoende effect is bereikt met de
inspanningen vanaf april 2014 tot september 2015. Gedurende deze periode zal twee maal per
jaar overleg plaatsvinden over de bereikte effecten aan de hand van de verzamelde data, een
keer eind april als de voorjaarstelling en de winterschadecijfers bekend zijn, een keer in
september als de zomertelling en de zomerschadecijfers bekend zijn.
De FBE is overeengekomen winterrust conform het oorspronkelijke voorgenomen
ganzenakkoord onder voorwaarden te respecteren gekoppeld aan concrete aanpak van schade
door standganzen in de zomer. Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschap NoordHolland, agrariërs (LTO en de agrarische natuurverenigingen), de Federatie Particuliere
Grondeigenaren en jagers spannen zich in alle geledingen per direct ook extra in om in de zomer
op eigen terreinen de beoogde bestandsreductie te versnellen. Dit in aanvulling op de huidige
uitvoering van de schadebestrijding die al door de wildbeheereenheden (WBE’s) wordt gedaan.
Als deze aanpak onvoldoende effect sorteert (lees: geen afname standganzen) is de afspraak dat
vanaf 1 november 2015 de winterrust in Noord-Holland wordt opgeschort tot het moment
waarop duidelijk is dat de maatregelen ter reductie van de zomerstand effectief zijn.
10.2 Maatregelen
Aan het machtigen van gebruikers van de ontheffing is een rapportageverplichting gekoppeld.
Tenminste iedere maand zal hierover door de gebruiker aan de FBE verantwoording worden
afgelegd. De FBE rapporteert in aanvulling op de kwartaalcijfers voor afschot jaarlijks aan de
provincie waarbij een analyse wordt gemaakt van de inzet van de ontheffing in relatie tot het
bereikte effect. De volgende data worden verzameld:
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afschot verdeeld over verschillende perioden; zomer, winter en specifiek broedparen in
het voorjaar
vangacties
nestbehandeling

De data kunnen op WBE niveau, en naar periode per soort worden weergegeven. Van belang is
dat ook over maatregelen die op basis van de vrijstellingsverordening kunnen worden
uitgevoerd, wordt gerapporteerd. Met name bij nestbehandeling is dit een aandachtspunt.
10.3 Schade
Het Faunafonds verzamelt op basis van de gemelde schade gegevens over schade per
ganzensoort en per gewas en per perceel. Het is ook van belang om andere schade dan
gewasschade inzichtelijk te krijgen. Schade aan natuur, schade aan waterkwaliteit en aan
recreatieve functies kunnen eveneens bijdragen aan een goed beeld van de overlast. Hierover
dienen afspraken te worden ontwikkeld tussen de verschillende organisaties op provinciaal/
regionaal niveau.
Met ingang van oktober 2014 geldt een behandelingsbedrag van € 300 voor een schademelding.
In combinatie met een eigen risico van 5% van het schadebedrag met een minimum van € 250
heeft deze maatregel waarschijnlijk gevolgen voor het aantal meldingen. Daarmee komt de vraag
naar vergelijkbaarheid van de schadecijfers van de afgelopen jaren met die van komende jaren
aan de orde. Het is van belang dat dit aspect wordt meegewogen in de beoordeling van de
schadecijfers in opeenvolgende jaren tussen 2012 en later. Voor een goed inzicht in de
schadecijfers is het tevens van belang om de ontwikkeling van de marktwaarde droge stof
inzichtelijk te maken. Let wel, de wens tot schadereductie wordt ingegeven door de hoogte van
de feitelijke uitkeringen, die een aanzienlijke kostenpost vormen voor enerzijds de overheid en
anderzijds de agrariër.
10.4 Aantallen
Naast monitoring van het ontheffing gebruik via het digitaal registratiesysteem zijn tellingen van
aantallen ganzen en van broedparen van belang om de feitelijke stand te monitoren. Het tellen
van broedparen, nesten en eieren vereist de komende beheerperiode de nodige aandacht. De
FBE zal hiertoe in overleg met betrokkenen initiatief nemen. Er vindt al langjarig een telling
plaats door de WBE’s in het laatste weekend van maart/ eerste weekend van april. Daarmee
wordt een beeld verkregen van de stand van de populaties aan het eind van het winterseizoen
(voorheen de start van het zomerseizoen). Echter in warme winters zal een deel van de
trekganzen dan al weer begonnen zijn aan de terugtocht naar het noorden, c.q. in koude winters
is een deel van de winterpopulatie nog niet vertrokken.
SOVON voert jaarrond tellingen uit en benut daarbij een modelmatige benadering. LNH voert in
opdracht van de provincie sinds 2011 een zomertelling uit in Noord-Holland volgens het SOVON
protocol. Kortom diverse organisaties zijn tot nu toe actief betrokken bij een vorm van tellen. De
FBE benut al deze cijfers.
Beraadslagingen binnen de FBE partijen over het Uitvoeringsbeleid Ganzen 2014 heeft ertoe
geleid dat het tellen als een belangrijke gezamenlijk activiteit wordt gezien. Een zelfde
telmethode en systematiek heeft als bijkomend voordeel dat de dan opgeleverde cijfers
vergelijkbaar zijn. In 2014 heeft dat nog niet in de volle breedte invulling kunnen krijgen, vanaf
volgend jaar (2015) is het wel de bedoeling dat er gezamenlijk geteld wordt door alle betrokken
partijen volgens het volgens het in het Ganzenakkoord bereikte landelijke protocol.
Als ook de zomertellingen meerdere jaren worden voortgezet is het steeds beter mogelijk om
een duidelijke trend binnen de populatieontwikkeling te onderbouwen met cijfers. Naast de
zomertelling is een midwintertelling van belang. Binnen de FBE wordt hier aandacht aan
besteed.
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Onderzoek van ruilocaties en broedlocaties in Noord-Holland heeft in het kader van het
Faunabeheerplan nog niet plaats gevonden. Hierover kunnen in de toekomst mogelijk afspraken
gemaakt worden in het kader van gebiedsgebonden uitvoering.
10.5 Conclusie
Bovenstaand wordt uiteengezet dat systematisch monitoren van groot belang is om de
populaties, de schade en de effecten van de inzet van maatregelen te kunnen beoordelen. FBE
heeft daarbij de verantwoordelijkheid voor het monitoren van de inzet en resultaten van de
eigen maatregelen.
Voor inzicht in het verloop van de populaties is het gewenst dat er meerdere malen per jaar een
uniforme telling plaats vindt; in ieder geval een (mid)wintertelling en een zomertelling. De tot
nu toe door de KNJV uitgevoerde voorjaarstelling kan daarbij eveneens een rol spelen of kan op
termijn vervangen worden door de midwintertelling. Er zullen afspraken gemaakt worden om
de verzamelde cijfers minimaal een maal per jaar te bespreken totdat het beoogde schadeniveau
is gehaald.
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Wettelijke eisen
Samenstelling FBE bestuur ten tijde van de vaststelling
Samenstelling Projectgroep ganzen
Kaart van de WBE’s in Noord-Holland
Gehanteerde begrippen
Beschrijving grauwe gans, brandgans, kolgans, nijlgans, Canadese gans (bijgesteld)
Kaartje verspreiding ganzen Nederland
Incl. kaartje systematiek telgebieden
Tabel langjarige seizoensgemiddelden
Langjarige telgegevens voorjaartelling WBE
Wintertelcijfers Sovon
Getaxeerde schadecijfers per WBE over 2008 tot en met 2013 in verschillende tabellen
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Bijlage 1, Wettelijke eisen
Het faunabeheerplan is geschreven in het kader van artikel 30 Flora- en faunawet.
Artikel 30
Voor zover krachtens de artikelen 67 of 68 faunabeheerplannen worden geëist, behoeven deze de
goedkeuring van gedeputeerde staten, gehoord het Faunafonds.
1. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld waaraan
faunabeheerplannen dienen te voldoen teneinde voor goedkeuring in aanmerking te kunnen
komen.
2. De regels, bedoeld in het tweede lid, betreffen in ieder geval:
a. de omvang en begrenzing van het gebied waarop het faunabeheerplan betrekking
heeft;
b. het duurzaam beheer van diersoorten in dat gebied;
c. de aard, omvang en noodzaak van de te verrichten handelingen ten aanzien van die
diersoorten en
d. de wijzen waarop en de perioden waarin, onderscheiden naar die diersoorten, die
handelingen worden verricht.
3. Faunabeheerplannen die de goedkeuring van gedeputeerde staten behoeven, worden door
gedeputeerde staten voor een ieder ter inzage gelegd op het provinciehuis.
De bescherming van dieren gaat uit van een aantal verboden handelingen, weergegeven in de
artikelen 9 t/m 18 van de Flora en Faunawet.
Met betrekking tot beschermde diersoorten is het verboden:

deze dieren te doden, verwonden, vangen, bemachtigen of met het oog daarop op te
sporen (art.9);

deze dieren opzettelijk te verontrusten (art.10);

van deze dieren nesten, holen of andere voortplantings-, rust- of verblijfplaatsen te
beschadigen, vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren (art.11);

van deze dieren eieren te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te
vernielen (art.12);

deze dieren, producten daarvan en/of eieren/nesten te bezitten of verhandelen (art.13);
Voor alle diersoorten en hun eieren is het verboden:

deze uit te zetten in de vrije natuur (art.14).
De uitwerking is vervolgens geregeld in verschillende besluiten en regelingen. Relevant voor dit
faunabeheerplan zijn:
Besluit Faunabeheer
 Eisen voor erkenning van faunabeheereenheden.
 Eisen voor goedkeuring van faunabeheerplannen.
Besluit Beheer en Schadebestrijding
 Aanwijzing schadelijke inheemse beschermde diersoorten.
 Aanwijzing andere belangen voor vrijstelling en ontheffingverlening.
 Middelen voor beheer en schadebestrijding.
Beleidskader Faunabeheer
 Aanwijzing en beheer van foerageergebieden voor ganzen en smienten.
 Voorkomen en beperken van schade door ganzen en smienten buiten de
foerageergebieden.
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De grondslag voor de inhoudelijke uitwerking van dit Faunabeheerplan zijn de artikelen 8 t/m
11 van het besluit faunabeheer. Artikel 10 van dit besluit is hierna als leidraad ten behoeve
van het lezen van dit faunabeheerplan onverkort overgenomen.
Artikel 10
Het faunabeheerplan bevat ten minste de volgende gegevens:
a) de omvang van het werkgebied van de faunabeheereenheid;
b) een kaart waarop de begrenzing van het werkgebied van de faunabeheereenheid is
aangegeven;
c) kwantitatieve gegevens over de populatie van de diersoorten ten aanzien waarvan een
duurzaam beheer noodzakelijk wordt geacht, met inbegrip van gegevens over de
aanwezigheid van de populaties in het betrokken gebied gedurende het jaar;
d) een onderbouwing van de noodzaak van een duurzaam beheer van de in onderdeel c
bedoelde diersoorten, waaronder een onderbouwde verwachting van de belangen als
bedoeld in artikel 68, eerste lid, van de wet die zouden worden geschaad indien niet tot
beheer zou worden overgegaan;
e) een beschrijving van de mate waarin de in onderdeel d bedoelde belangen in de vijf jaren
voorafgaand aan het ter goedkeuring indienen van het faunabeheerplan zijn geschaad;
f) de gewenste stand van de in onderdeel c bedoelde diersoorten;
g) per diersoort een beschrijving van de aard, omvang en noodzaak van de handelingen die
zullen worden verricht om de gewenste stand, bedoeld in onderdeel f, te bereiken;
h) per diersoort en gewas een beschrijving van de handelingen die in de periode, bedoeld in
onderdeel e, zijn verricht om het schaden van de in onderdeel d bedoelde belangen te
voorkomen, alsmede, voor zover daarover redelijkerwijs kwantitatieve gegevens
beschikbaar zijn, een beschrijving van de effectiviteit van die handelingen;
i) voor zover het plan betrekking heeft op het beheer van edelherten, damherten, reeën of
wilde zwijnen, een beschrijving van het voedselaanbod, de relatie tussen dit voedselaanbod
en de grootte van de populatie van de betrokken dieren alsmede de mogelijkheden van
uitwisseling met aangrenzende terreinen;
j) een beschrijving van de plaatsen in het werkgebied van de faunabeheereenheid waar en de
perioden in het jaar waarin de in onderdeel g bedoelde handelingen zullen plaatsvinden;
k) de mogelijkheid en de voorwaarden om gebruik te maken van een aan de
faunabeheereenheid verleende ontheffing op gronden van jachthouders die niet bij de
faunabeheereenheid zijn aangesloten, mits die gronden binnen het werkgebied van de
faunabeheereenheid vallen en
voor zover die gronden plaatsen als bedoeld in onderdeel j omvatten waar planmatig
beheer noodzakelijk is;
l) voor zover daarover kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn, een onderbouwde
inschatting van de verwachte effectiviteit van de in onderdeel g bedoelde handelingen;
m) een beschrijving van de wijze waarop de effectiviteit van de voorgenomen handelingen zal
worden bepaald.
Als beschermde inheems diersoorten die in het gehele land belangrijke schade aanrichten is
aangewezen de soort:
 Canadese gans
Deze dieren mogen bij dreigende schade , met gebruik van toegestane middelen (zie kader 1),
zowel verontrust, gevangen als gedood worden door de grondgebruiker en mag de jager op
verzoek van de grondgebruiker deze soorten ook met het geweer bestrijden, mits het perceel
voldoet aan de afmetingen van een jachtveld.
Kader 1
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Landelijke vrijstellingslijst: Konijn, Mol en Houtduif, Kauw, Zwarte kraai, Vos en Canadese gans.
Deze vrijstelling wordt vastgesteld voor een periode van ten hoogste 2 jaren.
Aangewezen middelen waarmee dieren mogen worden gevangen of gedood:
a)

geweren

g)

klemmen, niet zijnde pootklemmen

b)

honden, niet zijnde lange honden

h)

buidels

c)

jachtvogels

i)

lokvogels, mits niet blind of verminkt

d)

fretten

j)

kunstmatige lichtbronnen

e)

kastvallen

k)

middelen die krachtens de
bestrijdings-

f)

vangkooien

middelenwet 1962 zijn toegelaten

Als beschermde inheemse diersoorten (relevant voor dit Faunabeheerplan) die in delen van het
land belangrijke schade aanrichten zijn aangewezen de soorten:
 Brandgans, grauwe gans, kleine rietgans, kolgans, meerkoet, rietgans, rotgans.
Deze soorten kunnen door GS opgenomen worden in een vrijstellingsverordening.
Beschermde inheemse diersoorten
In navolging van de lijst van beschermde inheemse diersoorten die in delen van het land
belangrijke schade aanrichten is in Noord-Holland vrijstelling verleend voor het verbod dieren
op agrarische gronden te verontrusten voor de volgende soorten:
 Brandgans, grauwe gans, kleine rietgans, kolgans, rotgans;
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Bijlage 2, Samenstelling FBE Bestuur ten tijde van de vaststelling

Mevrouw J. Geldorp- Pantekoek, voorzitter
De heer J. Teeuwisse, vertegenwoordiger TBO, secretaris/penningmeester
De heer A. Hooijer, vertegenwoordiger LTO Noord
De heer G. van Hout, vertegenwoordiger KJV, NOJG, WBE’S
Mevrouw M. Koeckhoven-van Haaster, vertegenwoordiger HPG
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Bijlage 3, Samenstelling projectgroep
deelnemers
Désiré Karelse, voorzitter
Albert Hooijer/ Ard Mooij
Pim de Nobel
Krijn Trimbosch/ Martin Witteveldt
Barbara Duijn
Maaike Veer
Mart Jonges
Johan Oskam
Arnoud Meijering
Klaas Valkering
Els Fischer

organisatie
Adjunct- secretaris FBE
LTO-Noord
Natuurmonumenten
Landschap Noord-Holland
Staatsbosbeheer
Waternet
Hollandse Federatie Particulier Grondbezit
Agrarische Natuurverenigingen
Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging
NOJG
FBE secretariaat, uitvoerend FBP ganzen

adviseurs
Koos Maasbach
Emilie Wijers

Faunafonds
Provincie Noord-Holland , beleidsafdeling

Agendaleden/ ter info
Dick Groenendijk
Andre Immerzeel
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Bijlage 4, verdeling en kaartje WBE
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Bijlage 5 , Gehanteerde begrippen















Beheerperiode: Indien in dit plan gesproken wordt van de
beheerperiode wordt bedoeld de volledige duur van het faunabeheerplan, tenzij anders
aangegeven.
Belangrijke schade: Waar in dit plan gesproken wordt van
belangrijke schade aan gewas dan wordt bedoeld schade van tenminste € 250,00 per geval.
Machtiging: Indien in dit plan gesproken wordt van
machtiging in het kader van- en tot gebruik van een ontheffing of doormachtigen van een
ontheffing wordt daarmee bedoeld het doorschrijven van de ontheffing in de vorm van een
toestemming. Aan het doorschrijven kunnen door de FBE, zo nodig, voorwaarden worden
gekoppeld.
Jachthouder: Gerechtigde tot het genot van de jacht, als
eigenaar (met of zonder jachtakte) van de gronden, als huurder van het jachtrecht (geheel of
gedeeltelijk en daarmee grondgebruiker met een beperkt recht).
Jachtaktehouder: Jager, zijnde jachthouder met een jachtakte
of diegene die met toestemming van de jachthouder buiten, of in zijn gezelschap mag jagen.
Grondgebruiker: Eigenaar van de gronden die zelf de gronden
gebruikt of pachter / huurden van gronden die zelf de gronden gebruikt, of huurder voor
beperkte tijd van gronden of de duur van een teelt (grondgebruiker met een beperkt recht).
WBE: Een wildbeheereenheid is een samenwerkingsverband
(vereniging of stichting) van jagers die mede uitvoerder zijn van het faunabeheerplan binnen
het begrensde WBE werkgebied en verantwoordelijk zijn voor de coördinatie van de
uitvoering van de beheermaatregelen zoals beschreven in het faunabeheerplan.
Jagersverenigingen: De KNJV en NOJG geven middels de leden ( individuele leden en de
regionale WBE’s) primair invulling aan de uitvoering van het faunabeheer. Zij zien het
beheer van wilde fauna als middel om invulling te geven aan beheer en schadebestrijding in
het werkgebied van de FBE. Het belang van de KNJV en NOJG is primair gericht op de
effectiviteit en uitvoerbaarheid van de maatregelen in het faunabeheerplan.
TBO: Dit zijn terrein beherende organisaties met natuurbeheerdoelstellingen. De TBO’s
nemen deel in de FBE. Het is voor hen van belang dat het FBP de mogelijkheid biedt in te
grijpen bij schade aan flora en fauna, de volksgezondheid en de veiligheid, alsmede uit het
oogpunt van goed nabuurschap. Voor hen zijn de natuurdoelen voor de afzonderlijke
terreinen leidend. De TBO’s maken zelf de afweging of ze vanuit de beheerdoelen voor de
terreinen gebruik maken van de mogelijkheden van het plan.
FBE: Faunabeheereenheid (voor Noord-Holland: de FBE
Noord-Holland)
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Bijlage 6, Beschrijving ganzensoorten

 Grauwe gans
De Grauwe gans is in Nederland een jaarrond aanwezige vogel. Het is een talrijke broedvogel,
doortrekker en wintergast. In grote delen van Noordwest-Europa broedt deze ganzensoort. Ook
tot diep in Siberië is hij te vinden. De zuidwestelijke grens van het areaal is Nederland. De
ganzen worden tussen de 3 en 3,5 kg zwaar. De grauwe gans is te vinden op akkers, beken en
meren, moerassen, graslanden, parken en tuinen, langs rivieren en overige landbouwgronden.
Hij heeft voor zijn broedhabitat de grootste voorkeur voor gebieden die liggen op moerassige
plekken bestaande uit open plekken afgewisseld met rietmoeras en moerasbos. Dit type komt
van oudsher veel voor in Nederland. De grauwe gans is een zeer belangrijke vogel voor het
Nederlandse ecosysteem, hij houdt de moerasgebieden open door het aanvreten van planten.
Door sommigen wordt de grauwe gans zelfs een landschapsvormende vogel genoemd. Ganzen
die niet broeden zijn niet gebonden aan deze plekken, maar zijn meestal te vinden in de buurt
van gras. Het voedsel bestaat voornamelijk uit gras, knollen en plantendelen wat vooral ’s nachts
gegeten wordt, een volwassen gans kan tot 0,5 kg per dag eten.
Ze broeden zowel los als in kolonieverband. Het nest bestaande uit plantenmaterialen wordt op
de grond gebouwd. Vaak zijn ze verstopt tussen rietvelden of andere vegetatie. Vanaf eind
februari tot eind juni beginnen ze met het bebroeden (27-29 dagen) van 3-8, gemiddeld 5,9
eieren. Veel vrouwelijke ganzen trekken vaak terug naar hun geboortegebied, mannelijke
ganzen wat vaker naar andere gebieden. Dit zou kunnen komen doordat zij in de winter paren
met een gans uit een ander gebied. Ganzen blijven namelijk trouw aan hun partner en
broedgebied. Zodra de jongen zijn uitgekomen gaan ze met de ouders mee naar plekken in de
buurt van open water met kort gras.
Vooral graslanden die bemest worden en kortgrazig zijn hebben de voorkeur. Waar meerdere
ganzenkoppels voorkomen worden soms scholen gevormd, de ouders houden dan de wacht. De
reden dat het opgroeihabitat in de buurt van water ligt, is omdat de ganzen bij gevaar hierheen
vluchten. Ganzen kunnen ook samen met hun kuikens tot wel 10 kilometer wegtrekken van de
broedplaats om een geschikt opgroeihabitat te vinden. Gemiddeld is het aantal uitgevlogen
jongen in Nederland per jaar 2 tot 4.2 stuks. Tijdens het opgroeien van de jongen ruien de
ouders, na 50-60 dagen zijn de jongen vliegvlug maar blijven vaak tot het einde van de eerste
winter bij hun ouders (Voskamp, P.W. 2006). Tijdens de rui van eind mei tot half juli bevinden de
ganzen zich vaak in buitendijkse gebieden, landbouwgronden worden ook gebruikt. De grauwe
ganzen beneden de grote rivieren lijken voornamelijk standvogel terwijl de ganzen in het
noorden in de winter richting Spanje trekken. Grauwe ganzen broeden bij voorkeur binnen
gesloten vegetatie terwijl de opgroeigebieden vaker in open vegetatie te vinden zijn (NWRS,
2013 en Vogelbescherming, 2013).
De soort heeft een voorkeur voor waterrijke gebieden en grote, aaneengesloten moerassen,
waar een dichte vegetatie van rietkragen,ruigten en laag geboomte voorkomt, afgewisseld met
open water. In dat soort habitats wordt bijvoorkeur gebroed hoewel er tegenwoordig ook al
kleine aantallen broedend langs slootkanten worden aangetroffen. Broedparen met jongen ruien
vaak in de opgroeigebieden van half mei tot half juni en kunnen weer vliegen op het tijdstip dat
de jongen vliegvlug zijn. Subadulte vogels brengen de rui periode bijvoorkeur door in dichte
rietvelden en moerassen, zoals het Oostvaardersplassengebied en het Zwanenwater voor het
broeden is het op korte afstand naast elkaar voorkomen van een veilige broedplaats water om te
vluchten en grasland van belang De opgroeigebieden van de kuikens liggen vooral in
natuurgebieden waar ze vaak foerageren op grasland dat wordt beweid. Ze eten daar gras en
graszaden. Pas als ze kunnen vliegen, trekken ze naar gemaaide graslanden. Koude en guur weer
tijdens de eerste week van hun bestaan kan funest kan zijn, maar anders worden vrijwel alle
kuikens vliegvlug. Nederland vormt min of meer de zuidgrens van het Noordwest-Europese
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broedgebied. De grauwe gans is in het begin van de vorige eeuw als broedvogel uit ons land
verdwenen door overbejaging en drooglegging van moerasgebieden in de jaren zestig werden
succesvolle pogingen gedaan hem opnieuw te introduceren om dat men hem als een belangrijke
schakel beschouwde in het ecosysteem van onze moerassen. Door rietvraat kan hij verruiging en
dichtgroeien van moerassen tegengaan. Grauwe ganzen broeden het liefst koloniegewijs. Het
broeden begint al eind februari, de meeste paren hebben in de loop van maart eieren. Begin april
komen de eerste legsels uit, vervolglegsels kunnen tot begin juni uitkom en In zachte winters
blijven veel grauwe ganzen in ons land,soms vindt er wegtrek plaats tot in Spanje.
Voorkomen
De grauwe gans wordt gewoonlijk niet genoemd bij de moeras- en weidevogels. Maar hij is het
allebei en hoe!
De verspreidingskaart laat een sterke concentratie zien in de moerassen en natte graslanden van
Laag Holland, het Vechtplassengebied, het Zwanenwater en het kleinschalige Texel, waar veel
habitattypes op korte afstand naast elkaar voorkomen. Daarnaast heeft de soort zich gevestigd
in natte duingebieden, in moerasjes en verruigde terreinen langs het IJsselmeer, de Markermeer,
de randmeren, bij Spaarnwoude en de Westeinderplassen en niet op het verkeer lettende
automobilisten kunnen grauwe ganzen vaak zien broeden in de vochtige terreintjes die zijn
uitgespaard bij de klaverbladen van autosnelwegen. Verdere uitbreiding vindt nog steeds plaats
naar gebieden waar rietkragen, moerasbosjes en graslanden op korte afstand van elkaar
voorkomen. Brede ringsloten, kanalen en kreken met een brede oevervegetatie of met beboste
wegkanten met ruige vegetatie zijn aantrekkelijke broedplaatsen, evenals
natuurherstelgebieden en waterberginggebieden, waar natte natuur is ontstaan.
Veranderingen
In 1932 werd door landarbeiders bericht dat er een grauwe gans had gebroed in de
Wieringermeer. “Hoewel aan de juistheid van dit broedgeval ernstig moet worden getwijfeld, is
het niet geheel uitgesloten”. Deze zin komt uit het broedvogelboek van 1971. Niets illustreert
beter hoe explosief en onverwacht de toename van de grauwe gans daarna is geweest. Rond
1990 was de invasie van deze nieuwkomer al begonnen. Er broedde in Noord-Holland toen 90120 paar. De vestiging viel te verklaren uit twee oorzaken, die elkaar op veel plaatsen hebben
versterkt. Aan de ene kant was de populatie die in het Oostvaardersplassengebied was ontstaan,
uitgewaaierd naar omliggende gebieden en de grauwe gans vond in de moerassen en natte
veenweiden een uitstekend broedgebied en in het gras- en akkerrijke Noord-Holland goede
foerageergebieden. Ook vermenging met hun tamme soortgenoten heeft de opmars in de hand
gewerkt. Nog altijd zien we in grote groepen ganzen vogels die met hun bonte verenkleed hun
afkomst verraden. Deze “soepganzen” worden tegenwoordig vaak onderscheiden als aparte
“soort”. Maar het onderscheid is niet altijd goed vast te stellen, bovendien komen beide vormen
in dezelfde groepen voor en zijn er veel gemengde paren.
In 1989 broedde er 30 paar op Texel, voor een deel afkomstig uit eerder uitgezette vogels. In het
Zwanenwater was in vijf jaar tijd een populatie ontstaan van 12 paar. In Waterland broedde 7
paar op buitendijks terrein bij de Gouwzee en in het Naardermeer was een kleine vestiging in
1980 uitgegroeid tot rond de 40 paar, die op vielen door hun bonte uiterlijk. De BMP-indexen
laten sinds 1990 een sterke toename zien; al in 1995 was er sprake van een verzesvoudiging, in
2005 zijn de aantallen ruim 60 maal (!) hoger dan in 1990. De belangrijkste oorzaak van die
toename is de sterk verbeterde voedselsituatie en de vergroting van het voedselareaal door
toename van de hoeveelheid stikstof die in de landbouw wordt toegepast en die de
productiviteit van de graslanden aanzienlijk heeft verbeterd. Door uitbreiding van moerassen en
herstel van natte natuur zijn er nieuwe broed- en rustgebieden ontstaan, die over onze provincie
verspreid liggen. Verminderde jachtdruk heeft ook een rol gespeeld bij de toename, hoewel de
grauwe gans – overigens zonder veel succes – tegenwoordig steeds vaker met allerlei middelen
wordt bestreden, zoals dompeling van de eieren met maïsolie en ondersteunend afschot
vanwege de schade die hij aanricht in de landbouw. In moerasgebieden is de grauwe gans
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welkom om verlanding tegen te gaan en de gebieden open te houden, wat soms ten koste gaat
van de bijzondere flora die daar voorkomt. Rond Schiphol maakt men zich zorgen over mogelijke
aanvaringen van vliegtuigen met grauwe ganzen.
De grauwe gans is op weg het vlaggenschip te worden van onze “nieuwe” graslanden en wordt
nu door velen verguisd. Maar wie weet, denken we daar over twintig jaar weer anders over en is
er dan een beschermingsprogramma nodig om de grauwe gans voor ons landschap te behouden.



Brandgans

De Brandgans is een tussen de 1,6 en 1,8 kg zware gans en komt vooral voor in de Nederlandse
Noordelijke Delta, dit waarschijnlijk doordat er een goede afwisseling is tussen broedgebieden,
eilanden en foerageergebieden bestaande uit korte graslanden. Pas na 2 winters gaan deze
dieren over tot broeden. Voornamelijk wordt gebroed op eilandjes aangezien de gans zich hier
veiliger voelt voor predatoren. Ook zijn ze te vinden aan slootranden en tussen gesloten
vegetatie zoals struweel en riet. Het voedsel bestaat hoofdzakelijk voornamelijk uit kort gras,
maar ook knoppen, zaden en insecten. Op plaatsen waar kort gras beschikbaar is, is de
brandgans vaak terug te vinden tijdens het foerageren.
Gedurende het broedseizoen in april-juni bevinden de brandganzen zich meestal niet in
binnendijks gelegen gras of akkerland. Ze broeden semikoloniaal of koloniaal. De
opgroeigebieden liggen vaak verder van de broedplaatsen verwijderd dan bij de grauwe gans. Ze
hebben 1 legsel per jaar dat bestaat uit 4-6 eieren die in 24-26 dagen worden uitgebroed. Na
ongeveer 49 dagen zijn de jongen vliegvlug. De niet broedende brandganzen zijn eigenlijk alleen
maar te vinden in buitendijkse graslanden vlakbij water. Na de rui gaan de vogels ook naar
binnendijkse gebieden. De rui vind plaats tussen juni en augustus, dan bevinden de ganzen zich
zoals gezegd in polders en binnenwateren.
Brandganzen leven in troepen met een hechte familie- en sociale structuur. De partners van de
brandgans zijn onafscheidelijk voor het leven. De jongen blijven in familieverband bij elkaar tot
na de eerste winter. Voor brandganzen is kenmerkend, dat zij meestal gelijktijdig in
kolonieverband broeden. Het geclusterde voorkomen maakt inventarisatie daardoor vrij
gemakkelijk. Solitair broedende vogels en kleine kolonies komen wel steeds vaker voor. De
neiging om in grote kolonies te broeden maakt ze gevoelig voor predatie door vossen.
De meeste vogels broeden duidelijk later dan grauwe ganzen, van eind april tot halverwege mei.
Deze van oorsprong Arctische soort broedt op het moment, dat de eiwitproductie van onze
graslanden (de eerste snede) over zijn hoogtepunt heen is. Het broedsucces is daardoor minder
dan bij de grauwe gans, maar de kuikens die vliegvlug worden, hebben wegens de overvloedige
voedselomstandigheden een heel grote kans om te overleven. Daarom nemen de kolonies snel in
omvang toe. Van de meeste plaatsen waar brandganzen in Noord-Holland broeden, is bekend
dat ontsnapte of losgelaten vogels uit watervogelcollecties aan de basis hebben gestaan van de
uitbreiding, maar het is niet duidelijk of dat overal het geval is. Gedurende de laatste 40 jaar
heeft een uitbreiding plaatsgevonden vanuit het oorspronkelijke broedgebied op Nova Zembla
en Vaigach naar het Oostzeegebied. Daarna heeft kolonisatie plaatsgevonden naar zuidelijker
gebieden waar van oudsher doortrekkende en overwinterende brandganzen voorkomen, zoals
ook naar ons land, waar jaarlijks ongeveer 60% van de totale populatie overwintert. Ook in
België, Duitsland en Denemarken neemt de brandgans toe. Er moet dus rekening mee worden
gehouden dat de vestigingen niet alleen het gevolg zijn van ontsnappingen of vrijlatingen uit
waterwildcollecties.
Voorkomen
Het is niet verwonderlijk dat we van de brandgans de meeste aaneengesloten kilometerhokken
vinden in Laag Holland. Daar komt de combinatie voor van dicht bij elkaar gelegen moerassige
gebieden en grote oppervlakten grasland, wat een belangrijke voorwaarde is voor een
succesvolle broedperiode. Nergens is de verwevenheid van uitgestrekte oppervlakten hoog
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productief grasland en moerassige broedplaatsen zo uitgesproken als hier. Maar daarnaast heeft
de brandgans zich gevestigd op meerdere plaatsen in de provincie waar broedplaatsen en
gunstige foerageermogelijkheden dicht bij elkaar te vinden zijn. Eigenlijk broedt de brandgans
zo langzamerhand in alle moerassige of waterrijke gebieden die de status hebben van
natuurgebied of die als waterbergingsgebied zijn ingericht en waar geen intensieve agrarische
activiteiten plaatsvinden. Dat zijn onder meer buitendijkse terreinen langs het lJssel- en
Markermee; zoals de Vooroever bij Andijk, De Nek en De Hulk bij Hoorn, de IJdoornpolder en de
oevers van het IJmeer. Meer landinwaarts vormt de Verzakking bij Van Ewijcksluis langs het
Amstelmeer een in belang toenemend broedgebied, en vinden we verspreide vestigingen in de
Zijpe, langs de randen van de Wieringermeer, bij 't Wad in Schagen en in het Zwanenwater. Ook
rond het Naardermeer en de Westeinderplassen hebben zich brandganzen gevestigd en op
enkele vochtige plaatsen in de vastelandsduinen. Op Texel heeft de brandgans ook vaste voet
gekregen, onder andere in sommige oude waddengeulen en dijkplassen en langs de Molenkil in
de Polder Waal en Burg.
Veranderingen
In nieuwe gebieden die door ganzen gekoloniseerd worden, is vaak sprake van een snelle groei.
Predatoren moeten die gebieden nog ontdekken en dichtheidsafhankelijke effecten die de
populatie afremmen, zijn dan nog van geringe betekenis. Omdat ganzen ook nog grote legsels
produceren en oud worden, is er op nieuwe plaatsen vaak sprake van exponentiële groei van de
populatie. Dat is ook het geval met de brandgans in ons land. In Nederland is de brandgans vanaf
de jaren tachtig broedvogel, nu is er landelijk al sprake van maximaal 8.000 paar. De combinatie
van cultuurland en natuurlijke landschappen, van kleine moerasgebieden en productief
boerenland heeft de uitbreiding van de brandgans in de hand gewerkt. Door gunstige
veranderingen in het wintergebied in de jaren zeventig en tachtig - zoals de afname van de jacht
in de meeste landen op de trekweg en een betere voedselsituatie - is de populatie in het
oorspronkelijk broedgebied sterk gegroeid en door de toegenomen aantallen is het broedgebied
in zuidelijke richting uitgebreid en hebben 'wilde' brandganzen zich ook in ons land gevestigd.
Een groeiend deel van de populatie blijft ook langer in het voorjaar, 35% van de populatie is
midden mei nog aanwezig. Deze vogels proberen steeds vaker hier te broeden. De jaarlijkse
groei van de Nederlandse populatie wordt berekend op 6%. Die groei is dus een gevolg van een
toegenomen aantal Arctische broedvogels en van de toename van de ontsnapte vogels die in het
wild zijn gaan broeden. Vooralsnog lijken de in Noord-Holland broedende vogels voornamelijk
de nazaten van parkvogels en ontsnapte en vrij gelaten individuen uit watervogelcollecties. Vrij
vliegende parkbrandganzen hebben vanaf ongeveer 1984 gebroed in het Amsterdamse Bos, in
het Zwanenwater broeden brandganzen vanaf 1997 (11 paar in 1989 en vanaf die tijd een
geleidelijke toename tot respectievelijk 23, 29, 38,37 en 56 paar in de jaren 2004 tot en met
2008). Uit de Noordkop zijn wat meer gedetailleerde gegevens bekend. Op buitendijkse
graslanden bij Hoorn (Binnen en Buiten Uiterdijk) vestigde de brandgans zich in 2004, in 2009
broedden er 48 paar, op de Vooroever bij Andijk vond vestiging plaats in 2000 en is het aantal
broedparen opgelopen tot 14. 't Wad te Schagen is ook het decor van een successtory, waar nu
150 paar brandganzen broeden en in de Boomerwaal onder Niedorperverlaat broeden 17 paar.
Natuurlijke predatoren kunnen op termijn tot beheersing van de populatie leiden. De brandgans
zal dan mogelijk meer beperkt blijven tot vosarme gebieden, zoals Waterland.

 Kolgans
De kolgans is een van de algemeenste overwinterende ganzen in Nederland. Als broedvogel is de
soort schaars. De typische witte snavelbasis en de dwarse zwarte 'vegen' over de buik maken de
soort gemakkelijk herkenbaar. De typische V-vormige vlucht dient om energie te besparen;
gebleken is dat vogels bij toerbeurt de leiding nemen. De andere vogels volgen dan in de
'slipstream' van de voorganger, die dus het zwaarste werk doet. Kolganzen eten voornamelijk
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gras, maar soms ook oogstresten van suikerbieten. In hele natte gebieden eten de ganzen ook
graswortels en wilde planten op akkers en akkerranden. De kolganzen die in Nederland
overwinteren zijn voor het overgrote deel afkomstig uit Noordwest-Rusland en Siberië, vanwaar
ze in westelijke tot zuidwestelijke richting wegtrekken naar hun winterkwartier. Grazige
grasvelden in een waterrijke omgeving, zoals die in het rivierengebied en in Zuidwest-Friesland
gevonden kunnen worden, zijn geliefde overwinteringsgebieden. In dezelfde gebieden komen
enkele paren kolganzen tot broeden. Enkele kolganzen overzomeren alleen zonder
daadwerkelijk een nest te bouwen. (Vogelbescherming, 2014).

 Canadese Gans
De Canadese gans is, zoals alle ganzen, een planteneter die met zijn lange hals ook voor andere
watervogels onbereikbare waterplanten kan bemachtigen. Maar het is vooral een graseter,
evenals de grauwe gans en brandgans, die om die reden door agrariërs als een plaag worden
beschouwd. De oorspronkelijke broedgebieden van de Canadese gans liggen in Noord-Amerika.
In de loop van de laatste eeuwen is de soort echter op tal van plaatsen in Europa uitgezet als
jachtwild of gehouden in watervogelcollecties. Geleidelijk zijn in veel Europese landen
verwilderde populaties ontstaan, omdat ontsnapte of losgelaten vogels zich de laatste decennia
uitbundig hebben voortgeplant. De bij ons broedende vogels zijn afstammelingen van voor de
jacht gehouden vogels of siervogels uit parken. Door de sterke groei van de populatie wordt de
Canadese gans steeds meer in verband gebracht met landbouwschade en faunavervalsing. Voor
exoten geldt de nuloptie, dat wil zeggen ze genieten geen bescherming en mogen dus
onbelemmerd worden bejaagd. Taxonomen onderscheiden ten minste elf verschillende vormen,
die worden onderverdeeld in twee soorten: de grote Canadese gans (Branta canadensis) en de
kleine Canadese gans (Branta hunchinsii). Beide groepen hebben ondersoorten, die in het veld
moeilijk te onderscheiden zijn. Ze verschillen in snavelvorm en structuur en hebben al of niet
een halsring of keelstreep. Bovendien zijn er veel mengvormen en hybriden met brandgans en
soepgans, onze huisganzen die verwant zijn aan de grauwe gans en die ook de vrijheid hebben
gekozen. Er valt wel een duidelijke tweedeling te maken, die ook in het veld goed is vast te
stellen: de grote heeft ongeveer het formaat van een grauwe gans en de kleine van de brandgans.
Hybriden hebben vaak een afwijkende kleur, zoals een witte tekening op het voorhoofd of een
donkere borst. Heel zelden is er sprake van trans-Atlantische dwaalgasten, 'echte' wilde vogels
dus, die soms vanuit de nieuwe wereld in West-Europa belanden.
Voorkomen
Canadese ganzen treffen we verspreid over de provincie op talrijke plaatsen aan als broedvogel.
Evenals de meeste andere ganzen hebben ze een voorkeur voor moerassen of vochtige
graslanden. Natuurreservaten en gebieden met extensieve agrarische bedrijfsvoering, zoals
waterbergingsgebieden, worden snel gekoloniseerd. In Laag Holland ligt een van de
zwaartepunten van de verspreiding, waar we gebieden met aaneengesloten kilometerhokken
vinden, in het Wormer- en Jisperveld, het Oostzanerveld en de Polder Westzaan, de
Eilandspolder en de polders rond het Alkmaardermeer. ln de duinen ten zuiden van het
Noordzeekanaal ontwikkelen zich kleine kolonies in infiltratiegebieden en natte
natuurontwikkelinggebieden, en ook ten noorden van het Noordzeekanaal is de Canadese gans
hier en daar ook al verschenen in het duin. In het Vechtplassengebied burgert hij ook
langzamerhand in. Op Texel komt de soort nog maar weinig voor. ln het noordelijk deel van het
vasteland van de provincie zijn kolonies ontstaan op de Binnen en Buiten Uiterdijk, een
buitendijks gebied bij Hoorn, de Vooroever bij Onderdijk, De Weelen bij Andijk, De Hulk bij
Hoorn, 't Wad bij Schagen en De Boomerwaal bij Niedorperverlaat. Verder vinden we de soort in
kleine aantallen verspreid bij de Verzakking in het Amstelmeer en rond het Robbenoordbos. Op
De Kreupel in het lJsselmeer is ook een kleine kolonie gevestigd. Omdat de Canadese gans
minder schuw is dan zijn soortgenoten, heeft hij een grotere voorkeur voor recreatiegebieden
FBP Ganzen Noord-Holland 2015 2020

13

26 januari 2015

dan andere ganzen. Zo vinden we Canadese ganzen in het recreatiegebied Spaarnwoude, het
Haarlemmermeerse bos en Het Twiske. Ook waagt hij zich dikwijls in gebieden die dicht bij de
stedelijke bebouwing liggen, aan de randen van steden en dorpen.
Veranderingen
Twintig jaar geleden broedden er in de provincie nauwelijks Canadese ganzen in het wild. Maar
net als de grauwe gans en de brandgans, heeft de soort zich na die tijd op veel plaatsen
gevestigd. Het verspreidingsbeeld van de Canadese gans in onze provincie neemt nu nog een
tussenpositie in tussen dat van de grauwe gans en de brandgans. Geleidelijk vestigt de soort zich
in vrijwel alle broedgebieden, waar de grauwe gans al voorkomt.

 Nijlgans
De nijlgans is van oorsprong een vogel van oevers en meren in het stroomgebied van de Nijl en
Afrika ten zuiden van de Sahara, waar gebroed wordt in dichte vegetatie op de grond, in holle
bomen en in oude boomnesten. Ontsnapte vogels die afkomstig waren uit parken in Rijswijk en
Wassenaar, begonnen in 1967 hun zegetocht over ons land, koloniseerden eind laren zeventig de
omgeving van Den Haag en Leiden en vestigden zich niet lang daarna ook in onze provincie. De
nijlgans is geen echte gans en er is een veel minder uitgesproken familieband dan bij echte
ganzen. Dat is er ook de oorzaak van dat de groepen niet zo groot worden als bij echte ganzen.
Alleen in de ruitijd (juli) concentreren ze zich op vaste plekken tot aantallen van enkele
honderden. Ook op geoogste maïspercelen in september en oktober kunnen grotere groepen
voorkomen, maar vaak gaat het dan om enkele tientallen exemplaren en in de herfst betrekken
de potentiële broedvogels al weer hun territorium, waar zi1 geen soortgenoten verdragen. Bij
ons vormen parkachtige landschappen, waar een afwisseling bestaat tussen open bos, grasland
en water het optimale habitat. Ook moerasbossen met hoog opgaand wilgenhout zijn zeer
gewild, maar Nijlganzen worden steeds minder kieskeurig. Een kleine bospartij in een open
landschap met gras en water in de buurt is vaak voldoende om zich te vestigen. De nijlgans is
een grazer, die zich hoofdzakelijk voedt met gras en plantenzaden. Daarin lijkt hij dus op een
echte gans. Ze broeden solitair. Toename van de broeddichtheid heeft vermoedelijk een negatief
effect op de reproductie. Door zijn flexibele en daarom vaak onverwachte nestplaatskeuze, soms
zelfs in villatuinen dicht bij de bebouwing, is het vaststellen van het aantal broedvogels in veel
gebieden niet goed mogelijk Watervogeltellingen bijvoorbeeld bestrijken lang niet alle gebieden
waar de nijlgans voorkomt. In zachte winters kan de nijlgans, vooral rond de steden, in
december al broeden. In alle maanden van het jaar behalve oktober en november, kunnen
ouders met tomen worden gezien. De meeste broeden van half april tot begin juni. Een deel van
de populatie kan twee keer per jaar jongen grootbrengen, maar niet bekend is welk percentage
van de populatie. Meestal zoekt de nijlgans een veilige broedplaats in bomen en is zeer fel in de
verdediging ervan. Hij bezet daar boomholten (knotwilgen) en oude nesten van kraaien. Zelfs
horsten van buizerd en havik worden bezet, evenals nestkasten voor torenvalken, en in Noord
Holland zijn gevallen bekend van broeden midden in blauwe reigerkolonies. Plaatselijk broeden
zij ook op of in gebouwen, zoals oude huizen of kerktorens. De invloed op andere broedvogels in
de nabijheid van nijlgansnesten is niet onderzocht; de veronderstelde negatieve invloed is
vooral gebaseerd op het felle gedrag, dat soms wordt waargenomen bij het verjagen van andere
vogelsoorten. Vanaf het tweede levensjaar is de nijlgans geslachtsrijp. Omdat de populatie in ons
land standvogel is, vormen opeenvolgende strenge winters de belangrijkste beperking van de
populatie. Nijlganzen kunnen schade veroorzaken aan landbouwgewassen en met name aan
grasland, maar omdat hun aantallen doorgaans relatief gering zijn, valt die schade mee.
Verzoeken om schadevergoeding worden altijd afgewezen, omdat de nijlgans een exoot is,
waarvoor de nuloptie geldt, dat wil zeggen, dat hij in principe altijd mag worden bestreden.
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Voorkomen
De nijlgans heeft inmiddels een ruime verspreiding in onze provincie. Het zwaartepunt ligt in de
binnenduinrandbossen ten zuiden van het Noordzeekanaal, waar we het ideale habitat
aantreffen, bestaande uit parkachtige landschappen met grasvelden en waterpartijen. Ook in
Laag Holland, waar in toenemende mate hoger geboomte voorkomt, vinden we hoge dichtheden.
Maar ook in de periferie van steden, waar bosaanplant plaatsgevonden heeft, zoals bijvoorbeeld
in het Amsterdamse Bos en in recreatieparken, nieuw aangelegde boscomplexen, zoals het
Purmerbos en sportvelden rond steden en dorpen, broeden nijlganzen, evenals in de bossen van
Schoorl, in het Vechtplassengebied en op landgoederen in het Gooi. Op Texel broedt de nijlgans
vooral in de Staatsbossen, in de Eierlandsche Duinen en in het recreatiebos De Krim. Verder
vinden we geïsoleerde broedgevallen in overhoekjes, boomsingels, kleine parken,
hoogstamboomgaarden, beboste vuilnisbelten en andere bosopstanden die verspreid in het
agrarisch gebied voorkomen. De soort broedt ook in stadscentra zoals in Haarlem en
Amsterdam.
Veranderingen
De komst van de nijlgans in onze provincie is goed gedocumenteerd. Vanuit Zuid-Holland werd
eerst de omgeving van Haarlem bevolkt: er broedden van 1976-1984 1-8 paren, 5 jaar daarna
waren dat al 25-30 paren, voornamelijk op het landgoed Elswout. Van daaruit werden de
infiltratiegebieden in de Amsterdamse Waterleidingduinen bereikt, en de duinmeren in de
Kennemerduinen en Duin en Kruidberg. In 1980 vestigden ze zich in het Zwanenwater en in
1987 in de Staatsbossen van Schoorl. Meer landinwaarts werden in 1989 broedvogels
vastgesteld in Het Twiske (4 paren), en de Buiten Liede bij Haarlem en in het Gooi werd de soort
gesignaleerd in de Ankeveense plassen (1981) en de landgoederen bij ‘s-Graveland (1982). Eind
jaren tachtig broedde er 40-50 paar in onze provincie, voor het merendeel in het zuiden. Sinds
1990 vond er een snelle uitbreiding plaats. ln 1994 werd Texel bereikt. Rond 1997 waren de
aantallen al gestegen tot een drievoud, waarbij naast de al genoemde plaatsen vooral Laag
Holland snel werd gekoloniseerd. Dichtheden van 5 paar per 100 ha zijn daar niet
ongebruikelijk. Na 1997 was er een exponentiële groei van de aantallen, met jaarlijks bijna een
verdubbeling in de agrarische gebieden, zodat er rond 2005 bijna 25 maal zo veel vogels
broedden als rond 1990. In reservaten en andere natuurgebieden was die stijging minder groot,
maar kwam toch uit op meer dan tien keer de aantallen van 1990.

 Gedrag van koppelvormende ganzen
Ganzen kennen een stevige paarband, die vaak voor het leven is. Man en vrouw trekken vooral
gepaard op. In de wintermaanden zijn ze vaak nog vergezeld van de jongen van dat jaar. In
groepen ganzen kun je met zorgvuldig kijken de families er zo uitpikken. De paarband kan vanaf
het tweede levensjaar ontstaan. Of paren daadwerkelijk gaan broeden of een jaar overslaan of
nog een jaar wachten, valt in februari niet aan hun gedrag af te lezen. Grauwe ganzen komen
gemiddeld in het vierde levensjaar tot broeden, enkele broeden al een jaar eerder voor het eerst,
enkele pas in het vijfde of zesde jaar voor het eerst.
In de loop van de winter lossen de grote groepen op en vallen uiteen in kleinere groepen,
waarbij menig paar zich afzondert van de meute. Paren en losse groepjes paren houden zich dan
op en nabij de toekomstige broedplaatsen op. De paren zijn dan dus goed herkenbaar en uit hun
gedag is af te leidden dat dit lokale broedvogels zijn. Uit aflezingen van gehalsbande grauwe
ganzen in de Ooijpolder volgt dat deze vogels vooral standvogel zijn, een waarneming op 20 km
van de geboorteplaats is al een hele reis voor deze vogels. Deze vogels zijn dus het hele jaar door
aanwezig in het oostelijk rivierengebied. Naar de huidige kennis gaat doortrek en pleisteren van
vogels uit Noord-Europa vooral door Laag-Nederland (Lensink, 2013).
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Bijlage 7, verspreiding ganzen in Nederland

Uit: Verspreiding van ganzen in Nederland en de afzonderlijke provincies in 2007 -2012 in relatie
tot opvangbeleid, Sovon-rapport 2013/35
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Weergave telsystematiek Sovon rapportage

De witte vlekken in het kaartbeeld zijn het gevolg van keuzes in telgebieden, langjarig beschikbare
inzet van tellers en aanwezigheid stedelijke gebieden. Het wil niet zeggen, dat er helemaal geen
ganzen in die gebiedsdelen aanwezig zijn.
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Bijlage 8, tabel langjarige seizoensgemiddelden

Soort

1975

1980

1985

1990

1995

Grauwe Gans

12.375

16.057

20.604

33.344

52.750

Kolgans

36.227

64.244 119.783 135.278 211.886 185.969 310.204 324.728 317.343

Grote Can. Gans
Brandgans

0

7

59

46

16.124

22.111

39.005

43.723

0

18

39

277

Nijlgans
Soort
Grauwe Gans
Kolgans
Grote Canadese Gans
Brandgans
Nijlgans

Trend vanaf startjaar 1980
Sterke toename (++)
Matige toename (+)
Sterke toename (++)
Sterke toename (++)
Sterke toename (++)

301

2000

2005

2010

2011

93.731 147.869 208.375 202.226
1.439

6.412

11.564

12.996

93.088 131.587 220.544 297.876 307.146
2.272

5.241

10.249

11.064

11.282

Trend vanaf 2002
Sterke toename (++)
Matige toename (+)
Sterke toename (++)
Sterke toename (++)
Matige toename (+)

Seizoensgemiddelden algemene watervogels (Bron: Sovon Vogelonderzoek Nederland, RWS & CBS)
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bijlage 9, WBE tellingen langjarig uitgevoerd in laatste weekend maart/ eerste weekend
april
tellingen grauwe gans, witte vakjes in enig jaar zijn niet geteld

WBE
Amstelland

2008

2009
449

2010

2011

2012

2013

457

1.267

931

970

4.655

396

1.375

1.984

242

1.709

Beemster

45

35

39

73

602

1.159

De Dieen

12.604

1.800

2.112

5.875

3.963

5.480

720

864

795

1.102

1.841

Banne,Wormer etc.

Eem De
Gooi en Vechtstreek

452
1.086

1.077

123

2.269

343

362

403

48

679

1.564

1.635

1.334

1.536

874

687

81

805

715

760

Grootgeestmerambacht
Grootslag Het
Haarlemmermeer
Jacht & Faunabeheer

530

218

644

835

1.092

Noorderkoggenland

10.572

3.349

2.478

3.236

4.922

5.462

981

1.976

1.935

176

286

563

562
469

Noorderpark - deelgebied NH
Noord-Kennemerland
Noordkop De

738
42

47

599

1.503

984

1.175

609

1.920

2.062

2.140

2.568

3.024

30

93

223

487

954

1.009

51

123

70

176

1.459

627

1.977

695

881

3.503

136

588

212

10.400

6.900

5.902

7.370

5.200

Uitgeest

523

584

827

215

594

Waterland

209

265

432

331

1.081

Westerkoggenjagers

182

639

705

585

2.148

1.640

Wieringermeer

198

442

504

884

6.270

1.545

70

64

74

1.710

1.551

7.410

921

917

1.006

1.170

2.932

3.322

2.446

5.653

5.541

390

194

447

-6

876

6.162

216

2.809

Oostzaan
Ouwe Land
Purmer De
Schermeer De

582

Spaarnwoude
Texel

Wijckermeer
IJmeer en Vechtstreek
Zaanstreek
Zeevang
Zuid-Kennemerland
TOTALEN
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6.000

2.463

58.079

Tellingen brandgans
witte vakjes in enig jaar zijn niet geteld

WBE
Amstelland

2008

2009
10

Banne,Wormer etc.

2010

2011

9

47

863

3.857

Beemster

0

0

0

De Dieen

1.870

851

407

Eem De
Gooi en Vechtstreek

7
74

Grootgeestmerambacht

69

0

24

254

Grootslag Het

0

21

82

Haarlemmermeer

0

1

0

0

0

4

855

Jacht & Faunabeheer
Noorderkoggenland

76

Noorderpark - deelgebied NH
Noord-Kennemerland
Noordkop De

0
9

38

19

13

22

23

370

408

307

27

4

19

0

0

58

31

71

Texel

66

52

49

Uitgeest

22

290

197

Oostzaan
Ouwe Land
Purmer De
Schermeer De
Spaarnwoude

78

Waterland
Westerkoggenjagers

30
371

271

725

Wieringermeer

2

0

14

Wijckermeer

4

6

44

IJmeer en Vechtstreek

5

0

0

147

41

194

Zaanstreek
Zeevang
Zuid-Kennemerland
TOTALEN
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42
0
3.124

3.054

20

7.272

2012

2013

8
3.978
0
9.430
0
63
37
142
7
0
1.765
12
29
24
496
30
0
80
2
1.470
0
4
416
8
400
0
155
52
0

46
2.511
0
10.852
0
325

4
8.536
11
20.400
400
46

108
0
0
2.032
0
91
34
542
61
0
133

52
2

18.608

18.553

40
926
8
92
400
0
352
0
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6.353
2
210
50
9
0
1.710
2
400

2.417
14
12.690
5.702
1.171
13.466
73.647

Tellingen kolgans
witte vakjes in enig jaar zijn niet geteld

WBE
Amstelland

2008

2009

2010

2011

38

5

Beemster

0

0

0

De Dieen

723

315

230

Banne,Wormer etc.

67

Eem De

0

Gooi en Vechtstreek

43

Grootgeestmerambacht
Grootslag Het
Haarlemmermeer

0

0

0

0

0

60

13

0

2

0

Jacht & Faunabeheer

22

8

18

Noorderkoggenland

1.308

288

112

Noorderpark - deelgebied NH

6

Noord-Kennemerland

24

0

4

Noordkop De
Oostzaan

12

0

6

23

13

8

Ouwe Land

0

9

Purmer De

0

0

Schermeer De

0

2

Spaarnwoude
Texel
Uitgeest

0
16

250

1.550

1.250

0

36

0

Waterland

20

Westerkoggenjagers

15

29

51

1

0

0

Wieringermeer
Wijckermeer

1

0

4

0

IJmeer en Vechtstreek

14

0

12

Zaanstreek

18

22

12

Zeevang

0

94

Zuid-Kennemerland

0

TOTALEN
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2.468

2.477

21

1.809

2012

2013

16
59
0
1.025
10
432
0
80
120
2
593
8
9
0
8
0
0
1
11
1.380
16
0
35
24
0
8
8
0
0

2
0
0
141
7
40

0
88
66
4.350
55
140

59
0
0
49
22
12
8
0
54
0
155

34
0

3.845

1.539

850
61
0
62
0
0
2
15
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1.178
562
17
670
86
0
77
319
2.200

36
34
210
7.071
507
135
17.835
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Bijlage 10, wintertelcijfers SOVON
Nederlandse naam
belangrijkste soorten
Grauwe Gans

2007

2008

december

februari

2009

december

februari

2010

december

februari

2011

december

februari

2012

december

februari

44.955

37.768

51.058

52.308

54.011

59.762

43.808

48.326

69.904

49.065

3.415

3.357

4.378

2.777

2.910

1.872

1.359

2.306

1.645

1.821

10.222

22.440

15.061

16.824

10.556

35.697

11.314

41.714

13.311

32.881

842

854

805

1.046

690

1.260

531

486

1.306

672

Nijlgans

1.562

1.875

2.863

2.769

2.242

1.505

1.060

1.906

1.981

1.372

Kolgans

36.710

40.717

25.955

49.802

39.427

47.797

22.287

28.788

53.947

49.048

4

2

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Soepgans (hybride)
Brandgans
Grote Canadese Gans

bijzondere soorten
Zwaangans
Taigarietgans
Toendrarietgans

5.274

1.258

22.710

1.509

20.393

23.385

30.468

522

17.172

2.444

Kleine Rietgans

47

21

26

40

13

541

42

13

26

23

Dwerggans

27

34

36

1

8

43

31

31

3

2

9

8

2

2

2

2

1

Indische Gans
sneeuwgans

5

1

1

keizergans

1

Ross gans
Kleine Canadese Gans
Rotgans

1
370

621

627

397

854

12

87

307

246

20

7.847

9.884

5.720

5.152

1.354

6.010

3.732

6.834

6.069

9.906

4

1

77

44

38

5

38

Witbuikrotgans

4

Zwarte Rotgans

3

Roodhalsgans
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1

1
1

FBP Ganzen Noord-Holland 2015 2020

24

26 januari 2015

Bijlage 11, schadecijfers
getaxeerde schadecijfers kwetsbare gewassen in euro’s in de winterperiode per WBE
(winterperiode 1 oktober tot 1 april, overeenkomstig de afgegeven ontheffingsperiode)
WBEnaam
Amstelland
Banne Wormer Jisp en Neck
Beemster Jagersvereniging
Dieën, de
Grootgeestmerambacht
Grootslag, Het
Haarlemmermeer
IJmeer en Vechtstreek
Noorder-Koggenland
Noorderpark
Noord-Kennemerland
Noordkop, De
Oostzaan
Ouwe Land, 't
Purmer, De
Schermeer en omstreken, de
Stad Edam
Texel
Uitgeest e.o.
Gooi en Vechtstreek
Waterland en omstreken
Waterland, St. Jacht- en Faunabeheer
Westerkoggejagers
Wieringermeer, St. Jachtraad
Wijckermeer
Zaanstreek e.o.
Zeevang
Zuid-Kennemerland
totalen winter per jaar

2008

0
0
2.974
0
888
2.046
0
0
1.923
0
0
17.267
0
151
43
5.461
0
28.043
0
0
432
0
2.227
13.537
0
0
3.739
0

0
2.280
4.979
0
0
0
0
3.081
5.178
539
0
8.025
0
0
0
1.428
0
39.868
0
4.014
0
0
1.733
6.842
2.431
0
120
0

2011
307
1.758
2.135
34
0
3.600
3.289
192
0
3.606
0
5.233
0
0
0
4.500
0
59.204
0
0
0
0
3.624
15.167
0
0
342
0

2012

0
0
0
0
0
378
0
0
0
0
0
48.313
0
4.442
0
4.882
0
7.163
818
0
0
278
0
2.730
0
1.268
461
0

2009

2010

0
0
45.855
5.890
0
0
6.480
0
0
0
0
36.199
0
378
11.553
9.890
0
39.054
0
441
0
0
0
0
0
24.965
13.038
0

2013
0
0
9.640
0
0
0
4.997
0
0
0
0
0
0
0
254
0
5.160
6.020
0
4.429
0
4.704
944
17.345
159
18.998
0
0

70.733

78.731

80.518

102.991

193.743

72.650

Bron: schadecijfers Faunafonds, mei 2014

De WBE’s Noord-Kennemerland, Oostzaan en Zuid-Kennemerland hebben in het geheel geen
winterschade aan kwetsbare gewassen te zien gegeven in de periode 2008 tot en met 2013. Bij
alle andere WBE’s is in enig jaar of meerdere jaren schade getaxeerd. De tabel onderstreept het
feit, dat wisselende teelten leiden tot wisselende schade.
Uit de schadecijfers waar tevens het blijvend grasland in is meegenomen (zie FBP hoofdstuk
schade) blijkt dat alle regio’s In Noord-Holland schade ondervinden. De binnenduinrand (Noorden Zuid-Kennemerland) zijn de enige regio’s waar sprake is van een relatief bescheiden vorm
van overlast.
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Getaxeerde schade in euro’s per WBE gebied in de winterperiode volgens het nieuwe
beleid ( periode 1 november tot 1 maart)

WBE naam

winter
2008/2009

winter
2009/2010

winter
2010/2011

winter
2011/2012

Amstelland
Banne Wormer, Jisp en Neck

€ 2.280

€ 638

€ 1.120

Beemster Jagersvereniging

€ 4.055

€ 2.340

€ 255

Dieen, De

€0
€ 378

€0

€ 474

Haarlemmermeer

€ 9.769

IJmeer en Vechtstreek

€ 624
€ 1.923

Noorderpark

€ 648

€ 4.300

€ 192
€0

€ 859

€ 539

Noord-Kennemerland

€ 2.079
€ 4.482

Ouwe Land, 't

€ 13.821

€ 7.820

€0

€0

€ 677

€ 4.500

€ 7.035

€ 2.855

€ 16.607

€0

€ 5.160

€0

€ 17.557

€ 6.020

€ 11.071

€ 151

Purmer, De
Schermeer en omstreken, De

€ 45.446

€0

Grootslag, Het

Noordkop, De

winter
2013/2014
€ 6.853

Grootgeestmerambacht

Noorder-Koggenland e.o.

winter
2012/2013

€ 43
€ 9.424

€ 237
€ 240

STAD Edam
Texel

€ 300

Uitgeest e.o.

€ 818

€ 41.370

€ 3.255

€ 3.954

€ 23.618

voor Gooi- en Vechtstreek

€ 2.471

Waterland en omstreken
Waterland, St. Jacht- en Faunabeheer

€ 278

Westerkoggejagers
Wieringermeer, Stichting Jachtraad

€ 156
€ 2.626

€ 8.853

€0

€ 2.431

Wijckermeer
Zaanstreek e.o.

€ 3.624
€ 2.015

€ 258

€ 14.702
€ 3.739

€0

€0

€ 1.268

Zeevang

€ 10.889

€ 120

€ 18.407
€ 1.858

€ 10.030

€ 9.974

Zuid-Kennemerland

Bron: Cijfers Faunafonds van januari 2015

Uit bovenstaande tabel blijkt dat in een aantal WBE volgens de nieuwe winterperiode geen of
weinig schade op kwetsbare gewassen is opgetreden. De cijfers tussen deze tabel en de
voorgaande verschillen in zoverre, dat hier de winterperiode over de jaarwisseling heen is
weergegeven (dus van 1 november tot 1 maart van het jaar daarop), terwijl in de voorgaande
tabel de wintermaanden per jaar zijn gerangschikt (dus januari tot en met maart samengevoegd
met de periode oktober tot en met december van hetzelfde jaar).
Ook uit bovenstaande tabel blijkt dat de schade samenhangt met de wisselende aanwezigheid
van kwetsbare gewassen in de verschillende gebieden.
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Belangrijke getaxeerde schade (schadegevallen > € 250) op kwetsbare gewassen in euro’s
per WBE gebied in de winterperiode volgens het nieuwe beleid (periode 1 november tot 1
maart)

WBE naam
Amstelland
Banne Wormer, Jisp en Neck
Beemster Jagersvereniging
Grootslag, Het
Haarlemmermeer
IJmeer en Vechtstreek
Noorder-Koggenland e.o.
Noorderpark
Noord-Kennemerland
Noordkop, De
Purmer, De
Schermeer en omstreken, De
STAD Edam
Texel
Uitgeest e.o.
voor Gooi- en Vechtstreek
Waterland, St. Jacht- en Faunabeheer
Westerkoggejagers
Wieringermeer, Stichting Jachtraad
Wijckermeer
Zaanstreek e.o.
Zeevang

winterperiode 1 november tot 1 maart
2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014
€ 6.853
€ 2.280
€ 3.643

€ 638
€ 2.106

€ 1.120
€ 255

€ 45.446

€ 9.735

€ 4.214

€ 474

€ 1.923

€ 624
€ 648
€ 419

€ 4.482

€ 13.821

€ 859
€ 2.079

€ 9.424
€ 300
€ 818

€ 41.220

€ 7.700
€ 4.500

€ 7.035

€ 3.255

€ 17.192

€ 2.855
€ 5.160
€ 6.020

€ 592
€ 3.947
€ 16.607
€ 11.071
€ 23.382

€ 2.471
€ 278
€ 2.626
€ 1.268
€ 258

€ 8.853
€ 2.431
€ 3.571

€ 1.798

€ 3.624
€ 10.746
€ 14.702
€ 9.497

€ 18.407
€ 1.858
€ 10.030

Uit deze tabel komt naar voren, dat er in het merendeel van de Noord-Hollandse WBE’s sprake is
van belangrijke schade in meerdere jaren.
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Schadecijfers blijvend grasland zomerperiode (volgens het oude beleid 1 april tot 1
oktober , per WBE, oplopend 2013
WBEnaam
Grootgeestmerambacht
Haarlemmermeer
NM Loosdrechtse Plassen
Wijckermeer
Grootslag, Het
Noorderpark
Ouwe Land, 't
Wieringermeer, Stichting jachtraad
Noord-Kennemerland
Stad Edam
Purmer, De
Waterland, St. Jacht- en Faunabeheer
Zuid-Kennemerland
Amstelland

Westerkoggejagers
Beemster Jagersvereniging
voor Gooi- en Vechtstreek
Waterland en omstreken
Oostzaan
Texel
Uitgeest e.o.
IJmeer en Vechtstreek
Noordkop, de
Noorder-Koggenland e.o.
Dieen, De
Banne Wormer, Jisp en Neck
Zaanstreek e.o.
Zeevang
Schermeer en omstreken, De
totalen

2008
1.467
0
0
0
0
5.268
0
0
863
0
0
4.592
756
1.994
1.040
2.759
33.818
8.769
1.949
19.705
7.280
25.452
10.102
13.627
50.427
17.445
49.819
29.612
17.021

2009
1.042
0
535
0
5.451
3.635
2.896
1.687
0
1.058
672
4.222
4.120
7.312
5.470
4.166
36.557
16.589
7.032
19.674
26.401
32.368
22.951
19.054
58.943
20.198
56.337
59.258
28.775

2010
3.138
0
0
0
3.616
2.496
960
3.996
0
0
255
9.918
5.273
7.758
9.260
8.011
29.112
27.570
15.031
30.988
18.208
30.906
23.795
29.682
104.151
32.023
104.235
77.445
52.150

2011
0
0
0
0
3.189
5.113
14.052
1.522
0
1.512
1.056
26.069
6.608
21.744
11.303
23.386
18.579
24.110
29.662
30.969
61.375
42.192
44.869
68.945
107.154
54.525
127.713
125.992
94.027

2012
1.647
0
0
0
5.493
5.519
4.131
9.216
0
2.880
2.823
15.148
10.080
16.549
20.560
21.444
34.470
46.927
44.235
42.818
43.532
45.805
42.116
30.550
90.761
59.162
164.563
153.417
246.688

2013

303.765

446.403

629.977

945.666 1.160.534 1.868.732

0
0
122
1.461
1.944
4.952
5.668
6.367
7.135
11.866
12.882
14.925
16.027
25.327
35.296
39.806
47.585
51.097
56.894
58.905
67.939
72.622
83.523
88.231
128.428
189.261
234.509
295.178
310.782

Bron: cijfers Faunafonds mei 2014

Deze tabel laat zien, dat schade op blijvend grasland in de zomerperiode in bijna alle WBEgebieden tot belangrijke (en zelfs forse) hoogte is gestegen.
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Schadecijfers kwetsbare gewassen per WBE volgens de winterperiode 1 november tot 1 maart ( Bron: cijfers Faunafonds januari 2015)

WBE naam

winter
2007/2008

Banne Wormer, Jisp en Neck
getaxeerd bedrag
uitgekeerd bedrag
Beemster Jagersvereniging
getaxeerd bedrag
uitgekeerd bedrag
Dieen, De
getaxeerd bedrag
uitgekeerd bedrag
Grootgeestmerambacht
getaxeerd bedrag
uitgekeerd bedrag
Grootslag, Het
getaxeerd bedrag
uitgekeerd bedrag
Haarlemmermeer
getaxeerd bedrag
uitgekeerd bedrag
IJmeer en Vechtstreek
getaxeerd bedrag
uitgekeerd bedrag
Noorder-Koggenland e.o.
getaxeerd bedrag
uitgekeerd bedrag
Noorderpark
getaxeerd bedrag
uitgekeerd bedrag
Noord-Kennemerland
getaxeerd bedrag
uitgekeerd bedrag
FBP Ganzen Noord-Holland 2015 2020

winter
2008/2009

winter
2009/2010

winter
2010/2011

winter
2011/2012

€ 2.280
€ 2.280

€ 638
€ 638

€ 1.120
€ 1.064

€ 4.055
€ 2.953

€ 2.340
€ 2.106

€ 255
€ 230

€0
€0

winter
2012/2013

winter
2013/2014

€ 45.446
€ 22.350

€0
€0
€0

€ 378
€ 128

€0
€0

€ 474
€ 224
€ 9.769
€ 7.615

€ 1.923
€ 1.723

€ 624
€ 374

€0

€ 648
€ 398

€0
€0

€ 192
€ 192
€ 859
€ 859

€ 539
€ 539
€ 2.079
€ 1.829
30
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€ 4.300
€ 3.964

WBE naam
Noordkop, De
getaxeerd bedrag
uitgekeerd bedrag
Ouwe Land, 't
getaxeerd bedrag
uitgekeerd bedrag
Purmer, De
getaxeerd bedrag
uitgekeerd bedrag
Schermeer en omstreken, De
getaxeerd bedrag
uitgekeerd bedrag
STAD Edam
getaxeerd bedrag
uitgekeerd bedrag
Texel
getaxeerd bedrag
uitgekeerd bedrag
Uitgeest e.o.
getaxeerd bedrag
uitgekeerd bedrag
voor Gooi- en Vechtstreek
getaxeerd bedrag
uitgekeerd bedrag
Waterland en omstreken
getaxeerd bedrag
uitgekeerd bedrag
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winter
2007/2008

winter
2008/2009

€ 4.482
€ 3.602

winter
2009/2010

€ 13.821
€ 13.130

winter
2010/2011

€ 7.820
€ 7.316

winter
2011/2012

€0
€0

winter
2012/2013

€0
€0

winter
2013/2014

€ 677
€ 677

€ 151
€ 144
€ 43
€ 21
€ 9.424
€ 9.148

€0

€ 300
€ 50

€ 237
€ 152
€ 240
€ 140

€ 41.370
€ 37.993

€ 4.500
€0

€ 3.255
€ 2.755

€ 3.954
€ 3.858

€ 7.035
€ 6.560

€ 2.855
€ 2.833

€ 16.607
€ 15.777

€0
€0

€ 5.160
€ 4.902

€0
€0

€ 17.557
€ 15.077

€ 6.020
€ 5.720

€ 11.071
€ 10.467

€ 818
€ 796

€ 23.618
€ 22.213
€ 2.471
€ 2.471

€0
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WBE naam
Waterland, St. Jacht- en Faunabeheer
getaxeerd bedrag
uitgekeerd bedrag
Westerkoggejagers
getaxeerd bedrag
uitgekeerd bedrag
Wieringermeer, Stichting Jachtraad
getaxeerd bedrag
uitgekeerd bedrag
Wijckermeer
getaxeerd bedrag
uitgekeerd bedrag
Zaanstreek e.o.
getaxeerd bedrag
uitgekeerd bedrag
Zeevang
getaxeerd bedrag
uitgekeerd bedrag
Zuid-Kennemerland
getaxeerd bedrag
uitgekeerd bedrag
Amstelland
getaxeerd bedrag
uitgekeerd bedrag
Totaal getaxeerd bedrag
Totaal uitgekeerd bedrag
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winter
2007/2008

winter
2008/2009

winter
2009/2010

winter
2010/2011

winter
2011/2012

winter
2012/2013

winter
2013/2014

€ 278
€ 278
€ 156
€ 156
€0
€0

€ 2.626
€ 2.301

€ 8.853
€ 8.083

€0
€0

€ 2.431
€ 1.931

€ 1.268
€ 1.211
€ 203
€0

€ 258
€ 258

€ 3.739
€ 3.474

€ 3.624
€ 3.374
€ 2.015
€ 1.747

€ 10.889
€ 4.581

€0
€0

€0
€0

€0

€ 14.702
€ 13.967

€ 120
€ 120

€ 9.974
€ 9.749

€ 18.407
€ 17.373
€ 1.858
€ 1.608

€ 10.030
€ 9.528

€0

€ 76.282
€ 51.768

€ 6.853
€ 6.510
€ 84.378
€ 79.566

€0

€ 203
€0

32

€ 21.798
€ 19.516

€ 78.907
€ 71.595

€ 20.688
€ 14.682
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€ 77.433
€ 64.390
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