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1 Algemeen 
 
Inleiding 
De wetgever heeft, middels de Flora- en faunawet, Faunabeheereenheden ingesteld als 
samenwerkingsverbanden van jachthouders. De Faunabeheereenheid zorgt voor een goede 
afweging van de belangen van de in de Faunabeheereenheid participerende partijen in een 
Faunabeheerplan, binnen de kaders van de Flora- en faunawet en het provinciale flora- en 
fauna beleid. Het Faunabeheerplan schetst een gecoördineerde beheervisie voor de komende 
vijf jaar. Het Faunabeheerplan stuurt aan op het duurzaam beheer van diersoorten voor het 
werkgebied van de Faunabeheereenheid. Het Faunabeheerplan is een gezamenlijk, door de in 
de Faunabeheereenheid participerende partijen, zijnde (agrarische) grondgebruikers en 
jachthouders1, opgesteld plan om planmatig diersoorten te beheren en in de wet genoemde 
belangen te kunnen beschermen.  
De Faunabeheereenheid ziet er op toe dat uitvoering van in het Faunabeheerplan genoemde 
maatregelen planmatig en gecoördineerd plaatsvindt. Op basis waarvan vervolgens 
ontheffingen bij Gedeputeerde Staten kunnen worden aangevraagd. Zodra deze ontheffingen 
en de daarbij verkregen toestemming voor het gebruik van de toepasbare middelen zijn 
verkregen kan de Faunabeheereenheid deze ontheffingen via machtigingen laten gebruiken 
door uitvoerders daarvoor te machtigen.  
 
De Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE) is een door Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland sinds 27 juni 2003 erkende organisatie. (kenmerk 2003-19144) 
 
De diersoorten 
Dit Faunabeheerplan Algemene soorten handelt over: Knobbelzwaan, Meerkoet, Smient, 
Wilde eend, Haas, Vos, en in geval van Ree en/of Damhert voor wat betreft het voorkomen en 
bestrijden van onnodig lijden van zieke of gebrekkige reeën en damherten. Ten opzichte van 
het vorige Faunabeheerplan (beheerperiode 2009 – 2013) zijn de soorten Ekster en Gaai 
toegevoegd. 
Naast dit Faunabeheerplan zijn eveneens vigerend: 
- Het door de Faunabeheereenheden Noord- en Zuid-Holland geschreven “Damhertenplan 
Noord- en Zuid-Holland” wat goedgekeurd is op 1 februari 2011. 
- Het door de Faunabeheereenheden Noord- en Zuid-Holland en Utrecht geschreven 
“Ganzenbeheerplan omgeving Schiphol” wat goedgekeurd is op 3 april 2012. 
Separaat is bij de Faunabeheereenheid voor Noord-Holland een Ganzenbeheerplan in 
voorbereiding en bestaat het voornemen een Faunabeheerplan Ree op te stellen.  
 
Veranderende omstandigheden 
De Faunabeheereenheid kan op dit moment niet inspelen op ontwikkelingen die tot nieuw 
beleid kunnen leiden zoals de totstandkoming van de nieuwe Wet Natuurbescherming en in 
het verlengde daarvan ook nieuw te formuleren provinciaal faunabeleid. Deze veranderingen 
zullen pas komende jaren doorgevoerd gaan worden.  
Met betrekking tot het wetsvoorstel zoals tot aan november 2013 is gevorderd heeft de 
staatssecretaris tijdens een bijeenkomst met steakholders op 11 november 2013 aangekondigd 
om dit wetsvoorstel met een nota van wijziging naar de tweede kamer te sturen. 

                                                 
1 Jachthouders zijn jachtgerechtigden en in beginsel de eigenaren (organisaties en/of particulieren) van grond, 
ongeacht of zij al dan niet de jager zijn. 
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Dit wetsvoorstel is door de Faunabeheereenheid bestudeerd als de meest recente informatie 
beschikbaar op het gebied van faunabeheer. Het bestuur van de Faunabeheereenheid verwacht 
geen inhoudelijke discrepantie m.b.t. de in dit Faunabeheerplan beschreven maatregelen. 
 
Mede om die reden vinden de Faunabeheereenheid en de provincie Noord-Holland het zinvol 
om nu te investeren in een nieuw Faunabeheerplan. Voor de realisatie daarvan is gekozen 
voor een gebruikelijke evaluatie en actualisatie van het vorige Faunabeheerplan 
(beheerperiode 2009-2013) om op praktische wijze te kunnen voldoen aan de criteria die voor 
een Faunabeheerplan gelden.  
Zodra duidelijk is hoe het nieuwe beleidsveld er uit ziet zal de Faunabeheereenheid zo nodig 
een nieuw Faunabeheerplan(nen) schrijven.  
 
Dit vernieuwde Faunabeheerplan vormt de basis om uitvoering te kunnen geven aan het 
planmatig beheer van diersoorten en de in de wet genoemde belangen te kunnen beschermen.  
 
Vaststelling van het Faunabeheerplan 
Het bestuur van de Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland heeft dit Faunabeheerplan, 
alvorens het conform artikel 30 van de Flora- en faunawet ter goedkeuring aan Gedeputeerde 
Staten van Noord-Holland aan te bieden op 22 januari 2014 vastgesteld. 
Het bestuur wordt gevormd door: 

• Mevrouw mr. J. (Joke) Geldorp-Pantekoek in de functie van onafhankelijk voorzitter. 
• De heer drs. J. (Jos) Teeuwisse in de functies van secretaris en penningmeester van de 

Faunabeheereenheid en is bestuurslid en voor die functie afgevaardigd door de 
gezamenlijke terrein beherende organisaties (TBO’s), Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten, Landschap Noord-Holland, Gemeentewaterleidingen Amsterdam 
(AWD/Waternet), NV PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland en Goois 
Natuurreservaat.  

• Mevrouw M. (Marianne) Koeckhoven is bestuurslid en voor die functie afgevaardigd 
door Hollands Particulier Grondbezit (HPG). 

• De heer P. (Peter) Pilkes is bestuurslid en voor die functie afgevaardigd door de 
georganiseerde jacht, de KNJV (Kon. Nederlandse Jagersvereniging), NOJG 
(Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer) en de Wildbeheereenheden 
(WBE’s) in Noord-Holland. 

• De heer A. (Albert) Hooijer is bestuurslid en voor die functie afgevaardigd door de 
Land en Tuinbouw Organisaties (LTO). 

 
Goedkeuring van het Faunabeheerplan 
Het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland heeft op 15 april 2014 (brief 
kenmerk 325149/332290) dit Faunabeheerplan conform artikel 30 van de Flora- en faunawet 
goedgekeurd.  
 
Rol Provincie Noord-Holland 
Het Faunabeheer zelf is geen bevoegdheid van de Provincie. De grondgebruikers zijn 
verantwoordelijk voor de uitvoering van beheer en schadebestrijding. De Faunabeheereenheid 
kan op basis van dit Faunabeheerplan bij de Provincie ontheffingen aanvragen. Gedeputeerde 
Staten kunnen op basis van het goedgekeurde Faunabeheerplan onder voorwaarden, 
bepalingen en voorschriften deze ontheffingen verlenen. In de Flora- en faunawet staan de 
toetsingscriteria voor het verlenen van deze ontheffingen. De Provincie toetst de 
ontheffingaanvragen aan deze wet en het provinciaal beleid en houdt toezicht op het naleven 
van de Flora- en faunawet en de in de ontheffingen gestelde voorwaarden. 
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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.  
 
Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland heeft er voor gekozen om de 
Faunabeheereenheid de financiële middelen voor de taakuitoefening ter beschikking te stellen. 
Hiermee wordt een gezamenlijke aanpak van de deelnemende grondgebruikers mogelijk 
gemaakt zodat tot een gedegen en afgewogen faunabeheer kan worden gekomen.  
 

1.1 De beheerorganisatie 
 
De Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland (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. 

 
Het bestuur van de Faunabeheereenheid komt voort uit organisaties op het gebied van 
natuurbeheer, landbouw, het particuliere eigendom en de jachtsector: 

• Land- en Tuinbouw Organisatie Noord, Noord-Holland (LTO Noord),  
• Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV), Nederlandse Organisatie voor 

Jacht en Grondbeheer (NOJG) en de WBE’s in Noord-Holland, 
• Terreinbeherende organisaties: Staatsbosbeheer (SBB), Stichting Landschap Noord-

Holland (LNH) en Vereniging Natuurmonumenten (NM), Waternet (Gemeente 
Amsterdam), NV. PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN), Stichting Goois 
Natuurreservaat (GNR), 

• Hollands Particulier Grondbezit (HPG).  
 
De Faunabeheereenheid draagt zorg voor een gedegen afweging van belangen van de 
participerende partijen in dit gezamenlijke Faunabeheerplan voor de periode 2014 - 2019. Het 
Faunabeheerplan is geschreven in het kader van artikel 30 Flora- en faunawet. 
 
Artikel 30 Flora- en faunawet 
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. 
Faunabeheerplannen die de goedkeuring van gedeputeerde staten behoeven, worden door 
gedeputeerde staten voor een ieder ter inzage gelegd op het provinciehuis. 
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Dit Faunabeheerplan borduurt voort op het tot 17 maart 2014 vigerende Faunabeheerplan 
2009-2013. Bij het opstellen van het Faunabeheerplan is het provinciaal beleid, zoals 
neergelegd in de Beleidsnotitie Flora- en faunawet van december 2007, en de provinciale 
vrijstellingsverordening 2009 / 67 leidend geweest.  
 
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. 
 
Het plan is in opdracht van de Faunabeheereenheid geschreven door dhr. P.B. van Houten 
(Bureau Van Houten Faunazaken). 
 
Bij het opstellen van dit plan is dhr. J.J.H.G.D Karelse van de Faunbeheereenheid Noord-
Holland aanspreekpunt geweest. Tevens is gebruik gemaakt van de kritische inbreng van de 
voorgedragen agendaleden van het bestuur van de Faunabeheereenheid. Om aldus op basis 
van inhoudelijke en praktijkgerichte inbreng een zo groot mogelijke afstemming tussen 
partijen en instemming met het plan te bewerkstelligen. 
De begeleidende commissie is als volgt samengesteld: 
Provincie Noord-Holland- Arjan Hassing, 
Provincie Noord-Holland - Harry Schoordijk, 
Provincie Noord-Holland - Emilie Wijers, 
Faunafonds - Koos Maasbach, 
LTO - Hans Ghijsels, 
Hollands Particulier Grondbezit - Diederik Diepenhorst, 
NOJG - Klaas Valkering,  
KNJV - Arnoud Meijering, 
Landschap Noord Holland - Krijn Trimbos, 
Natuurmonumenten - Pim de Nobel, 
Goois Natuurreservaat - Poul Hulzink, 
Staatsbosbeheer - Roos van Oosten, 
Staatsbosbeheer - Imke Boerma, 
Waternet - André Immerzeel, 
PWN - Dick Groenendijk. 
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Artikel 10 Besluit Faunabeheer 
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. 

 
 
 



 

9 
Faunabeheerplan Algemene Soorten 2014 - 2019 

De Faunabeheereenheid kent voor het werkgebied in Noord-Holland m.b.t het faunabeheer de 
volgende organisatiegraad: 

• De Faunabeheereenheid (FBE) draagt zorg voor de planvorming, centrale registratie 
van rapportagegegevens (jaarlijkse verslaglegging) en coördinatie van de uitvoering, 
aansturing van de gemachtigden, vertegenwoordigd in eigen organisatiestructuren 
zoals Wildbeheereenheden en terreinbeherende organisaties die deel uitmaken van de 
FBE achterban.  

• De 27 Wildbeheereenheden* (WBE’s) dragen, veelal op vrijwillige basis, zorg voor de 
uitvoering van de beheermaatregelen en registratie en terugmelding van gegevens 
(rapportages).  

• De handhavers van de Provincie dragen zorg voor het toezicht op het naleven van de 
voorwaarden zoals gesteld in de verleende ontheffing en/of aanwijzing. 

* De WBE’s Amstelland, Noorderpark en Gooi & Vechtstreek hebben hun werkgebied voor 
een (kleiner) deel in de provincie Utrecht. 
De Utrechtse WBE De Eem valt voor een (klein) deel binnen de grenzen van Noord-Holland. 
 
De WBE’s vormen een belangrijke geconsulteerde informatiebron en vormen ook de 
‘gebieds- en organisatie-eenheid’ waarop het beheerplan is afgestemd. 
In bijlage 1 is een lijst en een kaart van de binnen het werkgebied van de Faunabeheereenheid 
gelegen Wildbeheereenheden opgenomen. 

1.2 Werkgebied  
 
Het werkgebied waarop dit plan betrekking heeft is het gehele grondgebied van de provincie 
Noord-Holland. 
 
 “Witte vlekken” 
In het werkgebied bevinden zich een aantal “witte vlekken” 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, Defensie, 
Nederlandse spoorwegen/Pro-rail, vliegveld Schiphol, Nutsbedrijven en grondeigenaren en 
gebruikers die niet zijn aangesloten bij partijen in de Faunabeheereenheid. Deze gebieden 
liggen in alle gevallen binnen het werkgebied van de Faunabeheereenheid en vormen 
onderdeel van leefgebieden, ze zijn hierom integraal meegenomen in de planvorming en 
uitwerking hiervan. 
 

1.3 Duur van het Faunabeheerplan  
 
Het Faunabeheerplan geldt voor de periode van vijf jaar na datum van goedkeuring door GS 
van dit Faunabeheerplan. Tussentijdse inhoudelijke wijzigingen kunnen gemotiveerd 
doorgevoerd worden. Bijvoorbeeld als gevolg van uitkomsten van onderzoek, wet- en 
beleidswijziging, resultaten van uitvoering faunabeheer en de uitkomsten van evaluatie en 
monitoring van het faunabeheer. De toekomstige beheerperiode 2014-2019 wordt dus 
grotendeels uitgevoerd onder het regiem van vijf, dan vigerende faunabeheerplannen. Daar 
waar nodig, zal dit plan (beperkt) inhaken op de andere in gebruik zijnde plannen. 
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1.4 Leeswijzer 
 
In dit Faunabeheerplan is het faunabeheer in het werkgebied van de Faunabeheereenheid 
beschreven met als kader en uitgangspunt de Flora- en faunawet, de provinciale beleidsnota 
Flora- en faunawet Noord-Holland 2007, de provinciale vrijstellingsverordening en de 
beleidsregels van het Faunafonds in zijn huidige en toekomstige vorm2. 
 
In hoofdstuk 1 is de samenstelling van de Faunabeheereenheid en het werkgebied beschreven, 
tevens is de duur van het Faunabeheerplan aangegeven.  
 
In hoofdstuk 2 is het werkgebied van de Faunabeheereenheid nader uitgewerkt als basis voor 
gebiedsgericht faunabeheer in de beheerperiode. Ook is op basis van rijksbeleid en 
provinciaal beleid nader invulling gegeven aan het beleid van de Faunabeheereenheid en de 
visie op faunabeheer van de Faunabeheereenheid. Ook wordt hier aangegeven wat de 
correlatie is tussen dit Faunabeheerplan en de natuurbeschermingswet (Natura2000). 
 
In hoofdstuk 3 zijnde organisaties waarvan ten behoeve van beheer gegevens betrokken zijn 
voor de totstandkoming van dit plan beschreven. 
 
In hoofdstuk 4 zijn de doelstellingen van de Faunabeheereenheid om invulling te geven aan 
planmatig duurzaam faunabeheer beschreven. 
 
In hoofdstuk 5 is het beheer per soort specifiek en gebiedsgericht uitgewerkt om te 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.  
 
Tenslotte is het onderdeel monitoren van soorten, beheermaatregelen, resultaten en effecten 
uitgewerkt in hoofdstuk 6. 
 

1.5 Gehanteerde begrippen 
 
In dit Faunabeheerplan worden de volgende begrippen gehanteerd: 

• *GS: hiermee wordt Gedeputeerde Staten van Noord-Holland bedoeld. 
• Faunabeheereenheid: overeenkomstig art 29 Ffwet erkend samenwerkingsverband 

van jachthouders. 
• *Faunabeheereenheid: Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland (FBE).  
• *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 het 

gebruik van een ontheffing wordt bedoeld: De toestemming van de 
Faunabeheereenheid tot het gebruik van een door GS aan de Faunabeheereenheid 
afgegeven ontheffing.  

                                                 
2Het Faunafonds is verwikkeld in een reorganisatieproces. 
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In de machtiging kunnen door de Faunabeheereenheid, zo nodig, nadere voorwaarden 
worden opgenomen indien deze niet strijdig zijn met de ontheffingsvoorwaarden. 

• *Machtiginghouder / Gemachtigde: Een persoon die belast is met de uitvoering van 
het Faunabeheerplan en voor dit doel in het bezit is gesteld van een machtiging. 

• *Uitvoerder: Dit is een gemachtigde / machtiginghouder. 
• Jachthouder: Diegene die overeenkomstig het in de artikelen 33 of 34 van de Ffwet 

bepaalde gerechtigd is tot het gehele of gedeeltelijke genot van de jacht. (als eigenaar 
met of zonder jachtakte) van de gronden, als huurder van het jachtrecht (daarmee 
grondgebruiker met een beperkt recht). Jachthouders zijn jachtgerechtigden en in 
beginsel de eigenaren (organisaties en/of particulieren) van grond. 

• *Jachtaktehouder: Jager, zijnde jachthouder met een jachtakte of diegene die met 
toestemming van de jachthouder buiten, of in zijn gezelschap mag jagen. 

• Grondgebruiker:Diegene die gerechtigd is de grond te gebruiken, hetzij als eigenaar, 
hetzij krachtens een beperkt recht, hetzij krachtens een pachtovereenkomst. 

• Wildbeheereenheid: Een rechtspersoonlijkheid bezittend samenwerkingsverband van 
jacht(akte)houders en anderen dat tot doel heeft te bevorderen dat jacht, beheer en 
schadebestrijding, al dan niet ter uitvoering van het door de faunabeheereenheid 
opgestelde Faunabeheerplan, wordt uitgevoerd mede in samenwerking met en mede 
ten dienste van grondgebruikers en terreinbeheerders. 

• *TBO: Dit zijn terrein beherende organisaties met natuurbeheerdoelstellingen. 
• *Secretaris: Indien in dit plan gesproken wordt van secretaris van de 

Faunabeheereenheid dan wordt bedoeld de adjunct secretaris. 
 
Voor een uitgebreide lijst van begrippen verwijst dit plan naar hoofdstuk 1 Algemene 
bepalingen art 1 lid 1 en 2 van de Ffwet.  
 
* De met een * gemarkeerd begrippen staan niet opgenomen in hoofdstuk 1 Algemene 
bepalingen art 1 lid 1 en 2 van de Ffwet.  
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2 Beleid, wet- en regelgeving 

2.1 Rijksbeleid 
 
De Flora- en faunawet is sinds 1 april 2002 in werking. Het is een raamwet: in de wet staan de 
hoofdlijnen van de regels. De Flora- en faunawet richt zich op de bescherming van planten- 
en diersoorten. Uitgangspunt in de wet is dat alle dieren, genoemd in artikel 4 van de wet 
beschermd zijn. De bescherming van dieren gaat uit van een aantal verboden handelingen, 
weergegeven in de artikelen 9 t/m 18. In 2007 is een evaluatie van de Flora en faunawet 
aangekondigd dit heeft geleid tot een herijking waarbij gestreefd wordt naar een nieuwe wet 
(Wet Natuurbescherming). Kenmerkend van deze wet is de integratie van: 

• De Flora- en faunawet. 
• De Natuur Beschermingswet 1998. 
• De Boswet. 

Inmiddels heeft het wetsvoorstel “Wet Natuurbescherming” een status verkregen en kan de 
staatssecretaris van Economische Zaken, mevrouw S.A.M. Dijksma het voorstel met een door 
haar aanbevolen nota van wijzigingen aanbieden3 aan de tweede kamer.  
 
Dit heeft tot gevolg dat, op het moment dat de nieuwe wetgeving van kracht gaat worden, op 
basis van de dan bekende nieuwe wetgeving in ieder geval een volledige check en 
tekstcontrole van dit Faunabeheerplan moet worden gehouden.  
 Naar verwachting zullen nog voor de expiratiedatum van dit Faunabeheerplan wijzigingen 
moeten worden doorgevoerd. 
Hetgeen ook mede de reden is geweest om te besluiten tot een actualisering van het vorige 
Faunabeheerplan naar de nu voorliggende versie. In afwachting van de besluitvorming en 
uitkomsten van de nieuwe wet- en regelgeving zal de Faunabeheereenheid in overleg met de 
provincie Noord-Holland bezien hoe, in de toekomst, de Faunabeheerplan(nen) hierop dienen 
te worden aangepast.  
 
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 Ffwet); 

• deze dieren opzettelijk te verontrusten (art.10 Ffwet); 
• 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 Ffwet); 
• van deze dieren eieren te zoeken, te rapen, uit het nest te nemen, te beschadigen of te 

vernielen (art.12 Ffwet); 
• deze dieren, producten daarvan en/of eieren/nesten te bezitten of verhandelen (art.13 

Ffwet); 
 
Voor alle diersoorten en hun eieren is het verboden deze uit te zetten in de vrije natuur (art.14 
Ffwet).

                                                 
3 Op 11 november 2013 heeft de staatsecretaris dit in de bijeenkomst met stakeholders uit de klankbordgroep 
voor het schrijven van de Wet Natuurbescherming bekend gemaakt. 
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In dit Faunabeheerplan is dit beschermingsprincipe, met inachtneming van het gestelde in 
artikel 73 Ffwet (het voorkomen van onnodig lijden), uitgangspunt.  
Er zijn twee manieren om de soorten te beschermen:  

• Door het verbieden van een aantal handelingen die schadelijk zijn voor beschermde 
planten- en/of diersoorten. 

• Door het aanwijzen van kleine terreinen of objecten als beschermde leefomgeving. 
 
De uitwerking is geregeld in besluiten en regelingen. Relevant voor dit Faunabeheerplan en 
daarin verwerkt 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. 

 
Als beschermde inheemse diersoorten die in het gehele land belangrijke schade aanrichten 
zijn aangewezen de soorten: 

• Canadese gans, houtduif, konijn, kauw, vos en zwarte kraai. 
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 
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 

 
*vangkooien: Voor vogels geldt dat onomstotelijk vaststaat dat hier alleen gebruik van kan worden 
gemaakt indien deze alleen de te vangen vogelsoort selectief4 (dus zonder bijvangst van andere 
vogelsoorten) kan vangen. Voor het vangen van kauwen en zwarte kraaien kunnen vangkooien 
gebruikt worden indien onomstotelijk vaststaat dat deze voldoen aan het criterium, selectief en niet 
massaal vangen.  
 
Als beschermde inheemse diersoorten die in delen van het land belangrijke schade aanrichten 
zijn aangewezen de soorten: 

• Brandgans, ekster, fazant, grauwe gans, haas, holenduif, huismus, kleine rietgans, 
knobbelzwaan, kolgans, meerkoet, rietgans, ringmus, roek, rotgans, smient, spreeuw, 
wilde eend en woelrat. 

Deze soorten kunnen door Gedeputeerde Staten opgenomen worden in een 
vrijstellingsverordening.  

                                                 
4 EU richtlijn 79/409/EEG (vogelrichtlijn) 
Art. 15 a en 15 b van de Ffwet. 
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2.1.1 Natura 2000  
 
Voor elk aangewezen Natura 2000 gebied (tabel 1) moet het bevoegd gezag een Natura 2000 
beheerplan vaststellen. Het Natura 2000 beheerplan wordt opgesteld met eigenaren, 
gebruikers, andere belanghebbenden en betrokken overheden.  
Natura 2000 beheerplannen5 hebben een looptijd van maximaal zes jaar. In het (toekomstige) 
Natura 2000 beheerplan staan onder andere de maatregelen die ervoor moeten zorgen dat de 
instandhoudingdoelen worden gerealiseerd. 
Het Natura 2000 beheerplan gaat ook in op activiteiten in en rond het gebied. Voor de 
activiteiten die als niet significant in het beheerplan zijn beschreven is geen vergunning nodig 
op grond van de Natuurbeschermingswet 1998. In het Natura 2000 beheerplan is de 
uitvoering van beheer en schadebestrijding opgenomen of wordt verwezen naar een separaat 
geschreven uitvoeringsplan. 
 
In de provincie Noord-Holland zijn 19 gebieden begrensd als Natura 2000 gebied, hiervan 
liggen er 14 vrijwel geheel in Noord-Holland en 5 gedeeltelijk.  
Het betreft: 
 

 Naam Gebied Nr. Status Ligging in N-H 
1 Noordzee kustzone  7 VRL, HRL Wetland gedeeltelijk 
2 Waddenzee  1 VRL, HRL Wetland gedeeltelijk 
3 Duinen en lage land Texel  2 VRL, HRL Wetland geheel 
4 IJsselmeer  72 VRL, HRL Wetland gedeeltelijk 
5 Duinen Den Helder Callantsoog  84 HRL geheel 
6 Zwanewater/Pettemerduinen  85 VRL, HRL Wetland geheel 
7 Abtskolk & de Putten  162 VRL, HRL geheel 
8 Schoorlse Duinen (86) 86 HRL geheel 
9 Noord-Hollands Duinreservaat 87 HRL geheel 
10 Eilandspolder  89 VRL, HRL geheel 
11 Polder Zeevang  93 VRL geheel 
12 Wormen/Jisperveld & Kalverpolder  90 VRL, HRL geheel 
13 Polder Westzaan  91 HRL geheel 
14 Ilperveld, Varkensland, 

Oostzanerveld, Twiske  
92 VRL, HRL geheel 

15 Kennemerland zuid  88 HRL gedeeltelijk 
16 Markermeer, IJmeer  73 VRL, HRL Wetland gedeeltelijk 
17 Naardermeer  94 VRL, HRL Wetland geheel 
18 Eemmeer en Gooimeer zuidoever  77 VRL geheel 
19 Oostelijke Vechtplassen  95 VRL, HRL Wetland geheel 
(tabel 1) Aangewezen Natura 2000 gebieden in de provincie Noord-Holland 

(bron) De gebiedendatabase van het ministerie van economische zaken. 

Voor de leesbaarheid van dit plan is onderstaand (tabel 2) een overzicht gegeven van die 
soorten per gebied waarmee in de uitvoering van het faunabeheer rekening gehouden zal 
worden. 
  

                                                 
5 Natuurbeheerplannen zijn in ontwikkeling. 
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Soort Gebied Instandhoudingdoel 
Kleine 
zwaan 

Waddenzee, Polder Zeevang, IJsselmeer, Markermeer, 
Eemmeer & Gooimeer 

Niet broedvogels 

Dwerggans Zwanewater &Pettemerduinen, Abtskolk & de Putten Niet broedvogels 
Toendra 
rietgans 

Waddenzee, IJsselmeer Niet broedvogels 

Kleine 
rietgans 

IJsselmeer Niet broedvogels 

Grauwe 
gans 

Waddenzee, IJsselmeer, Polder Zeevang, Ilperveld, 
Varkensland, Oostzanerveld & Twiske, Markermeer & 
IJmeer, Naardermeer, Eemmeer & Gooimeer, 
Oostelijke Vechtplassen 

Niet broedvogels 

Kolgans IJsselmeer, Polder Zeevang, Naardermeer en 
Oostelijke Vechtplassen 

Niet broedvogels 

Brandgans Waddenzee, IJsselmeer, Polder Zeevang, Markermeer 
& IJmeer 

Niet broedvogels 

Smient Waddenzee, IJsselmeer, Eilandspolder, Polder 
Zeevang, Wormer/Jisperveld & Kalverpolder, 
Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske, 
Markermeer & IJmeer, Eemmeer & Gooimeer, 
Oostelijke Vechtplassen 

Niet broedvogels 

Wilde eend Waddenzee, IJsselmeer Niet broedvogels 
Rotgans Waddenzee Niet broedvogels 
Meerkoet IJsselmeer, Eilandspolder, Ilperveld, Varkensland, 

Oostzanerveld & Twiske, Markermeer & IJmeer, 
Eemmeer & Gooimeer 

Niet broedvogels 

(tabel 2) Beschermde soorten uit de Natura 2000 gebieden waarmee dit Faunabeheerplan rekening mee houdt. 

2.2 Provinciaal beleid 
 
In het kader van het rijksbeleid heeft de Provincie het beleid in het kader van de Flora- en 
faunawet nader uitgewerkt. 
De Faunabeheereenheid richt zich naar het vigerend beleid van de provincie Noord-Holland. 
 
Op hoofdlijnen gaat het daarbij om twee aspecten: 

1. Beleid ten aanzien van diersoorten die schade of overlast veroorzaken of waarvan het 
beheer om andere redenen wenselijk wordt geacht. 

2. Op welke wijze het soortenbeleid in Noord Holland wordt uitgevoerd en gehandhaafd. 
Het beleid van de Provincie spitst zich enerzijds toe op de soorten (of soortgroepen) waarvoor 
specifieke beheersmaatregelen nodig zijn (schade en overlast) en anderzijds op de 
leefgebieden van soorten (of soortgroepen) waarvoor specifieke instandhouding of 
ontwikkeldoelen zijn bepaald. 
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; 
• Knobbelzwaan, wilde eend, meerkoet en smient; 
• Holenduif, ekster, spreeuw; 
• Haas, fazant, woelrat. 
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Vrijstelling6 is verleend voor nestbehandeling van nesten van de brandgans, grauwe gans, 
knobbelzwaan, kolgans en rietgans ter voorkoming van belangrijke schade aan bedrijfsmatige 
teelt van landbouwgewassen. 
In aanvulling hierop is vrijstelling verleend voor het doden van spreeuwen op fruitbomen in 
de periode van 1 juli tot en met 31 oktober en voor wilde eenden op graangewassen, in de 
periode van 1 juli tot en met 15 augustus. M.b.t. het toepassen van werende middelen is met 
de Provincie afgesproken dat het beleid van het Faunafonds wordt gevolgd. 
 
Soorten Natura 2000 
Een aanzienlijk deel van de provincie Noord-Holland (Duinen en lage land Texel, de grote 
wateren die Noord-Holland omringen, de kuststrook, vechtplassen en de overig verspreid 
liggende gebieden) is aangewezen als Speciale Beschermingszone onder de Vogelrichtlijn en 
maakt daarmee onderdeel uit van het internationale natuurnetwerk Natura 2000. De soorten 
(tabel 3) waarvoor Natura 2000 gebieden zijn aangewezen foerageren ook buiten de grenzen 
van die gebieden. Het gaat hierbij om de soorten kleine zwaan, wilde zwaan, rietgans, kleine 
rietgans, grauwe gans, kolgans, brandgans, rotgans, smient, wilde eend en meerkoet.  
Door dit foerageren kan schade ontstaan aan gewassen. Het hiermee samenhangende beleid is 
voor de soorten waarvoor in dit Faunabeheerplan maatregelen zijn opgenomen als volgt 
geformuleerd: 
 
Diersoort Beleid 
Kleine en 
wilde zwaan 

In beginsel wordt schade door het Faunafonds vergoed. 

Meerkoet Vrijstelling grondgebruikers (art 65) om opzettelijk te verontrusten. 
Ontheffing mogelijk voor doden op basis van Faunabeheerplan. 

Wilde eend Vrijstelling grondgebruikers (art 65) om opzettelijk te verontrusten 
Vrijstelling voor doden in periode 1 juli-15 augustus op graangewassen. 
Ontheffing mogelijk voor doden op basis van Faunabeheerplan. 

Smient Vrijstelling grondgebruikers (art 65) om opzettelijk te verontrusten. 
Ontheffing mogelijk voor doden op basis van Faunabeheerplan. 

(tabel 3) Beleidsregels voor het voorkomen van landbouwschade 
 
Tevens is een afweging gemaakt voor uitvoering van schadepreventie door nestbehandeling in 
gebieden waar kwalificerende soorten zoals de roerdomp, blauwe kiekendief, eidereend, 
velduil, kemphaan, watersnip, snor, rietzanger, porseleinhoen, visdief, woudaapje, 
purperreiger, zwarte stern en grote karekiet broeden. Het betreft dan mogelijke verstoring van 
deze soorten in Natura 2000 gebieden door nestbehandeling van overzomerende ganzen en 
knobbelzwanen. Hier verwijst de faunabeheereenheid ook nadrukkelijk naar het nog op te 
stellen generieke Ganzenbeheerplan voor Noord-Holland.  
 
Andere diersoorten 
Dieren die niet van nature in Nederland voorkomen, of in het geval van vogels in Europa, zijn 
alleen beschermd wanneer zij als beschermde uitheemse diersoort zijn aangewezen. Overige 
uitheemse dieren (exoten) mogen door grondgebruikers gedood7 worden. 

                                                 
6 De volledige tekst van de provinciale vrijstellingsverordening staat op de website van de provincie en de 
Faunabeheereenheid. 
7 Echter, het gebruik van het geweer is hiervoor geen toegestaan middel. Art 52 van de Ffwet. Onverminderd het 
bepaalde bij of krachtens de artikelen 65 tot en met 70 en 72, is het de houder van een jachtakte of valkeniersakte 
slechts toegestaan gebruik te maken van geweren of jachtvogels voor het uitoefenen van de jacht of het schieten 
van kleiduiven. 
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In Noord Holland zijn dit (van de in bijlage 1 Regeling beheer en schadebestrijding genoemde 
soorten): de beverrat, muskusrat, nijlgans, wasbeer en rosse stekelstaarteend. 
 
De Provincie volgt het rijksbeleid. Het beheer en de bestrijding van deze soorten is daarom 
mogelijk met gebruikmaking van de daarvoor wettelijk toegestane middelen. 
 
Verwilderde dieren 
In Noord-Holland komen ook verwilderde dieren voor die op grond van de Ffwet niet de 
bescherming van inheemse diersoorten genieten. De belangrijkste zijn verwilderde kat en 
verwilderde duif. Deze mogen gevangen en gedood worden. Het gebruik van het geweer 
daarvoor is slechts toegestaan indien GS daartoe een aanwijzing (art. 67 Ffwet) heeft gegeven. 
 
De Provincie volgt het rijksbeleid. Het beheer en de bestrijding van deze verwilderde dieren is 
daarom mogelijk met gebruikmaking van de daarvoor wettelijk toegestane middelen. 
Het beleid van de Provincie is integraal onderdeel van het natuurbeleid en is aanvullend op 
het gebiedenbeleid.  
 
Gedeputeerde Staten heeft aangegeven voor welke diersoorten een Faunabeheerplan verlangd 
wordt ten behoeve van beheer en schadebestrijding (aanwijzingen of ontheffingen).  
Door GS wordt voor de onderstaande soorten in elk geval een Faunabeheerplan vereist 
alvorens een ontheffing wordt afgegeven. 
 

• ter voorkoming van schade aan landbouwgewassen door een aantal belangrijke 
schadesoorten; 
Wilde eenden, hazen, konijnen (na zonsondergang en voor zonsopkomst), fazanten, 
knobbelzwanen, smienten, meerkoeten en eksters. 

• ter voorkoming van schade aan fauna door predatie; 
Vossen (na zonsondergang en voor zonsopkomst). 

• voor afschot in het kader van het bestrijden van onnodig lijden volgens een door de 
Faunabeheereenheid verstrekt protocol; 
Reeën en damherten. 

 
In aanvulling op het Besluit Faunabeheer vinden Gedeputeerde Staten het belangrijk dat in het 
Faunabeheerplan afstemming plaatsvindt met relevante maatregelen vanuit andere kaders, 
zoals die voor weidevogels en ganzen op grond van het provinciaal natuurbeleid. 
 
Schadebestrijding en beheer 
Schade aan landbouwgewassen 
De in de provincie meest voorkomende schade is die aan landbouwgewassen. Een probleem 
bij schadepreventie is dat diersoorten aan maatregelen kunnen wennen. Een zeker tegengaan 
van dergelijke gewenning wordt bereikt door regelmatig verplaatsen en afwisselend en door 
elkaar heen toepassen: een combinatie met afschot doet de effectiviteit toenemen (bron: 
Faunafonds). 
Voor de verschillende onderwerpen en maatregelen in de verschillende omstandigheden 
wordt naar het Handreiking Faunaschade van het Faunafonds verwezen. 
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Onnodig lijden van reeën en damherten 
Met regelmaat worden reeën en damherten die als gevolg van ongevallen, ziekte, honger of op 
andere wijze gebrekkig zijn, in Noord-Holland aangetroffen. Het lijden, vaak gepaard met 
ernstige verwondingen en waardoor de dieren immobiel zijn geworden wordt onnodig 
bevonden. Dieren die niet zelfstandig kunnen herstellen worden uit hun lijden verlost. De 
Faunabeheereenheid heeft daartoe teams van kundige vrijwilligers beschikbaar die volgens 
een protocol belast zijn met de uitvoering.  
 
Schade aan flora- en fauna 
Dit kan schade betreffen aan de flora, door concentraties dieren (overbegrazing, eutrofiëring) 
of schade aan de fauna door predatie op weidevogels, overige grondbroeders en rode - lijst 
soorten.  
 
Uitgangspunten schadebestrijding en beheer 

De prioriteit bij de uitvoering van beheermaatregelen is voorkomen en zo nodig beperken van 
belangrijke schade. 
Hierbij gaat het om maatregelen op- en/of in de (directe) nabijheid van de schadelocatie op 
momenten van dreigende of optredende schade. De maatregelen kunnen bestaan uit: 

• Het toepassen van werende middelen; 
• Het verjagen van het schadeperceel; ook afschot kan daarvan onderdeel vormen; 
• Afschot en/of wegvangen om schade te bestrijden op het moment dat deze ontstaat. 

 
Schade bestrijding door ingrepen in populaties 

• Het vangen en doden van dieren waarvoor een duurzaam beheer noodzakelijk wordt 
geacht.  

• Het behandelen van nesten op een dusdanige wijze dat de voortplanting wordt 
verhinderd. 

In alle gevallen is het van belang dat geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van 
instandhouding van de soort. 

• Het beëindigen van onnodig lijden bij reeën en damherten volgens een door de 
Faunabeheereenheid voorgeschreven protocol. 

 
Het reguleren van de populatieomvang van dieren, behorende tot de diersoorten ree of 
damhert wordt apart beschreven in andere faunabeheerplannen.  

2.3 Beleidsuitgangspunten Faunabeheereenheid 
 
Dit Faunabeheerplan (FBP) geeft aan welk beheer met betrekking tot in het wild levende, 
schadeveroorzakende dieren, voor de provincie Noord-Holland nodig is. Het plan geeft 
inzicht in de risico’s op schade in de provincie en op grond daarvan is aangegeven hoe die 
schade kan worden voorkomen, dan wel kan worden bestreden. 
Voor het schrijven van dit plan hanteert de Faunabeheereenheid de Flora en faunawet, de 
provinciale nota ‘Flora- en faunawet Noord-Holland’, het Beleidskader Faunabeheer en de 
vrijstellingsverordening van de provincie Noord-Holland als kader en vertrekpunt.  
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De Faunabeheereenheid stelt zich ook ten doel om op basis van voortschrijdend inzicht bij de 
uitvoering van het Faunabeheerplan de Provincie te adviseren inzake het door haar 
vastgestelde beleid. Waar de Faunabeheereenheid dat nodig acht zal ze voorstellen doen voor 
wijzigingen en aanvullingen op het vigerende provinciale beleid aan Gedeputeerde Staten. 
 
Omdat bij het beheer van diersoorten er altijd sprake is van onzekerheden en beheermodellen 
altijd een versimpeling zijn van de werkelijkheid, wordt in het faunabeheer het lerend beheren 
(Adaptive management) gepropageerd. Bij het lerend beheren wordt de informatie die wordt 
verkregen uit de resultaten en effecten van eerder gevoerd beheer gebruikt om de 
populatiedynamiek van de te beheren soort beter te begrijpen en het toekomstige beheer daar 
beter op af te stemmen.  
 
De doelen die voor de beheerperiode 2004–2008 en 2009-2013 waren gesteld, hebben een 
directe relatie met de in de Flora- en faunawet genoemde belangen. Het gaat dan om het op 
planmatige wijze streven naar vermindering van schade en negatieve beïnvloeding van de 
wettelijke belangen.  
 
De ervaringen opgedaan in de beheerperiode 2004-2008 en 2009-2013 zijn mede de basis 
voor dit Faunabeheerplan. 
 
Integrale benadering beheer en schadebestrijding door en voor alle FBE-partijen. 
De partijen vertegenwoordigd in het bestuur van de Faunabeheereenheid leggen een 
gezamenlijk beleid neer in een gezamenlijk onderschreven Faunabeheerplan. Consensus over 
het beheer per soort over het gehele werkgebied is uitgangspunt, daarbij inbegrepen zijn de 
wijze van schademelding, uitvoering, monitoren en rapportage. Deze integrale benadering 
sluit ook aan op een uitgangspunt van de Flora- en faunawet en het provinciale beleid: 
“Duurzaam beheer van populaties en hun leefgebieden”. Populaties en hun leefgebieden 
houden zich bijvoorbeeld niet aan eigendomsgrenzen. 

2.4 Uitvoeringsregels Faunabeheereenheid (FBE) 
 
De Faunabeheereenheid kan als ontheffinghouder aan personen, d.m.v. uit te geven 
machtigingen, toestemming verlenen voor het gebruik van de ontheffing. Dit gebeurt 
doorgaans aan jachtaktehouders en medewerkers van terreinbeherende organisaties die bij 
voorkeur zijn aangesloten bij een wildbeheereenheid.  
 
Integrale benadering grondgebied, inclusief ‘witte vlekken’. 
Er is in Noord-Holland één Faunabeheereenheid opgericht voor de gehele Provincie. Hoewel 
de Faunabeheereenheid bestaat uit een evenwichtige vertegenwoordiging van grote 
eigenaren/jachthouders zijn er ook binnen dit werkgebied witte vlekken. 
‘Witte vlekken’ zijn gronden waarvan de eigenaren/jachthouders niet vertegenwoordigd zijn 
in de Faunabeheereenheid, zoals bijvoorbeeld de waterbeheerders, Domeinen en 
recreatiebedrijven. Ook zij kunnen echter de wens hebben om een ontheffing aan te vragen 
voor beheer of schadebestrijding, of gebruik willen maken van een aan de 
Faunabeheereenheid verleende ontheffing. Vanwege de integrale benadering van het 
soortenbeheer hanteert de Faunabeheereenheid in het gehele werkgebied dezelfde 
randvoorwaarden en uitgangspunten. Bij gebruik van een ontheffing in een ‘witte vlek’ zal de 
aanvrager gehouden worden aan de uniforme voorwaarden voor uitoefening, monitoren en 
rapporteren. 
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Vliegveld Schiphol werkt voor schadebestrijding op haar eigen terrein met een eigen plan dat 
passend is binnen de beleidsregels van de Provincie en dat als onderdeel wordt gezien van dit 
Faunabeheerplan. Ontheffingen worden op basis van dat plan zonder tussenkomst van de 
Faunabeheereenheid aangevraagd bij de Provincie. In de invloedzone8 van de luchthaven is de 
Faunabeheereenheid belast met de uitvoering van schadebestrijding. In overleg met Schiphol 
en de provincies Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland en de respectievelijke 
Faunabeheereenheden is het Faunabeheerplan Ganzenbeheer Omgeving Schiphol uitgewerkt 
en vigerend. 
 
Voor het verlenen van toestemming tot gebruik van een ontheffing aan personen heeft de 
Faunabeheereenheid ten behoeve van uniformiteit regels opgesteld die zij gedurende de 
beheerperiode hanteert. Voor de uitvoering hiervan heeft de Faunabeheereenheid een 
overeenkomst afgesloten met Natuurnetwerk BV. Zij stellen de FBE deelnemers in de 
gelegenheid om aanvragen van machtigingen en de daaruit volgende rapportages via het door 
Natuurnetwerk digitaal beschikbaar gestelde Faunaregistratiesysteem (FRS) systeem te 
verrichten. 
De regels zijn onderstaand integraal opgenomen. 
 
Gebruik ontheffingen 

• Alleen digitaal ingediende verzoeken voor gebruik van een aan de 
Faunabeheereenheid verleende ontheffing worden in behandeling genomen. De 
aanvrager maakt daarbij gebruik van de formulieren, die via de FRS website digitaal 
ingevuld moeten worden. 

• Na ontvangst en acceptatie van het verzoek ontvangt de afzender een door de 
Faunabeheereenheid geactiveerde toestemming voor het gebruik van de ontheffing, 
voorzien van een geldigheidstermijn (machtiging). 

• De machtiging houders zijn verplicht om de uitvoering en omvang van de handelingen 
op het digitaal in het FRS systeem voorhanden zijnde formulier, en binnen de gestelde 
periode, te rapporteren. Deze verplichting wordt aangegaan op het moment dat de 
machtiging is verleend. Bij niet tijdig rapporteren wordt de verkregen machtiging 
door de Faunabeheereenheid ingetrokken en mag geen nieuwe machtiging door deze 
machtigingshouder worden aangevraagd. 

• De machtiginghouder dient bij gebruik van de ontheffing in het bezit te zijn van: 
- Een door de Faunabeheereenheid ondertekende machtiging voor het gebruik 

van de ontheffing, 
- Een afschrift van het ontheffingsbesluit, 
- De schriftelijke toestemming van de grondgebruiker om zijn gronden te 

mogen betreden, 
- Bij het gebruik van een geweer een geldige jachtakte. 

                                                 
8 Plangebied van het Faunabeheerplan “Ganzenbeheer Omgeving Schiphol”. 
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De machtiginghouder dient van de Faunabeheereenheid de tekst van de ontheffing (besluit 
van GS) te ontvangen; 
 

• De machtiginghouder mag (conform de ontheffing) in zijn gezelschap, zich in de 
uitvoering laten bijstaan door andere daartoe gerechtigde personen al dan niet zijnde 
jacht(akte)houders. 

• Voor het ingrijpen om onnodig lijden bij reeën en/of damherten te voorkomen kan de 
Faunabeheereenheid aan een WBE een rooster van uitvoering vragen.  

• De machtiging vervalt per direct als de Faunabeheereenheid, als houder van de 
ontheffing, de machtiging schriftelijk intrekt. Hiervan zal de handhavende instantie op 
de hoogte worden gesteld. 

• Ringen die aan gedode vogels worden aangetroffen moeten, als onderdeel van de 
ontheffingvoorwaarden, gemeld worden op www.vogeltrekstation.nl. 

 
Monitoring  
Het monitoren door de Faunabeheereenheid gebeurt met de volgende informatiebronnen en 
parameters: 
 
Inventarisatie 
Voor aantallen en verspreiding van diersoorten wordt gebruikt gemaakt van de gegevens van 
“gegevensbeherende” organisaties waaronder gegevens van de TBO’s, Sovon tellingen, de 
WBE-databank van de KNJV en FBE faunatellingen. Voor gegevens verkregen uit het 
gebruik van ontheffingen gebruikt de Faunabeheereenheid de data uit het FRS systeem. 
Tevens worden ook beschikbare tellingen van diverse onderzoekers gebruikt, evenals de 
beschikbare gegevens van het Agrarisch natuurbeheer, met name als het gegevens betreft van 
het broedsucces van weidevogels en de nestpredatie van weidevogels.  
 
Telling 
In het wild levende dieren zijn in absolute zin niet te tellen. Er wordt geteld volgens een 
vaststaand protocol met een vaste methodiek. Niet gezien wordt niet geteld. Het aangegeven 
aantal is dan ook altijd een momenttelling of een systematische telling en geeft het minimaal 
aanwezige dieren aan ten tijde van de telling. In absolute zin zijn er altijd meer dieren dan 
geteld. In relatieve zin levert dit een goed beeld van voor- of achteruitgang van een soort. 
 
Schade 
Het Faunafonds geeft een cijfermatig inzicht van de omvang van schade per diersoort, de 
locatie en het betreffende landbouwgewas.  
De locaties van ontheffinggebruik en de rapportage over het gebruik van de ontheffingen art. 
68, de vrijstellingen art. 65 en de aanwijzingen art. 67, alsmede de andere relevante gegevens 
die uit de achterban van de Faunabeheereenheid worden aangedragen, worden vergeleken met 
de omvang van de schade (in relatie met de verjaaginspanningen) ter plaatse en met het 
schadeverloop door de jaren heen. 
Al deze gegevens worden door de Faunabeheereenheid gebruikt om aansturing te geven aan 
het planmatig, efficiënt en effectief toepassen van de maatregelen voor het beheer van 
diersoorten en het voorkomen en bestrijden van schade. 
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2.5 Visie van Faunabeheereenheid op Faunabeheer  
 
Omdat op Europees niveau dieren en plantensoorten in hun voortbestaan bedreigd worden is 
invulling gegeven aan richtlijnen voor bescherming van soorten en bescherming van 
gebieden. In 1979 is in Europa de Vogelrichtlijn vastgesteld, gevolgd door de Habitatrichtlijn 
in 1992.  
 
De Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn beschermen soorten op twee manieren;  

• bescherming van algemene- overig- en specifiek beschermde soorten, 
• bescherming van bepaalde leefgebieden van specifieke soorten. 
 

Het doel is de instandhouding en waar mogelijk ontwikkeling van de wilde flora en fauna, 
hun ecosystemen en leefgebieden (habitats). De lidstaten van de Europese Unie zijn verplicht 
om de soortbeschermingen de gebiedenbescherming uit deze richtlijnen in nationale 
wetgeving om te zetten.  
 
In Nederland is dit gebeurd in de Flora- en faunawet en de Natuurbeschermingswet. Dit 
Faunabeheerplan volgt rechtsreeks uit de Flora- en faunawet en is in samenhang geschreven 
met de Natuurbeschermingswet. 
In dit kader wordt voor de beheermaatregelen zoals beschreven in hoofdstuk 5 van dit plan 
een natuurtoets uitgevoerd. In de natuurtoets zijn de mogelijke effecten van de maatregelen op 
de instandhoudingdoelen beoordeeld. 
 
De Provincie heeft als taak het beoordelen van ontheffingsaanvragen en het uitgeven van 
ontheffingen voor de uitvoering van de Flora- en faunawet en de uitvoering van de 
beschermingsmaatregelen. In dit kader heeft de Provincie beleid ten aanzien van Flora en 
Fauna beschreven in de Nota Flora- en faunawet Noord-Holland. In deze beleidsnota geeft de 
Provincie de beleidsregels en randvoorwaarden aan voor beheer en schadebestrijding in de 
provincie Noord-Holland. De Faunabeheereenheid heeft in dit Faunabeheerplan op basis van 
wetgeving en beleid nader invulling gegeven aan het beheer van fauna in de provincie. De 
visie van de Faunabeheereenheid ligt ten grondslag aan de inhoud van dit plan en is in de 
navolgende tekst uitgewerkt. 
 
Doel en visie 
De Faunabeheereenheid heeft als taak onder meer het opstellen van het Faunabeheerplan. Zij 
geeft hierbij invulling aan het beheer van soorten uit haar verantwoordelijkheid als 
samenwerkingsverband van jachthouders en grondgebruikers. Hierbij richt de 
Faunabeheereenheid zich, binnen de kaders van het provinciale beleid, op de uitvoering van 
de beheermaatregelen. Zij doet dit door planmatig invulling te geven aan beheer en 
schadebestrijding. 
 
Artikel 9 Besluit faunabeheer  
Het faunabeheerplan is gericht op het duurzame beheer van diersoorten ten aanzien waarvan 
met het oog op de belangen, bedoeld in artikel 68, eerste lid, van de wet een duurzaam beheer 
kan worden gevoerd. 
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De visie van de Faunabeheereenheid houdt rechtsreeks verband met de doelstelling van de 
Flora- en faunawet, te weten; de bescherming en het behoud van de gunstige staat van 
instandhouding van in het wild levende planten- en diersoorten. De grond hiervoor is gegeven 
in de zin van de zorgplicht (artikel 2 Ffwet). 
 
Artikel 2 Ffwet 
Een ieder neemt voldoende zorg in acht voor de in het wild levende dieren en planten, 
alsmede voor hun directe leefomgeving 
De zorg houdt in ieder geval in dat een ieder die weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat 
door zijn handelen of nalaten nadelige gevolgen voor flora of fauna kunnen worden 
veroorzaakt, verplicht is dergelijk handelen achterwege te laten voorzover zulks in 
redelijkheid kan worden gevergd, dan wel andere maatregelen te nemen die redelijkerwijs 
van hem kunnen worden gevergd teneinde die gevolgen te voorkomen of, voorzover die 
gevolgen niet kunnen worden voorkomen, deze zo veel mogelijk te beperken of ongedaan te 
maken 
 
De partijen in de Faunabeheereenheid hebben hun visie op faunabeheer ingebracht bij de 
totstandkoming van het faunabeheer in de planperiode op basis van de belangen van de 
organisatie die zij vertegenwoordigen.  
De visies van de gezamenlijke partijen zijn op hoofdlijnen: 
 
Land- en Tuinbouworganisatie Noord (LTO Noord) 
LTO Noord ziet het beheer van wilde fauna als onderdeel van de bedrijfsvoering in de 
agrarische sector. Het belang van LTO Noord is primair gericht op het voorkomen en 
bestrijden van schade aan gewassen en bedrijfsmatig gehouden vee. Uit oogpunt hiervan acht 
LTO Noord het van belang dat het Faunabeheerplan integraal voorziet in maatregelen ter 
voorkoming en zo nodig bestrijding van schade aan gewassen en bedrijfsmatig gehouden vee. 
 
Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV) 
De KNJV geeft primair invulling aan de uitvoering van het faunabeheer. Zij ziet 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 is primair gericht op de effectiviteit en 
uitvoerbaarheid van de maatregelen in het Faunabeheerplan. 
 
Terreinbeherende organisaties 
De TBO’s nemen deel in de FBE en hebben een bijdrage geleverd aan de opstelling van het 
FBP. 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.  
 
Hollands Particulier Grondbezit 
De HPG ziet het beheer van flora en fauna als onderdeel van de bedrijfsvoering in met name 
de agrarische sector. Het belang van de HPG is primair gericht op het voorkomen en 
bestrijden van schade aan gewassen en bedrijfsmatig gehouden vee. Daarnaast ziet de HPG 
het beheer van fauna als mogelijkheid waarmee op basis van gebiedsdoelstellingen 
ingegrepen kan worden in de flora en fauna. 
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Uit oogpunt hiervan acht het HPG het van belang dat het Faunabeheerplan integraal voorziet 
in maatregelen ter voorkoming en zo nodig bestrijding van schade aan gewassen en 
bedrijfsmatig gehouden vee en daarbij voorziet in maatregelen die kunnen worden ingezet bij 
het realiseren van de gebiedsdoelstellingen en het duurzaam beheren van populaties 
diersoorten. 
 
De Faunabeheereenheid streeft naar een integrale benadering van het faunabeheer. De 
Faunabeheereenheid streeft naar consensus en verzoekt aan alle partijen binnen de 
Faunabeheereenheid, om binnen de begrenzing van ieders mogelijkheden, het 
Faunabeheerplan mede uit te voeren. Op grond van provinciaal beleid en de onderscheidende 
visies van de partijen in de Faunabeheereenheid zijn de uitgangspunten voor de beheerperiode 
waarop dit plan betrekking heeft als volgt geformuleerd: 

• De soorten waarvoor maatregelen zijn uitgewerkt zijn soorten waarvoor in het kader 
van beheer en schadebestrijding voor de planperiode duurzaam beheer, dan wel een 
planmatige aanpak noodzakelijk is, te weten: 

 
 

Soort Noodzaak FBP Argument op hoofdlijnen Uitwerking 
Knobbelzwaan Schade aan 

landbouwgewassen
Schade aan gewas in grote delen 
van de provincie 
Schade aan flora. 

Par. 5.2 

Meerkoet  Schade aan 
landbouwgewassen

Schade aan gewas in grote delen 
van de provincie 

Par. 5.3 

Smient  Schade aan 
landbouwgewassen

Schade aan gras en wintergraan in 
de gehele provincie 

Par. 5.4 

Wilde eend Schade aan 
landbouwgewassen

Schade in delen van de provincie 
 

Par. 5.5 

Haas Schade aan 
landbouwgewassen

Schade in delen van de Provincie Par. 5.6 

Vos Schade aan fauna Schade structureel (landelijke 
vrijstelling art 65 Ffwet) 

Par. 5.7 

Ekster Schade aan 
landbouwgewassen

Schade in delen van de provincie Par. 5.8 

Gaai Schade aan 
landbouwgewassen

Schade in delen van de provincie Par. 5.9 

Ree en damhert bestrijden van 
onnodig lijden) 

Voorkomen van onnodig lijden Par. 5.10 
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Overige soorten waarvan geen planmatig beheer is uitgewerkt 
Konijn  Schade aan 

landbouwgewassen
Schade structureel (landelijke 
vrijstelling art 65 Ffwet 
vrijstelling) 

Par. 5.11.2 

Zwarte kraai Schade aan 
landbouwgewassen

Schade structureel (landelijke 
vrijstelling art 65 Ffwet 
vrijstelling) 

Par. 5.11.4 

Kauw Schade aan 
landbouwgewassen

Schade structureel (landelijke 
vrijstelling art 65 Ffwet 
vrijstelling) 

Par. 5.11.5 

Fazant Schade aan 
landbouwgewassen 

Lokaal schade Par. 5.11.6 

Holenduif Schade aan 
landbouwgewassen

Geen schade in Noord-Holland Par. 5.11.8 

Woelrat Schade aan 
landbouwgewassen

Geen schade in Noord-Holland Par. 5.11.9 

Verwilderde 
duif 

Schade aan 
landbouwgewassen

Geen schade in Noord-Holland Par. 5.11.10 

Verwilderde 
huiskat 

Faunaschade aanzienlijke schade aan 
beschermde inheemse diersoorten 

Par. 5.11.11 

 
• Voor patrijs is geen planmatig beheer uitgewerkt vanwege het ontbreken van 

structurele schadereferentie van deze soort in Noord-Holland.  
• Voor zwarte kraai, kauw en houtduif is geen planmatig beheer uitgewerkt omdat 

schadebestrijding mogelijk is op grond van een landelijke vrijstelling voor het doden 
van deze dieren ter voorkoming en bestrijding van schade aan gewassen. 

 
Het faunabeheer in de provincie Noord-Holland is in de afgelopen beheerperiode door ter 
zake opgeleide personen uitgevoerd. Voor de komende beheerperiode wil de 
Faunabeheereenheid het faunabeheer in de provincie Noord Holland verder verbeteren. De 
organisatie die de Faunabeheereenheid hierbij hanteert is als volgt; 
 
Bestuur van de Faunabeheereenheid 
Verantwoordelijk voor het Faunabeheerplan. 
 
Secretaris van de Faunabeheereenheid 
Verantwoordelijk voor de aansturing en coördinatie van de beheermaatregelen zoals 
beschreven in het Faunabeheerplan. (indien in dit plan gesproken wordt van secretaris van de 
Faunabeheereenheid dan wordt bedoeld, de Adjunct secretaris) 
 
Wildbeheereenheid 
Verantwoordelijk voor de coördinatie van de uitvoering van de beheermaatregelen zoals 
beschreven in het Faunabeheerplan. 
 
Om invulling te geven aan het faunabeheer worden ter zaken kundige personen ingezet die 
belast worden met de uitvoering van maatregelen in de provincie Noord-Holland. De 
Faunabeheereenheid zal in elk kalenderjaar een bijeenkomst met de WBE’s organiseren 
waarin onder meer organisatie, aansturing, faciliteren coördinatie, monitoren en de daarvoor 
benodigde middelen nader worden besproken en verder uitgewerkt (zie hoofdstuk 5). 
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3 Gegevens 

3.1 Algemeen 
 
Als basis voor het faunabeheer in de provincie Noord-Holland zijn ten behoeve van de 
benodigde gegevens op hoofdlijnen de volgende organisaties en bronnen geraadpleegd; 

• Faunabeheereenheid Noord-Holland. 
o Evaluatie Faunabeheereenheid afgerond in 2011. 
o Telgegevens WBE’s 2006 t/m 2013. 
o Afschotgegevens WBE’s 2006 t/m 2013. 
o Valwildgegevens ree 2009 t/m 2013. 
o Terra Salica 2006. Duurzaamheidberekening vos in Noord Holland. 

• Provincie Noord-Holland. 
o Nota Flora- en faunawet en Faunawet Noord Holland. 
o Vrijstellings verordening. 
o Aanvullend beleid jaarrond verblijvende ganzen. 

• Faunafonds. 
o Schadeoverzichten 2009, 2010,2011, 2012 en voor zover bekend t/m 2013. 
o Toetsingkader tweede generatie Faunabeheerplannen. 

• Gegevensbeheerders 
o Broedvogels in Nederland in 2010, Sovon monitoringsrapport 2012/02. 
o Overzomerende ganzen in Nederland, Sovon - onderzoekrapport 2006/02. 
o Watervogels in Nederland, Sovon 2006/2007 – 2009/2010. 
o Samenwerkende vogelwerkgroepen Noord-Holland & Landschap Noord-

Holland. (Atlas van de Noord-Hollandse broedvogels 2010). 
o KNJV WBE databank.  

• Ministerie van E.Z. 
o Handreiking beheerplannen Natura 2000 gebieden. 
o Handreiking overzomerende ganzen. 

• Alterra Wageningen. 
o Populatieomvang van ganzen en smienten in Nederland, seizoen 2005/2006. 

• KNJV 
o Trendtellingen februari en april. 

• Partijen en achterbannen in de Faunabeheereenheid (Staatsbosbeheer Directie West, 
Stichting Landschap Noord-Holland, Vereniging Natuurmonumenten, Provinciaal 
Waterleidingbedijf, Amsterdamse Waterleidingen (Waternet), Goois Natuurreservaat, 
Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, Nederlandse Organisatie voor Jacht en 
Grondbeheer, Hollands Particulier Grondbezit, Land- en Tuinbouworganisatie Noord). 

 
De verzamelde gegevens zijn zo veel mogelijk samengevat om een duidelijk en overzichtelijk 
geheel te krijgen als basis voor het voorgestelde beheer (H6) in dit plan. Een volledig 
overzicht van gehanteerde gegevens en bronnen is opgenomen in de literatuurlijst van dit 
plan. 
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3.2 Kwantitatieve gegevens  
 
Voor vogelsoorten waarvoor duurzaam beheer noodzakelijk wordt geacht is in hoofdstuk 5 
per soort een overzicht gegeven van kwantitatieve gegevens en aanwezigheid van de 
populaties in het gebied gedurende het jaar. Voor de presentatie van de kwantitatieve 
gegevens is waar mogelijk gebruik gemaakt van gegevens zoals door Sovon verstrekt zijn. 
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4 Doelstellingen 

4.1 Algemeen 
 
Overeenkomstig provinciaal beleid faunabeheer is het Faunabeheerplan vooral gericht op het 
uitvoering geven aan het duurzaam beheer van diersoorten in de provincie Noord-Holland ten 
behoeve van beheer en schadebestrijding. Dit afgestemd op draagkracht en draagvlak in 
relatie tot andere maatschappelijke functies. Het Faunabeheerplan is de onderbouwing van de 
gestelde beheermaatregelen binnen het werkgebied van de Faunabeheereenheid. 
 

4.2 Duurzaam beheer  
 
Het beheer richt zich op het behoud van die soorten waarvoor duurzaam beheer noodzakelijk 
wordt geacht en een planmatige aanpak in het kader van schadebestrijding. Dit vindt plaats: 
 

• In het belang van de volksgezondheid en openbare veiligheid. 
• In het belang van de veiligheid van het luchtverkeer. 
• Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige 

visserij en wateren. 
• Ter voorkoming van schade aan flora en fauna. 

 
Hierbij zijn bepalende factoren; 

• De draagkracht van leefgebieden. 
• De biodiversiteit en ecologische samenhang in leefgebieden. 
• Welzijn van mens en dier w.o. het voorkomen van onnodig lijden van reeën en 

damherten. 
 
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 is hierdoor de bepalende factor voor 
ingrijpen in populaties. In dit kader worden door de Faunabeheereenheid de volgende 
uitgangspunten gehanteerd voor ingrijpen in populaties: 
 
Belang van volksgezondheid en openbare veiligheid 
Overbrengen van ziektes door dieren 

• De Faunabeheereenheid wil het overbrengen van ziektes door vrij levende dieren op 
mensen en bedrijfsmatig of hobbymatig gehouden dieren zo veel mogelijk voorkomen. 
De Faunabeheereenheid is in het kader van duurzaam beheer volgend aan de 
rijksoverheid. Voor dit plan betekent dit dat er in het kader van bedreiging van de 
volksgezondheid op dit moment geen aanleiding is om in te grijpen in populaties 
diersoorten. 
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Aanrijdingen met dieren 
• De Faunabeheereenheid zal ter voorkoming van aanrijdingen met dieren 

beheermaatregelen doen treffen. De Faunabeheereenheid streeft ernaar aanrijdingen 
met damherten 9 en reeën tot een minimum te (blijven) beperken. In dit kader zijn op 
dit moment in de provincie Noord-Holland belangrijke knelpunten voor aanrijdingen 
met damherten. Deze knelpunten verdienen bijzondere aandacht bij het nemen van 
schade voorkomende maatregelen.  

 
Schade aan gebouwen, infrastructuur en dijklichamen 

• Indien actueel zal de Faunabeheereenheid ter voorkoming van schade aan gebouwen, 
infrastructuur en dijklichamen beheermaatregelen treffen. De Faunabeheereenheid zal 
zoveel mogelijk trachten schade te voorkomen of beperken als er gevaar voor de 
openbare veiligheid is.  

 
Overlast van dieren 

• Voor overlast door dieren zal de Faunabeheereenheid in beginsel geen 
beheermaatregelen uitwerken. 

 
Belang van de veiligheid van het luchtverkeer 
Vliegveiligheid 

• De Faunabeheereenheid streeft ernaar schade aan vliegverkeer te voorkomen. Daartoe 
is in 2013 het Faunabeheerplan: “Ganzenbeheerplan omgeving Schiphol” door GS 
goedgekeurd. Ambtshalve verwijst de Faunabeheereenheid naar dit plan waar het 
beheer van ganzen is geregeld. Overige diersoorten, behoudens knobbelzwanen, geven 
geen aanleiding, anders dan op de Luchthaven Schiphol zelf, om in de periferie van 
Schiphol tot beheer over te gaan. 

 
Het voorkomen van schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren 
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 ganzen10 en smienten die gedurende grote delen van het jaar in de 
provincie verblijven. Enerzijds betreft dit vogels die in de provincie broeden en 
overwinteren. Anderzijds betreft dit ook vogels die uit omliggende provincies naar 
Noord-Holland trekken. Daarbij komt dat het gedrag van met name smienten (’s 
nachts foerageren) het voorkomen en beperken van schade bemoeilijkt. De 
Faunabeheereenheid streeft er naar om in samenwerking met grondgebruikers schade 
aan gewassen zo veel mogelijk te voorkomen en beperken. De Faunabeheereenheid 
kan in dit kader de grondgebruikers adviseren over: 

o het inzetten van werende middelen (Handreiking faunaschade), 
o het waar mogelijk toepassen van teeltmethoden die schadeverminderend effect 

hebben, 
o het beheren van agrarische natuur(gebieden). 

  

                                                 
9 m.b.t. damhertenbeheer verwijst de FBE naar het faunabeheerplan voor Damherten in Noord- en Zuid-Holland. 
 
10 m.b.t. ganzen verwijst de Faunabeheereenheid naar het Faunabeheerplan voor ganzen dat in de loop van 2014 
nog zal worden uitgebracht. 
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De Faunabeheereenheid stelt voor preventief en intensief in te grijpen in populaties in 
geval van dreigende schade en het ingrijpen locatiegericht verder te intensiveren bij 
optreden van schade. 
 

Schade aan vee 
• De Faunabeheereenheid streeft ernaar schade aan vee zo veel mogelijk te voorkomen 

door het inzetten van werende middelen (Handreiking faunaschade) zonder dat 
hierdoor inbreuk wordt gedaan op landschappelijke waarden (bijvoorbeeld 
“verhekking” van het landschap). De Faunabeheereenheid adviseert veehouders ter 
voorkoming en bestrijding van schade aan bedrijfsmatig gehouden vee in een 
effectieve zone rond bedrijven met geconcentreerd gehouden pluimvee, ganzen en 
eenden waarbij een uitloop aanwezig is en op percelen en een effectieve zone 
daaromheen waar schapen worden gehouden. 

 
Schade aan bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren 

• Op dit moment zijn geen schadereferenties aanwezig in de provincie Noord-Holland. 
Beheermaatregelen worden op dit moment niet noodzakelijk geacht.  

 
Voorkomen van schade aan flora en fauna 
Schade aan fauna 

• Het provinciaal beleid volgend streeft de Faunabeheereenheid naar duurzame 
instandhouding en waar mogelijk herstel en ontwikkeling van een zo groot mogelijke 
verscheidenheid aan in het wild levende planten- en diersoorten als functionele 
elementen van het ecosysteem waarvan zij deel uitmaken. Voor schade aan fauna is in 
de huidige situatie sprake bij damherten, reeën en bodembroeders. 

o Schade aan damherten en reeën als gevolg van gebruik en inrichting van 
infrastructuur vindt plaats door aanrijdingen en verdrinking van reeën. De 
Faunabeheereenheid zal beheermaatregelen stimuleren ter voorkoming van 
schade aan deze dieren. Dit in samenhang met preventieve maatregelen. 

o Schade aan bodembroeders waaronder provinciale aandachtssoorten vindt 
plaats door onder andere predatie. In die gebieden die leefgebied zijn voor de 
genoemde soorten is de doelstelling gericht op extra bescherming. Voor 
faunabeheer betekent dit dat in deze gebieden predatie door onder andere de 
vos en verwilderde kat (die naast muizen, konijnen en jonge hazen ook 
grondbroeders predeert), zo veel mogelijk beperkt dient te worden, waarmee 
invulling wordt gegeven aan deze extra bescherming.  

 
Provinciaal soortenbeleid 
In Noord-Holland zijn er vooral opgaven voor instandhouding van de natuurwaarden voor de 
kustzone, moerassen, open water, en het open agrarisch gebied. 
Vooral a-biotische omstandigheden zijn bepalend voor de natuurwaarden van een gebied.  
De a-biotische kwaliteit van de ecologische hoofdstructuur (EHS) moet in de toekomst (2027) 
toegesneden zijn op de gewenste natuurwaarden.  
Het soortenbeleid van de Provincie is gebiedsgerichte versterking en aanvulling van de EHS, 
inclusief Natura 2000 gebieden. Bestaande populaties moeten duurzaam in stand gehouden 
worden (bescherming) en toekomstige populaties moeten zich kunnen ontwikkelen tot 
duurzame populaties.  
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De bedreigde en ernstig bedreigde soorten van de rode-lijst worden zoveel mogelijk bij de 
gebiedsuitwerkingen betrokken. De uitwerking voor soorten in agrarisch gebied is gericht op 
foerageren van de aan water gebonden soorten. Voor strikt beschermde soorten die in Noord-
Holland algemeen voorkomen wil de Provincie een pro-actieve werkwijze waarbij er 
voldoende garanties zijn dat de soort duurzaam in Noord-Holland kan voortbestaan. 
 
Uitgangssituatie voor duurzaam beheer 
De partijen in de Faunabeheereenheid hebben in de afgelopen decennia binnen de kaders van 
wetgeving beheer gevoerd in de bij hen in eigendom en beheer zijnde gebieden. Het huidige 
voorkomen van fauna in de provincie is daardoor ontstaan op basis van natuurlijke processen 
in combinatie met gevoerd beheer. Deze huidige situatie vormt het uitgangspunt voor 
duurzaam beheer van dierpopulaties in de provincie. 
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5 Beheer 

5.1 Soorten, beheer en schadebestrijding 
 
Indeling soorten 
In dit hoofdstuk zijn de beheermaatregelen per diersoort (geparagrafeerd) in het kader van 
beheer en schadebestrijding in afzonderlijk paragrafen uitgewerkt. Zoals beschreven in 
paragraaf 2.5 betreft dit de volgende soorten: 
 
De soorten waarvoor een Faunabeheerplan is opgesteld. 
Soort Paragraaf 

• Knobbelzwaan 5.2 
• Meerkoet 5.3 
• Smient 5.4 
• Wilde eend 5.5 
• Haas 5.6 
• Vos 5.7 
• Ekster 5.8 
• Gaai 5.9 
• Reeën en damherten 5.10 

 
Overige soorten waarvoor geen Faunabeheerplan is opgenomen. 
Soort Paragraaf 

• Konijn 5.11.2 
• Houtduif 5.11.3 
• Zwarte kraai 5.11.4 
• Kauw 5.11.5 
• Fazant 5.11.6 
• Holenduif 5.11.7 
• Woelrat 5.11.8 
• Verwilderde duif 5.11.9 
• Verwilderde kat   5.11.10 

 
Voor de soorten waarvoor op grond van dit Faunabeheerplan beheer noodzakelijk wordt 
geacht op basis van een te verlenen ontheffing is in dit hoofdstuk het beheer uitgewerkt op 
basis van de onderdelen c t/m l van artikel 10 besluit faunabeheer (zie par. 1.1). 
De onderdelen a en b van artikel 10 zijn beschreven in de voorgaande hoofdstukken. 
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5.2 Knobbelzwaan Cygnus color 
 

 
foto: H.J. de Groot 

5.2.1 Inleiding  
 
Bij beheer van de populatie knobbelzwanen is het van belang dat deze in een gunstige staat 
van instandhouding kan blijven voortbestaan en daarbij voldoende leefgebied tot hun 
beschikking heeft. De problematiek ligt vooral in het aanrichten van schade aan 
landbouwgewassen waar belangen van grondgebruikers worden geschaad. Het is de taak van 
de Faunabeheereenheid om deze schade te voorkomen, te beperken dan wel te bestrijden.  
 
Sinds 2005 is op basis van respectievelijk het eerste Faunabeheerplan, het tweede 
Faunabeheerplan en het provinciaal vrijstellingsbeleid het beheer van knobbelzwanen 
uitgevoerd.11 
 
In deze paragraaf is een overzicht gegeven van de aanwezigheid van knobbelzwanen in 
Noord-Holland, met als referentie de populatie waarvan zij deel uitmaken. Vervolgens wordt 
ingegaan op de belangrijke schade die ontstaat door vraat, vertrapping en bemesting van 
schadegevoelige gewassen. Voorts wordt beschreven welke beheermaatregelen de 
Faunabeheereenheid in het kader van schadebestrijding in de beheerperiode wil inzetten 
binnen de kaders van het provinciaal beleid. 
 
Waar gesproken wordt over “afschot” wordt altijd bedoeld; het verjagen met ondersteunend 
afschot van diersoorten die landbouwschade veroorzaken. 
 
Andere bevredigende oplossing(en) 
Alvorens over te kunnen gaan tot besluitvorming (ontheffing verlening aan de 
Faunabeheereenheid) door GS om de maatregelen in dit plan toe te staan moet worden 
beoordeeld en vastgesteld dat andere bevredigende oplossing(en), die de noodzaak tot doden 
van de dieren kunnen verhinderen en de schade kunnen voorkomen, niet voorhanden of 
onvoldoende toereikend zijn. De Faunabeheereenheid hanteert de volgende uitgangspunten: 
  

                                                 
11 Sinds 2005 zijn ontheffingen gebruikt om knobbelzwanen te kunnen doden met als doel landbouwschade te 
voorkomen, te beperken en te bestrijden. De provinciale vrijstellingsverordening maakt het mogelijk om 
landbouwschade veroorzakende knobbelzwanen opzettelijk te verjagen. Tevens maakt de provinciale 
vrijstellingsverordening het mogelijk om nesten en eieren van knobbelzwanen te vernielen met het oogmerk 
landbouwschade in de toekomst te beperken. 
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Uitgangspunten 
Bevindingen in de voorgaande beheerperioden 2004-2008 en 2009-2013. 

• De inzet van werende en verjagende middelen heeft een schadebeperkend, maar niet 
meetbaar effect. Het fysiek verjagen is van korte duur en naarmate verjaagacties 
vervolgd worden wordt de terugkeer van knobbelzwanen in tijdsduur gemeten steeds 
korter. Met afschot is de terugkeer periode langer of vindt niet meer plaats. 
Vooralsnog kan de inzet van werende en verjagende middelen, alsmede fysiek 
verjagen, niet worden aangemerkt als middelen die het doden met het geweer, van 
knobbelzwanen kan uitsluiten. 

Nestbehandeling op basis van de provinciale vrijstellingsverordening. 
• Nestbehandeling, het onklaar maken van eieren om te voorkomen dat de kuikens uit 

het ei komen is een aanwas-beperkend middel waar mee de landbouwschade in de 
beheerperiode 2014-2019 niet voorkomen kan worden. Dit Faunabeheerplan gaat niet 
over een kwantitatief beheer van knobbelzwanen. Desalniettemin is nestbehandeling, 
mogelijk op basis van de provinciale vrijstellingsverordening, een remmende factor op 
de populatieontwikkeling. In die zin heeft nestbehandeling op termijn zeker een 
schadebeperkende uitwerking. Echter, dit kan niet voorkomen dat, incident gestuurd, 
het gebruik van een geweer kan worden uitgesloten. 

Alternatief foerageren om schade te voorkomen. 
• Ca. 92% van de schade is schade aan grasland. Grasland komt overal verspreid in 

Noord-Holland voor. Knobbelzwanen (adulte) zijn vanaf februari/maart territoriaal in 
hun broedgebied en zijn niet te verleiden om het territoriaal broedgebied te verlaten, 
integendeel. Het territorium wordt tegen indringen door soortgenoten verdedigd. Op 
plaatsen waar voor overwinterende ganzen foerageergebieden zijn aangewezen, 
kunnen knobbelzwanen meeprofiteren indien de ganzen aanwezig zijn. Echter, ook 
hier kan het noodzakelijk zijn om knobbelzwanen met afschot te verjagen indien de 
overwinterende ganzen niet aanwezig zijn. 

 

5.2.2 Verspreiding en aantalsontwikkeling  
 
Voorkomen 
De knobbelzwanen in Nederland maken deel uit van een populatie die in hoofdzaak zijn 
oorsprong vindt in door de mens gehouden exemplaren. In Noord-Holland (Figuur 1) zijn op 
de duinen, Texel, de polders Haarlemmermeer en Wieringermeer na, de concentraties 
knobbelzwanen hoog. 
 
Verspreiding gedurende het jaar 
Na het broedseizoen zijn er in augustus alleen paartjes met jongen in graslanden. In de eerste 
week van september keren er vanaf de grote wateren, zoals de randmeren Markermeer en 
IJsselmeer, in de graslandgebieden groepen (adulte en sub-adulte) knobbelzwanen terug. Deze 
vogels hebben in juni, juli en augustus langs de randen van zoetwatermeren en kanalen, zoals 
op het IJsselmeer, de randmeren en Noordzeekanaal, hun ruiperiode doorgebracht. Half 
oktober zijn in alle gebieden de knobbelzwanen weer terug in de graslanden in Noord-
Holland. Er is nog enige stijging tot begin november, maar vlak daarna zijn de aantallen op 
het niveau van januari. Eind januari splitsen de potentiële broedvogels zich af van de 
aanwezige groepen en beginnen de territorium houdende broedparen met het verjagen van 
sub-adulte en concurrerende broedparen. 
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Broedparen met hun jongen verblijven de rest van het jaar rond de territoria. De sub-adulte 
blijven tot eind mei in variabele aantallen en op verschillende locaties aanwezig op de 
graslanden.  
De snelheid waarmee het aantal sub-adulte vogels op graslanden na april afneemt hangt 
samen met de snelheid waarmee voedsel beschikbaar komt in en langs de zoetwater houdende 
meren en kanalen.  
In mei zijn ongeveer nog 20 - 30% van de aantallen sub-adulte vogels aanwezig van de 
aantallen die in maart aanwezig zijn. De grootste groepen verblijven in mei nog langs delen 
van de IJsselmeerkust. In de zomer (ruiperiode) en najaar bevinden zich grote aantallen 
knobbelzwanen op de Noord-Hollandse meren en kanalen zoals het IJsselmeer en 
Noordzeekanaal12. 
 
Leefgebied 
Het leefgebied van de knobbelzwaan in Noord-Holland is seizoensgebonden. 
De broedparen foerageren gedurende de broedperiode hoofdzakelijk in de watergangen en op 
de landbouwpercelen. In de periode dat de knobbelzwanenkuikens opgroeien, blijven de 
vogels in de omgeving van de nesten, waarbij het foerageergebied in omvang toeneemt. Voor 
de ruiperiode trekken de knobbelzwanen naar de zoetwater houdende meren en kanalen In de 
herfst trekken de knobbelzwanen adulte en sub-adulte weer de polders in om daar gedurende 
de winterperiode op de landbouwpercelen (grasland) te foerageren.  
Bron: Sovon  
 
Aantallen 
De totale Noordwest Europese populatie waarvan de Nederlandse vogels deel uitmaken is 
redelijk stabiel en omvat ca. 250.000 exemplaren13. In de winterperiode verblijven er in 
Nederland tot circa. 35.000 vogels. Het Noord-Hollands aandeel is ca. 20 – 30%. Het aantal 
broedvogels, ca. 1200 – 1400 broedparen14 in Noord-Holland neemt toe, parallel aan de 
Nederlandse trend. 
 
Landelijk laat de populatie knobbelzwanen tot 2008 een groeiende trend zien. De laatste jaren 
neemt die groei af. In het meetjaar 2010/2011 toont de grafiek (Figuur 2) voor niet broedende 
vogels een stand aan die vergelijkbaar is met 2001. Het landelijk aantal broedparen wordt 
voor afgelopen jaren geschat op ca. 6000. In Noord-Holland (Figuur 1) bedraagt het aantal15 
broedparen 1200 -1400. 
 
 
  

                                                 
12 Sovon Watervogel rapportages.  
13 Atlas van de Noord-Hollandse broedvogels 2005 – 2010. 
14 Atlas van de Noord-Hollandse broedvogels 2005 – 2010. 
15 Atlas van de Noord-Hollandse broedvogels 2005 – 2010. 



 

36 
Faunabeheerplan Algemene Soorten 2014 - 2019 

 
Figuur 1 Verspreiding broedparen knobbelzwanen 
(bron: Scharringa et al,. 2010) 

 

 
 

 
Figuur 2 

 
De WBE’s verrichten tellingen (tabel 1) binnen de WBE grenzen. Ook hier is vanaf 
2008/2009 een dalende trend waar te nemen. De resultaten van deze voorjaarstellingen van de 
knobbelzwanen in het buitengebied van Noord-Holland zijn als volgt: 
 

Jaartal April 
2006 4.647 
2007 5.009 
2008 5.278 
2009 5.278 
2010 5.138 
2011 4.714 
2012 4.424 

2013* 4.151 
(tabel 1) Overzicht april-tellingen knobbelzwanen in Noord-Holland. 
* 2013 is incompleet gerapporteerd. Er zijn 3806 knobbelzwanen geteld en op basis van cijfers uit 2012 is de 
schatting voor het gehele getelde gebied 4.151. 
 
Sovon verricht tellingen in telgebieden. De telgebieden liggen in voor knobbelzwanen 
representatief gebied. In “Watervogels in Nederland” zijn de volgende aantallen (tabel 2) 
weergegeven: 
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Uitgave Oktober November December Januari Februari Maart 
2006/2007 2.238 2.253 2.319 3.681 2.565 2.313 
2007/2008* 2.420 2.706 2.208 3.766 2.424 2.264 
2008/2009* 2.540 3.079 3.133 4.021 2.417 2.060 
2009/2010 2.076 3.093 2.679 2.333 1.263 1.235 
2010/2011 1.377 1.673 1.027 3.041 1.564 1.272 
2010/2011 # rapport 13-02  
(tabel 2) Overzicht knobbelzwanentellingen winterhalfjaar ( Sovon) 

5.2.3 Wettelijke status en provinciaal beleid 
 
De Provincie hanteert in haar beleid16 de volgende uitgangspunten en regels; 

• GS van Noord-Holland staan grondgebruikers toe om ter voorkoming van schade door 
knobbelzwanen aan de landbouw, de dieren opzettelijk te verontrusten. 

• Op basis van de provinciale vrijstellingsverordening en het Faunabeheerplan is onder 
voorwaarden17 vrijstelling verleend voor het rapen en schudden van eieren van 
knobbelzwanen. Op basis van het Faunabeheerplan wordt onder voorwaarden18 
ontheffing verleend voor het doden van knobbelzwanen. 

• Verstoring van knobbelzwanen die zich ophouden in groepen kleine zwanen en wilde 
zwanen is niet toegestaan. 

• Verstoring van knobbelzwanen die zich ophouden binnen de begrenzing van 
foerageergebieden voor overwinterende ganzen is niet toegestaan indien die 
overwinterende ganzen aanwezig zijn. 

Voorafgaand aan dit Faunabeheerplan, de beheerperioden 2004-2008 en 2009-2013, heeft GS 
ontheffingen verleend om, ondersteunend aan verjaging, knobbelzwanen te kunnen doden. 
Met dit Faunabeheerplan, na goedkeuring door GS, wordt dit beheer gecontinueerd. 
 
In het traject van voorgaande faunabeheerplannen heeft GS van Noord-Holland verschillende 
keren te maken gekregen met bezwaar- en beroepprocedures op de besluitvorming voor het 
afgeven van ontheffingen om knobbelzwanen te kunnen doden. In dit plan gaan wij hier niet 
verder op in. De procedures hebben er toe geleid dat GS zich heeft moeten wenden tot de 
Raad van State. De afdeling heeft uiteindelijk finale beslissingen19 genomen waaruit valt af te 
leiden dat de ontheffingen van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland die zijn afgegeven   
aan de Faunabeheereenheid van Noord-Holland, voor beheer en schadebestrijding bij 
knobbelzwanen met afschot, terecht zijn afgegeven. 
 
Op basis van bovenstaande heeft de Faunabeheereenheid de volgende beheerdoelstelling 
geformuleerd. 

                                                 
16 Hoofdstuk 2 Beleid, wet- en regelgeving. 
17 Voorafgaand aan het gebruik van de vrijstelling is een meldingsplicht en na gebruik een rapportageplicht. 
18 De FBE verplicht de gebruiker van de ontheffing deze voorwaarden na te komen. 
19 200606996/1. uitspraak: 21 maart 2007, 200606996/3. uitspraak: 13 december 2006 Raad van State.  
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5.2.4 Doelstelling beheer (Schade) 
 
Het doel is de schade aan landbouwgewassen veroorzaakt door knobbelzwanen terug te 
dringen en op een acceptabel niveau te houden. 
De Faunabeheereenheid meent dat het door GS geaccepteerde- en goedgekeurde 
schadebedrag van maximaal € 15.000,00, aanvaardbaar is. De Faunabeheereenheid stemt het 
gebruik van de ontheffing hier op af.  
 
De doelstelling kan worden bereikt door het weren en verjagen, behandelen van eieren om 
uitkomen te voorkomen en afschot van schade aanrichtende knobbelzwanen. De schade is van 
meer factoren afhankelijk. Naast gewassoort, grondsoort en weersgesteldheid zijn ook de 
marktprijsschommelingen van belang. Het is echter wel duidelijk dat vermindering van 
schade slechts kan worden bereikt, wanneer ook het geweer wordt gebruikt. Daarbij is tevens 
een voortdurende aandacht nodig om de reproductie, die niet door de foerageerruimte wordt 
belemmerd, op basis van de provinciale vrijstellingsverordening laag te houden. Met het 
beheer wordt bereikt dat de landbouwschade daalt. Indien dit beheer achterwege blijft zal de 
schade weer oplopen, mogelijk tot aan het niveau zoals in 2002 en daarvoor plaats vond. 
 
Belangen van grondgebruikers 
In de afgelopen beheerperiode (2009-2013) is door het Faunafonds voorzien in een financiële 
tegemoetkoming aan bedrijven waar belangrijke schade aan gewassen was opgetreden, 
veroorzaakt door knobbelzwanen. De getaxeerde schade is vooral veroorzaakt door 
knobbelzwanen en groepen knobbelzwanen in de periode 1 maart tot 1 juni. 
Territoriumhoudende knobbelzwanen en hun nog niet vliegvlugge jongen veroorzaken 
beperkte schade aan gewassen. Groepen knobbelzwanen in de periode 1 augustus tot 1 
oktober veroorzaken minder schade ten opzichte van het voorjaar maar kunnen wel per 
schadegeval aanzienlijke schade veroorzaken. 
 
De getaxeerde belangrijke landbouwschade20 veroorzaakt door knobbelzwanen betreft 
vrijwel volledig de schade aan (blijvend grasland) grasgewas, Daarnaast is in beperkte mate 
belangrijke schade aangericht aan ingezaaid gras (12 x en totaal € 8.070,00), graszaad ( 1 x 
totaal €570,00), groenten (1 x totaal € 2.772,00) en granen (2 x totaal € 613,00). De 
getaxeerde schade is in de periode 2009 tot en met de eerste zes maanden van 2013 (tabel 3) 
als volgt geweest: 
 
Beheerjaar Aantal 

meldingen 
Totaal schade Gemiddelde schade per 

geval
2009 118 €   42.511,00 € 360,00
2010 62 € . 24.527,00 € 396,00
2011 75 € . 44.969,00 € 600,00
2012 46 €   24.583,00 € 534,00
2013 eerste zes maanden 35 €   21.564,00 € 616,00
Totaal gedurende 
beheerperiode 

336 € 158.154,00 € 471,00

(tabel 3) Overzicht van de belangrijke landbouwschade gevallen in Noord-Holland in de beheerperiode 2009-
2013. (bron Faunafonds) 
  

                                                 
20 Belangrijke schade is gedefinieerd op € 250,00 of meer per schadegeval. 
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Procentuele verdeling van de schade per gewassoort %
grasgewas (grasland, blijvend) 92,40
grasgewas (nieuw ingezaaid grasland) 5.10
graszaad 0.36
granen 0,39
groente 1.75
Totaal gewasschade 100.00
(tabel 4) 
 
Gewenste stand  
De Faunabeheereenheid hanteert hierom een voorjaarsstand van 1.000 vogels. Wanneer echter 
blijkt dat de gewenste vermindering van de schade al wordt bereikt bij een hogere stand, dan 
vervalt de noodzaak om de gewenste stand na te streven. 
 
In het Natura 2000 doelendocument zijn geen doelen gesteld voor knobbelzwanen. Het is dus 
wel nodig om een doel te stellen, waarbij de gunstige staat van instandhouding niet in het 
gedrang komt.  
Wanneer wordt uitgegaan van een aantal van 1.000 vogels, zoals dit in het verleden het geval 
was, blijft de populatie een levensvatbare component van het leefgebied. Het leefgebied en de 
habitat worden niet in omvang aangetast. 
Als dit aantal aanwezig is, is er ook geen sprake van aantasting van de gunstige staat van 
instandhouding van de soort. 
 
Omvang en noodzaak van gewenste handelingen  
De Faunabeheereenheid richt het beheer op het voorkomen en bestrijden van schade aan 
gewassen: 
 
Op basis hiervan komt de Faunabeheereenheid tot de volgende uitgangspunten: 

• Er zijn foerageergebieden21 voor overwinterende ganzen aangewezen waarbinnen ook 
knobbelzwanen, indien overwinterende ganzen in het gebied aanwezig zijn enige 
bescherming genieten; Binnen deze gebieden is schadebestrijding, indien 
overwinterende ganzen niet aanwezig zijn, mogelijk.  

• Buiten de aangewezen foerageergebieden is in het kader van een Faunabeheerplan 
verjaging van knobbelzwanen in de periode 1 oktober tot 1 april, indien nodig 
ondersteund met afschot, noodzakelijk. 

• Groepen knobbelzwanen, adulte en sub-adulte, dienen in de periode 1 april tot 1 
oktober te worden verjaagd van schadegevoelig gewas, indien nodig met afschot.  

Verstoring van knobbelzwanen die zich ophouden in groepen kleine- en wilde zwanen is niet 
toegestaan. 
 
Bij niet ingrijpen is de verwachting dat de landbouwschade de komende beheerperiode zal 
toenemen. Verwacht mag worden dat deze zal stijgen naar de waarden ( > € 80.000,00) zoals 
in 2002 en daarvoor plaats vonden. De omvang van de schadetoename is vooral afhankelijk 
van de eventuele verdere groei van de populatie en het wel of niet aanhouden van streng 
winterweer. 
                                                 
21 Foerageergebieden maken deel uit van bestaand provinciaal beleid. Dit beleid komt voort uit het “Beleidskader 
Faunabeheer voor overwinterende Ganzen en Smienten” In dit kader heeft GS per besluit foerageergebieden 
begrensd waarbinnen dit beleid is uitgewerkt. Volgens richtsnoeren, zoals omschreven in de brochure van dit 
Beleidskader, wordt door de Faunabeheereenheid en de personen die belast zijn met beheer en schadebestrijding 
de ontheffing gebruikt. 
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5.2.5 Beheermaatregelen  
 
Ter voorkoming en beperking van schade aan gewassen worden in de beheerperiode de 
volgende maatregelen genomen: 

• Verjagen met afschot bij (dreigende) schade. 
• Nestbehandeling. 
• Inzet van werende middelen, conform de voorschriften van het Faunafonds. 
 

Als eerste wordt gekeken naar de WBE werkgebieden (tabel 5) die in het verleden zijn 
geconfronteerd met belangrijke gewasschade, veroorzaakt door knobbelzwanen. In deze 
gebieden zullen de maatregelen getroffen worden.  
 

Figuur 3 

Voor de goede orde zijn deze werkgebieden van 
de wildbeheereenheden (WBE’s) ook 
gevisualiseerd (Figuur 3). 
De lichtblauw ingekleurde werkgebieden zijn de 
gebieden waar gemachtigden de ontheffing 
kunnen gebruiken. 
De machtiging wordt alleen afgegeven om de 
landbouwschade te voorkomen, te beperken en te 
bestrijden zoals genoemd in tabel 5.  
 

 
Voor Natura 2000 gebieden geldt dat de uitvoering van maatregelen overeenkomstig het 
(toekomstige) Natuurbeheerplan zal verlopen. Voor Foerageergebieden geldt dat de 
uitvoering van maatregelen overeenkomstig de Brochure Beleidskader Faunabeheer voor 
overwinterende ganzen en smienten zal verlopen. 
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WBE werkgebieden waar de 
maatregelen kunnen worden 
uitgevoerd, rekeninghoudend 
met de mitigerende 
maatregelen in N2000- en 
foerageergebieden. 

WBE werkgebieden waar 
in de beheerperiode 2009-
2013 jaren belangrijke 
schade 
 (> € 250,00) werd 
aangericht. 

WBE werkgebieden 
waarbinnen Natura 2000 
gebieden en/of 
foerageergebieden bevinden. 

WBE nummer en naam Gewassoort N2000 
gebied 

Foerageergebied

0079 Wijcker en Langmeer grasland X  
0088 Zeevang grasland X X 
0096 Het Grootslag grasland en graan   
0110 ‘t Ouwe Land grasland w.o. ingezaaid 

gras   
0168 Gooi & Vechtstreek grasland en graan X X 
0242 De Dieën grasland  X 
0243 Jachtraad 
v.d.Wieringermeer 

grasland 
  

0246 Amstelland grasland   
0260 Jacht & Faunabeheer 
Waterland 

grasland 
  

0263 De Purmer grasland en graan   
0266 Haarlemmermeer grasland   
0273 Grootgeestmerambacht grasland, w.o. ingezaaid 

gras en graan   
0277 Westerkogge-jagers grasland   
0278 Waterland e.o. grasland X  
0295 De Schermeer e.o. grasland w.o. ingezaaid 

gras X  
0297 Zaanstreek e.o.  grasland X  
0323 Beemster 
Jagersvereniging 

grasland w.o. ingezaaid 
gras en graan   

0324 De Noordkop grasland en graszaad X  
0337 Noorder-Koggenland e.o. grasland w.o. ingezaaid 

gras, graan, graszaad en 
groenten   

0340 Spaarnwoude grasland   
0345 IJmeer & Vechtstreek grasland X X 
0357 Banne, Wormer Jisp & 
Neck 

grasland 
X  

0412 Noord-Kennemerland grasland X  
0322 De Eem grasland   
0168 Noorderpark grasland X  
(tabel 5) Gebiedsbegrenzing waarvoor in combinatie met genoemde landbouwgewassen het gebruik van het 
geweer is toegestaan als ondersteuning om knobbelzwanen te verjagen.  
 
Het is effectief om bij schadebestrijding met afschot, te kiezen voor volwassen dieren, voordat 
zij aan het broeden beginnen waardoor nageslacht uit blijft. 
Ook wordt schade beperkt wanneer de reproductie afneemt. Dit gebeurt door het behandelen 
van de eieren zodat ze niet uitkomen. In het algemeen is dit een arbeidsintensieve aanpak, 
waarbij het effect beperkt is omdat er vervolglegsels kunnen worden geproduceerd. Niettemin 
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zijn deze handelingen in diverse situaties uit te voeren. Nestbehandeling en afschot drukken 
de populatiegroei en versterken het schadebestrijdend effect.  
 
Wanneer schade dreigt of wordt aangericht aan gewassen, zal in aanvulling op de door de 
Provincie verlangde toepassing van werende middelen, ter ondersteuning hiervan afschot 
plaatsvinden. In het algemeen is in dergelijke situaties het afschot van een gering aantal dieren 
voldoende. Naast het afschot stuurt de Faunabeheereenheid aan op nestbehandeling. 
(provinciale vrijstelling). Het is heel goed mogelijk dat agrarische ondernemers, 
vogelwachters en Agrarische Natuurverenigingen ook hun verantwoordelijkheden op zich 
nemen en zich bij de Provincie melden voor het gebruik van de provinciale vrijstelling. 
Naast de maatregelen om schade aan de landbouw te voorkomen is het in een (gering) aantal 
gevallen nodig om lokaal maatregelen te treffen wanneer er sprake is van problemen met de 
openbare veiligheid en met de veiligheid van het luchtverkeer. 
 
Om de maatregelen uit te kunnen voeren zal de Faunabeheereenheid bij Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland een verzoek om ontheffing, art 68 van de Flora- en faunawet, indienen. In 
dit verzoek wordt ook toestemming, art 10 Besluit beheer en schadebestrijding dieren, 
gevraagd voor het gebruik van toegestane middelen, art 5 Besluit beheer en schadebestrijding 
dieren, waar onder het gebruik van geweren als middel om knobbelzwanen te verjagen met 
ondersteunend afschot en met honden, niet zijnde lange honden, om geschoten 
knobbelzwanen te kunnen apporteren. 
 

5.2.6 Plaats en periode inzet beheermaatregelen  
 
In het voorjaar wordt de meeste schade aangericht. De maatregelen zullen in belangrijke mate 
juist dan worden getroffen. Doorgaans is de najaarschade minder omvangrijk. Met de jaarlijks 
gepubliceerde cijfers van het Faunafonds is een goede beoordeling te maken van tijd, plaats 
en intensiteit van de maatregelen. 
 
De Faunabeheereenheid hanteert het volgende uitgangspunt m.b.t. afschot ter ondersteuning 
aan verjaging:  
Periode 1 oktober tot 15 juni; 
Ten behoeve van de landbouw, maar buiten de foerageergebieden voor overwinterende 
ganzen (indien aanwezig) en op akkerbouwpercelen binnen deze gebieden waar belangrijke 
schade kan ontstaan zullen de genoemde beheermaatregelen verjaging en afschot worden 
ingezet. 
 
Periode 15 juni tot 1 oktober; 
Op alle landbouwpercelen waar belangrijke schade kan ontstaan zullen, met inachtneming van 
de uitgangspunten als genoemd in hoofdstuk 2, de genoemde beheermaatregelen verjaging en 
afschot worden ingezet. 
 
Hiermee wordt invulling gegeven aan het belang van grondgebruikers ter voorkoming en 
bestrijding van schade en het sturend effect van de beheermaatregelen optimaal benut. 
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De beheermaatregel ondersteunend afschot wordt onder de volgende voorwaarden ingezet: 
• Ter voorkoming van landbouwschade 
• Mag alleen dan plaatsvinden indien er geen sprake is van vermenging met (groepen) 

kleine- en wilde zwanen 
• In foerageergebieden is het alleen toegestaan indien er geen overwinterende ganzen 

aanwezig zijn.  
• In Natura 2000 gebieden mag dit alleen dan wanneer naar het oordeel van GS er geen 

sprake is van een significant negatief effect op de kwalificerende soorten.  
 
Periode van inzet van beheermaatregelen; 
De beheermaatregelen verjaging van de knobbelzwanen met visuele en akoestische middelen 
en regelmatige verontrusting worden, voor zover mogelijk, het gehele etmaal ingezet. 
De beheermaatregel afschot wordt ingezet tussen één uur voor zonsopkomst, en één uur na 
zonsondergang. Gedurende deze tijdsperiode is het voldoende licht om knobbelzwanen die 
schade veroorzaken goed te kunnen onderscheiden van andere zwanensoorten. Deze 
verwachting is gebaseerd op zowel het specifieke gedrag en leefwijze van de knobbelzwanen 
als de praktische mogelijkheden voor uitvoering. Daarbij is gebleken dat hoe vroeger 
knobbelzwanen worden verjaagd, hoe beter de schade kan worden beperkt. Laat terugkerende 
knobbelzwanen kunnen worden verhinderd om ‘s nachts schade te veroorzaken. Bovendien 
leidt dit vroege resp. late optreden er toe dat het publiek hiermee niet of minder in contact 
komt. Dit leidt er mede toe dat de uitvoerder meer mogelijkheden heeft het beheer buiten 
werktijd te kunnen laten plaatsvinden. Zowel het schadeaspect als de uitvoering is hiermee 
gebaat. Immers dit biedt meer mogelijkheden tot beheer dus betere kansen op voorkomen van 
schade.  
 

5.2.7 Effectiviteit van beheermaatregelen  
 
De uitgevoerde beheermaatregelen zijn in de periode 2009 tot 2013 als volgt geweest: 
 
Beheerperiode knobbelzwanen Gedode knobbelzwanen 
2009* 0
2010 210
2011 714
2012 911
Voor zover gerapporteerd 2013 1146
(tabel 6) Overzicht van afschotaantallen in de laatste beheerperiode 2009-2013 
* geen ontheffing 
 
Na 2008 is de schade, zij het wisselend, redelijk stabiel. De Faunabeheereenheid zal voor de 
komende beheerperiode de uitvoerders stimuleren om met name in de winter de adulte- en in 
het voorjaar de sub-adulte knobbelzwanen intensief te verjagen met afschot. 
 
In de beheerperiode zullen de gekozen beheermaatregelen op grond van de ervaringen uit de 
afgelopen beheerperiode (tabel 6) voldoende effect op kunnen leveren. Met name als de 
bovenstaande beheermaatregelen intensief en consequent worden doorgevoerd. 
Op basis van de aantallen afschot gedode knobbelzwanen en de totale deelpopulatie in Noord-
Holland als onderdeel van de populatie in Nederland en de metapopulatie (ca. 250.000) van 
Noordwest Europa zal het duurzaam behoud van de populatie knobbelzwanen niet in gevaar 
gebracht worden door de beheermaatregel afschot. 
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De Faunabeheereenheid verstrekt machtigingen bij voorkeur aan uitvoerders die zijn 
aangesloten bij een WBE of TBO. Echter, de Faunabeheereenheid maakt geen exclusief 
voorbehoud voor bovengenoemde uitvoerders. Een ieder met een wettelijk belang kan door de 
Faunabeheereenheid in de gelegenheid worden gesteld om zijn belang te beschermen en 
vanuit dit standpunt is het ook mogelijk dat niet in de Faunabeheereenheid deelnemende 
uitvoerders gemachtigd worden voor het gebruik van een ontheffing. 
 

5.2.8 Uitvoering beheermaatregelen  
 
De uitvoering van het knobbelzwanenbeheer zal gedurende de beheerperiode op de volgende 
wijze plaatsvinden: 
 
Organisatie 

1. De houder van de ontheffing is de Faunabeheereenheid., 
2. De uitvoering van de beheermaatregelen wordt gecoördineerd door de secretaris van 

de Faunabeheereenheid, desgewenst in overleg met de secretarissen van de WBE’s. 
3. De Faunabeheereenheid stelt voor verslaglegging van gegevens en beheermaatregelen 

kwalitatieve en uniforme formulieren digitaal ter beschikking. 
4. De secretaris van de Faunabeheereenheid adviseert (met het Faunafonds) 

grondgebruikers bij de uitvoering van schadevoorkomende maatregelen. 
5. De machtiginghouder (uitvoerder) en/of secretaris van de WBE is verantwoordelijk 

voor de verslaglegging van de uitgevoerde beheermaatregelen, de Faunabeheereenheid 
is verantwoordelijk voor de verslaglegging aan Gedeputeerde Staten van de Provincie 
(jaarverslag). 

 
Uitvoering 
De secretaris van de Faunabeheereenheid zal de ontheffing voor het doden van 
knobbelzwanen op basis van de beoordeling van de aanvraag voor het gebruik van de 
ontheffing doorschrijven (middels een machtiging) aan de aanvrager en biedt vooraf inzage 
van de af te geven machtiging aan de hiervoor door de Provincie aangewezen afdeling. 
 
Er mag alleen dan van de beheermaatregel afschot gebruik gemaakt worden indien aan 
kwetsbare gewassen, waar ondanks de toepassing van de vereiste inzet van 2 werende 
maatregelen, schade wordt of dreigt te worden aangericht.  
Voor de deugdelijke inzet en toepassing van werende maatregelen wordt verwezen naar de 
Handreiking Faunaschade van het Faunafonds.  
Tevens kan op verzoek, de secretaris van de Faunabeheereenheid de grondgebruiker adviseren 
over de inzet van werende maatregelen. 
De beheermaatregel afschot op grasland waarvan het gewas ouder is dan zes maanden na het 
inzaaien, kan worden toegepast zonder de inzet van werende maatregelen indien schade wordt 
of dreigt te worden aangericht. 
 

5.2.9 Monitoren van beheermaatregelen  
 
(zie hoofdstuk 6) 
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5.2.10 Conclusies 
 

• Ondanks de te nemen maatregelen is de gunstige staat van instandhouding van de 
populatie knobbelzwanen gewaarborgd. 

• Dit Faunabeheerplan is vastgesteld door het bestuur van de Faunabeheereenheid 
Noord-Holland en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. 

• Het voorgestelde beheer, zo is gebleken in de periode vanaf 2005 tot aan 2013, is 
succesvol en maakt het mogelijk dat overal in de provincie Noord-Holland 
knobbelzwanen kunnen voorkomen. 

• De Faunabeheereenheid en de provincie Noord-Holland vinden een schadeomvang 
van € 15.000,00 acceptabel en zien geen noodzaak om de voorgestelde 
beheermaatregelen toe te staan wanneer het schadeniveau onder dit bedrag stabiliseert. 

• Het voorgestelde beheer voldoet aan de verwachtingen in termen van het voorkomen, 
beperken dan wel bestrijden van landbouwschade. 

• Indien het uitgevoerde beheer niet wordt voortgezet zal de schade aan 
landbouwgewassen waarschijnlijk toenemen. 

• Met het voortzetten van het huidige beheer zal, met uitzondering van het behandelen 
van nesten en eieren, het niet nodig zijn in te grijpen in de omvang van de populatie 
knobbelzwanen. 

• Indien het voorgestelde beheer geen doorgang kan vinden zou het zo kunnen zijn dat 
de populatie knobbelzwanen zal doorgroeien. Waardoor t.z.t. misschien fors ingrijpen 
in de populatieomvang nodig zal zijn. 

 

5.2.11 Geraadpleegde documentatie 
 
Flora- en faunawet, 
Beleidsnota Flora- en faunawet provincie Noord-Holland, 
Provinciale vrijstellingsverordening 2009 / 67, 
Faunabeheerplan 2004-2008, 
Faunabeheerplan 2009-2013, 
Schadegegevens t/m eerste helft 2013 van het Faunafonds, 
Handreiking Faunaschade van het Faunafonds, 
Brochure “Beleidskader Faunabeheer voor overwinterende Ganzen en Smienten”, 
Jaarverslagen 2004 t/m 2012 Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland, 
Scharringa, C.J.G., W. Ruitenbeek, P.J. Zomerdijk, 2010. Atlas van de Noord-Hollandse 
Broedvogels 2005-2009. Uitgave van de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland 
en Landschap Noord-Holland, 
WBE databank, 
Sovon uitgaven Watervogels in Nederland uitgaven 2006-2011. 
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5.3 Meerkoet Fulica atra 

 
foto: Coen Wouda 
 

5.3.1 Inleiding 
 
De meerkoet komt in elk binnenwater voor. Van stadsgracht tot de oevers van grote meren, 
overal treffen wij de meerkoet aan. De meerkoet nestelt voor zover het biotoop toelaat, overal 
in de oeverzone. Meerkoeten zijn, buiten het winterseizoen, territorium houdende vogels. 
 
Het is van belang dat bij het treffen van beheermaatregelen de populatie meerkoeten in een 
gunstige staat van instandhouding kan blijven voortbestaan en daarbij voldoende leefgebied 
tot hun beschikking hebben. De maatregelen in dit plan zijn gericht tegen het aanrichten van 
schade aan landbouwgewassen door meerkoeten waardoor belangen van grondgebruikers 
worden geschaad. Het is de taak van de Faunabeheereenheid om deze schade te voorkomen, 
te beperken dan wel te bestrijden.  
 
Sinds 2005 is op basis van respectievelijk het eerste (2004-2008) Faunabeheerplan, het 
tweede (2009-2013) Faunabeheerplan en het provinciaal vrijstellingsbeleid het beheer van 
meerkoeten uitgevoerd.22 
 
In deze paragraaf is een overzicht gegeven van de aanwezigheid van meerkoeten in Noord-
Holland, met als referentie de populatie waarvan zij deel uitmaken. Vervolgens wordt 
ingegaan op de belangrijke schade die ontstaat aan landbouwgewassen door vraat en 
vertrapping van schadegevoelige gewassen. Voorts wordt beschreven welke 
beheermaatregelen de Faunabeheereenheid in het kader van schadebestrijding in de 
beheerperiode wil inzetten binnen de kaders van het provinciaal beleid. 
 
Waar gesproken wordt over “afschot” wordt altijd bedoeld; het verjagen met ondersteunend 
afschot van diersoorten die landbouwschade veroorzaken. 
 

                                                 
22 Sinds 2005 zijn ontheffingen gebruikt om meerkoeten te kunnen doden met als doel landbouwschade te 
voorkomen, te beperken en te bestrijden. De provinciale vrijstellingsverordening maakt het mogelijk om 
landbouwschade veroorzakende meerkoeten opzettelijk te verjagen. 
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Andere bevredigende oplossing 
Alvorens over te kunnen gaan tot besluitvorming (ontheffing verlening aan de 
Faunabeheereenheid) door GS om de maatregelen in dit plan toe te staan moet worden 
beoordeeld en vastgesteld dat andere bevredigende oplossing niet voorhanden of onvoldoende 
toereikend zijn om de noodzaak tot doden van de dieren kunnen verhinderen en de schade 
kunnen voorkomen. 
 
Uitgangspunt 
Bevindingen in de voorgaande beheerperioden 2004-2008 en 2009-2013. 

• De inzet van werende en verjagende middelen op basis van de provinciale 
vrijstellingsverordening heeft een schade beperkend, maar niet meetbaar effect. Het 
fysiek verjagen is van korte duur en naarmate verjaagacties vervolgd worden wordt de 
terugkeer van meerkoeten naar de schadelocatie in tijdsduur steeds korter. Met afschot 
vindt terugkeer naar de schadelocatie veelal niet plaats. Vooralsnog kan gesteld 
worden dat van werende en verjagende middelen een schade beperkend effect uitgaat 
maar dat niet voorkomen kan worden dat het gebruik van een geweer, incident 
gestuurd, wordt uitgesloten. Dit blijkt ook uit de schade beoordeling van het 
Faunafonds. Ondanks de inzet van werende en verjagende middelen is toch gebleken 
dat landbouwschade niet te voorkomen was en is een tegemoetkoming van de schade 
betaald. 

 

5.3.2 Verspreiding en aantalsontwikkeling  
 
Aanwezigheid 
Noord-Holland is een belangrijke provincie voor de meerkoet. De vogels komen verspreid in 
de gehele provincie voor. ’s Winters zijn concentraties te vinden in/nabij het Markermeer, 
IJmeer en het Gooimeer. De meerkoet is een echte cultuurvolger, veel vogels brengen dan ook 
de winter door nabij waterpartijen in het stedelijk gebied. In de broedperiode komt de 
meerkoet in heel Noord-Holland voor. De Nederlandse meerkoet valt onder de populatie van 
Noordwest Europa. In het najaar overwintert een kwart van deze populatie in Nederland. Veel 
Nederlandse meerkoeten overwinteren in zuidelijker regionen (o.a. Frankrijk).  
 
Verspreiding gedurende het jaar 
De populatie meerkoeten in Noord-Holland bestaat uit overzomerende en overwinterende 
vogels.  
Opmerkelijk is de verschuiving gedurende het jaar, van binnendijks naar buitendijkse 
gebieden. (en omgekeerd). Aan het einde van de zomer neemt de populatie binnendijks toe. 
Verondersteld wordt dat dit wordt veroorzaakt door het kouder worden van het water 
(energieverlies), het schaarser worden van driehoeksmosselen en minder beschikbare 
waterplanten. De binnendijkse populatie in Noord-Holland wordt voornamelijk aangevuld 
door vogels van de IJsselmeerkust en van de Randmeren. Gedurende de winter wordt het 
aantal meerkoeten aangevuld met overwinterende dieren uit Noord- en Noord-Oost Europa. 
Het aantal dieren dat gedurende de winter naar Noord-Holland trekt is groter dan het aantal 
overzomeraars dat wegtrekt. Eind februari, begin maart vallen de groepen meerkoeten uiteen 
en vormen de vogels die in Nederland broeden territoria. De vogels die noordelijker en 
oostelijker in Europa broeden, keren dan terug naar die gebieden. De vogel benut als 
broedvogel natte randen van de oevers zowel in natuurlijke omgeving als in stadsgrachten, 
jachthavens, parken, industrieterreinen, etc. In de periode maart tot juli wordt geprobeerd 
meerdere broedsels groot te brengen. Indien een broedpoging mislukt of het nest wordt 
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vernield, dan wordt direct een nieuw nest gemaakt. Opvallend is dat er meestal meer dan vijf 
eieren (literatuur spreekt zelfs van 6-12 eieren) in een nest wordt aangetroffen terwijl over het 
algemeen slechts enkele jongen per legsel binnen het jaar volwassen worden. 
Voor meerkoeten is kenmerkend dat de groepen vaak elk jaar op dezelfde graslanden 
verschijnen en dat hun verblijf daar, als geen verstoring optreedt, weken kan duren. 
 
Leefgebied 
Als voedsel neemt de meerkoet zowel plantaardig als dierlijk voedsel tot zich, waarbij 
duikend naar waterplanten en driehoeksmosselen wordt gezocht. Op de oever wordt 
gefoerageerd op grassen en kruiden en op landbouwgrond ook op landbouwgewassen. In de 
winter, als waterplanten afgestorven zijn, wordt in (grote) groepen gefoerageerd op grasland 
en wintergranen.  
Bij beheer van de populatie overwinterende meerkoeten in Nederland (figuur 5)is het van 
belang dat de vogels voldoende leefgebied tot hun beschikking hebben om gedurende de 
winterperiode te kunnen voorzien in hun levensbehoefte. In de winterperiode foerageren 
meerkoeten ook op gras en akkerland. 
 
Aantallen 
Het aantal meerkoeten in Nederland is op jaarbasis vrij stabiel, ca. 250.000 vogels (gemiddeld 
over de afgelopen 10 jaar). De laatste jaren zijn de aantallen in Nederland en Noord-Holland 
iets afnemend. De oktobertelling van 2010 (Sovon “Watervogels in Nederland” 2010-2011) 
vermeld 261.557 exemplaren, geteld volgens een vastgestelde methodiek. De Atlas van de 
Noord-Hollandse broedvogels (2010) vermeldt een schatting van 150.000 broedparen 
waarvan ca. 15.000 tot 20.000 (Figuur 4) broedparen in Noord-Holland. Hoewel 
schommelend in aantal kan gesteld worden dat er aanwijzingen23 zijn dat de populatie in 
Noord-Holland zich stabiliseert. 

                                                 
23 Sovon Watervogel rapportages.  
Atlas van de Noord-Hollandse broedvogels 2005 – 2010. 
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Figuur 4 Verspreiding broedparen meerkoeten 
(bron: Scharringa et al,. 2010) 
 

 

Figuur 5 Meerkoet verspreiding aantal 
doortrekkers/overwinteraars (Sovon, 2005).  

 

5.3.3 Wettelijke status en provinciaal beleid 
 
De Provincie hanteert in haar beleid24 de volgende uitgangspunten en regels; 

• GS van Noord-Holland staat grondgebruikers toe om ter voorkoming van schade door 
meerkoeten aan de landbouw de dieren opzettelijk te verontrusten. 

• Op basis van een Faunabeheerplan wordt onder voorwaarden25 ontheffing verleend 
voor het verjagen met ondersteunend afschot op locaties waar (dreigende) schade 
ontstaat. 

Op basis van dit Faunabeheerplan kan Gedeputeerde Staten besluiten tot een ontheffing, 
ondersteunend aan verjaging, om meerkoeten te kunnen doden. 
Voorafgaand aan dit Faunabeheerplan vigeert een ontheffing om, ondersteunend aan 
verjaging, meerkoeten te kunnen doden. Met dit Faunabeheerplan wordt dit beleid 
gecontinueerd. 
 
Op basis van bovenstaande heeft de Faunabeheereenheid de navolgende beheerdoelstelling 
geformuleerd. 
 

                                                 
24 Hoofdstuk 2 Beleid, wet en regelgeving. 
25 De FBE verplicht de gebruiker van de ontheffing deze voorwaarden na te komen. 
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5.3.4 Doelstelling beheer (Schade) 
 
De Faunabeheereenheid richt beheer op voorkomen en bestrijden van schade aan gewassen 
gedurende het gehele jaar (hoofdzakelijk winterperiode).  
Dit kan bereikt worden door het plaatsen van werende en verjagende middelen, actief te 
verjagen en indien het toebrengen van schade niet wordt gekeerd, verjaging met afschot. In de 
afgelopen beheerperioden is gebleken dat dit laatste zeer effectief is bij meerkoeten. De 
groepen laten zich makkelijk uiteen drijven indien het geweer wordt toegepast. 
 
Op basis hiervan komt de Faunabeheereenheid tot het volgende uitgangspunt: 
Er is een noodzaak tot afschot als de werende middelen die het Faunafonds voorschrijft om tot 
uitbetaling van schade over te gaan, geen resultaat opleveren. 
 
Belangen van grondgebruikers 
In de afgelopen beheerperiode werd door het Faunafonds voorzien in een financiële 
tegemoetkoming aan bedrijven waar belangrijke schade aan gewassen was opgetreden, 
veroorzaakt door meerkoeten. De getaxeerde schade is hoofdzakelijk veroorzaakt door met 
name overwinterende groepen meerkoeten op grasland en zo blijkt, in toenemende mate aan 
granen. Overzomerende meerkoeten en hun jongen veroorzaken beperkte schade aan 
gewassen zoals vollegrondsgroente en voedergewassen. 
 
De getaxeerde belangrijke landbouwschade26 (tabel 1 en 2) veroorzaakt door meerkoeten 
betreft vrijwel volledig schade aan gras, daarnaast is in beperkte mate belangrijke schade 
aangericht aan nieuw ingezaaid gras (1 x) € 486,00, in toenemende mate aan wintergraan (5 x) 
€ 5.667,00 en zomergraan (1 x) € 472,00. De getaxeerde schade is in de periode 2009 tot en 
met de eerste zes maanden van 2013 als volgt geweest: 
 
Belangrijke landbouwschade aangericht door meerkoeten (bron Faunafonds) 
Beheerperiode Aantal 

meldingen
Totaal 
getaxeerde 
schade 

Gemiddelde schade per geval 

2009 6 €   5.491,00 €    915,00
2010 1 €   1.164,00 € 1.164,00
2011 5 €   6.364,00 € 1.273,00
2012 2 €   1.481,00 €    741,00
2013 eerste zes maanden 1 €      402,00 €    402,00
Totaal gewasschade 15 € 14.902,00 €    993,00
(tabel 1) 
 
Procentuele verdeling van de schade per gewassoort % 
grasgewas (grasland, blijvend) 55.55 
grasgewas (nieuw ingezaaid) 3,26 
zomergraan 3,17 
wintergraan 38,02 
Totaal gewasschade 100,00 
(tabel 2) 
 

                                                 
26 Belangrijke schade is gedefinieerd op € 250,00 of meer per schadegeval. 
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De verspreiding van de schade is door de gehele provincie echter veelal onder het criterium 
van € 250,00 euro per schadegeval. Aangezien meerkoeten in de gehele provincie voorkomen 
valt niet uit te sluiten dat aan de gewassen genoemd in tabel 3, waar dan ook in de provincie, 
schade wordt toegebracht. 
Naarmate de winter vordert neemt de groei van grassen en reeds gekiemde wintergranen af. 
De regenbuien in het na- en voorjaar maken de grond nat en de groepen meerkoeten 
verslempen de grond en vertrappen en vreten het gewas weg. Hierbij kan aanzienlijke schade 
optreden. 
Bij niet ingrijpen is de verwachting dat de schade door de populatie meerkoeten in Noord-
Holland de komende beheerperiode sterk zal toenemen. Mogelijk tot vergelijkbare omvang 
zoals in 2002 > € 76.000,00. De verwachting is gebaseerd op de schadecijfers van het 
Faunafonds, gerelateerd aan een vrij stabiele populatie meerkoeten in Noord-Holland.  
 
Granen Vraatschade Herfst, winter, voorjaar 
Aardappelen Vraatschade Vroege teelt 
Grasland Vraatschade Herfst, winter, voorjaar 
Graszaad en graszoden Vraatschade bevuiling, vertrapping Herfst, winter, voorjaar 
Vgg. Spinazie Vraatschade Gehele teeltperiode 
Vgg. Sla en andijvie Vraatschade Gehele teeltperiode 
Vgg. Bloemkool en 
broccoli 

Vraatschade Incidenteel 

Vgg. Boerenkool Vraatschade Incidenteel 
Vgg. Overige/algemeen Vraatschade Gehele teeltperiode 
Bloembollen en lelies Vraatschade en vertrappen Gehele teeltperiode 
Riet en biezen Vraatschade Gehele teeltperiode 
(tabel 3) In de Handreiking Faunaschade zijn de voor meerkoeten kwetsbare gewassen geïnventariseerd (Vgg. = 
vollegrondsgroente) 
 
Gewenste stand 
De Faunabeheereenheid hanteert geen gewenste stand van de populatie meerkoeten. Hiertoe is 
geen noodzaak. Zoals al eerder opgemerkt zijn er aanwijzingen dat de Noord-Hollandse 
populatie stabiliseert.  
Daarmee is aangegeven dat de gunstige staat van instandhouding niet in het geding is. Het 
afschot van meerkoeten door de jaren heen is zo gering dat invloed daarvan in de gehanteerde 
telmethodieken niet waarneembaar is. 
 
Omvang en noodzaak van de gewenste handelingen  
De Faunabeheereenheid richt het beheer op het bestrijden en voorkomen van schade aan 
landbouw gewassen. 
Landbouwschade komt in de gehele provincie voor. 
 
Bij niet ingrijpen is de verwachting dat de landbouwschade de komende beheerperiode zal 
toenemen. Verwacht mag worden dat deze zal stijgen naar de waarden (>76.000,00) zoals in 
2002 en daarvoor plaats vonden. De omvang van de schadetoename wordt mede bepaald door 
het wel of niet aanhouden van streng winterweer, met name voor wintergranen. 
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5.3.5 Beheermaatregelen  
 
Ter voorkoming en beperking van schade aan gewassen worden in de beheerperiode de 
volgende maatregelen ingezet: 

• Verjagen van meerkoeten door regelmatige verontrusting, zo nodig met gebruik van 
afschot. 

De maatregel afschot wordt terughoudend ingezet. Deze maatregel is vooral effectief wanneer 
meerkoeten blijven terugkeren naar schadegevoelige percelen of zich ophouden op moeilijk 
bereikbare plaatsen.  
 
Om de maatregelen uit te kunnen voeren zal de Faunabeheereenheid bij Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland een verzoek om ontheffing, art 68 van de Flora- en faunawet, indienen. In 
dit verzoek wordt ook toestemming, art 10 Besluit beheer en schadebestrijding dieren, 
gevraagd voor het gebruik van toegestane middelen, art 5 Besluit beheer en schadebestrijding 
dieren, waar onder het gebruik van geweren als middel om meerkoeten te verjagen met 
ondersteunend afschot en honden, niet zijnde lange honden, om geschoten meerkoeten te 
kunnen apporteren.  
 

5.3.6 Plaats en periode inzet beheermaatregelen  
 
De Faunabeheereenheid hanteert het volgende uitgangspunt. 
Op alle landbouwpercelen waar belangrijke schade kan ontstaan zullen, met inachtneming van 
de uitgangspunten als genoemd in hoofdstuk 2, de genoemde beheermaatregelen verjaging en 
afschot worden ingezet. 
 

Figuur 6 

Voor de goede orde zijn deze werkgebieden 
van de wildbeheereenheden (WBE’s) ook 
gevisualiseerd (Figuur 6). 
De lichtblauw ingekleurde werkgebieden zijn 
de gebieden waar gemachtigden de 
ontheffing kunnen gebruiken. 
De machtiging wordt alleen afgegeven om de 
landbouwschade te voorkomen, te beperken 
en te bestrijden zoals genoemd in tabel 4.  
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WBE werkgebieden waar de 
maatregelen kunnen worden 
uitgevoerd, rekeninghoudend 
met de mitigerende 
maatregelen in N2000- en 
foerageergebieden. 

WBE werkgebieden waar 
in de beheerperiode 2009-
2013 jaren belangrijke 
schade 
 (> € 250,00) werd 
aangericht. 

WBE werkgebieden 
waarbinnen Natura 2000 
gebieden en/of 
foerageergebieden bevinden. 

WBE nummer en naam Gewassoort N2000 
gebied 

Foerageergebied

0079 Wijcker en Langmeer grasland X  
0096 Het Grootslag grasland    
0110 ‘t Ouwe Land grasland    
0168 Gooi & Vechtstreek grasland  X X 
0242 De Dieën grasland  X 
0243 Jachtraad 
v.d.Wieringermeer 

graan 
  

0246 Amstelland grasland   
0263 De Purmer grasland    
0266 Haarlemmermeer graan   
0277 Westerkogge-jagers grasland   
0278 Waterland e.o. grasland X  
0295 De Schermeer e.o. grasland w.o. ingezaaid 

gras X  
0297 Zaanstreek e.o.  grasland X  
0337 Noorder-Koggenland e.o. grasland, graan   
0345 IJmeer & Vechtstreek grasland X X 
(tabel 4) Gebiedsbegrenzing waarvoor in combinatie met genoemde landbouwgewassen het gebruik van het 
geweer is toegestaan als ondersteuning om meerkoeten te verjagen.  
 
Hiermee wordt invulling gegeven aan het belang van grondgebruikers ter voorkoming en 
bestrijding van schade op schadegevoelige percelen. 
 
De beheermaatregel afschot wordt onder de volgende voorwaarden ingezet: 

• Afschot alleen op de schadelocaties. 
• Afschot in Natura 2000 gebieden mag alleen dan wanneer naar het oordeel van GS er 

geen sprake is van een significant negatief effect op de kwalificerende soorten. 
 
Periode van inzet van beheermaatregelen; 
De beheermaatregelen wordt van 1 oktober tot 1 juni ingezet, met een te verwachten piek in 
de winterperiode en een dal in de zomerperiode. Hoewel zich sinds 2009 geen belangrijke 
schade aan vollegrondsgroente heeft voorgedaan dient in acht te worden genomen dat in de 
zomer snel aanzienlijke schade kan ontstaan. Is dit laatste het geval, dan zal de 
Faunabeheereenheid met spoed GS verzoeken om de ontheffing voor dit belang uit te breiden 
om ook dìe schade te laten bestrijden. 
De beheermaatregelen verjaging van de meerkoeten met afschot worden ingezet tussen 
zonsopkomst en zonsondergang. 
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5.3.7 Effectiviteit van beheermaatregelen  
 
De uitgevoerde beheermaatregelen zijn in de periode 2009 tot 2013 als volgt geweest: 
 
De huidige vrijstelling van de Provincie om opzettelijk te verontrusten geeft aan de 
grondgebruiker de mogelijkheid, om daar waar kwetsbare gewassen geteeld worden, het hele 
jaar door zijn belangen te beschermen. Voor de periode 2009 tot 2013 is aan de 
Faunabeheereenheid op basis van het Faunabeheerplan ontheffing verleend. Daarnaast heeft 
de Provincie apart ontheffing verleend aan grondgebruikers die geconfronteerd werden met 
belangrijke schade. De gebieden waar deze schade is opgetreden zijn toegevoegd in tabel 4. 
 
Meerkoet Afschot 
2009 0
2010 24
2011 124
2012 449
Voor zover gerapporteerd 2013 26
(tabel 5) Totaal afschot van meerkoeten als ondersteuning aan verjaging 
 
Sinds 2010 is sprake van een continu beheer. De ontheffing is daar waar nodig gebruikt 
waardoor het gewenste doel werd behaald. Schadebestrijding met afschot is voldoende 
gebleken om het niveau te halen dat beleidsmatig wordt gewenst. Jaar na jaar is de 
schadeomvang teruggebracht en ook is de inspanning in omvang teruggelopen. Het 
incidenteel gebruik van de ontheffing in gebieden waar schade dreigde heeft ook geleid tot 
een vermindering van het aantal gedode dieren. 
 
In de beheerperiode 2014-2019 zullen, op grond van de ervaringen uit de afgelopen 
beheerperiode, de gekozen beheermaatregelen voldoende effect op kunnen leveren.  
Uit ervaringen, opgedaan sinds 2004, is gebleken dat de algemeen voorkomende 
mortaliteitoorzaken (inclusief afschot bij schadebestrijding) de gunstige staat van 
instandhouding van de meerkoet niet beïnvloedt. Dit op basis van de aantallen afschot en de 
totale deelpopulatie in Noord-Holland als onderdeel van de populatie in Nederland en de 
metapopulatie van Noordwest Europa. 
 

5.3.8 Uitvoering beheermaatregelen  
 
De uitvoering van het beheer zal gedurende de beheerperiode op de volgende wijze 
plaatsvinden: 
 
Organisatie 

1. De houder van de ontheffing voor afschot als ondersteunend middel is de 
Faunabeheereenheid. 

2. De uitvoering van de beheermaatregelen wordt gecoördineerd door de secretaris van 
de Faunabeheereenheid, desgewenst in overleg met de secretarissen van de WBE’s. 

3. De Faunabeheereenheid stelt voor verslaglegging van gegevens en beheermaatregelen 
kwalitatieve en uniforme formulieren digitaal ter beschikking. 

4. De secretaris van de Faunabeheereenheid adviseert grondgebruikers bij de uitvoering 
van schadevoorkomende maatregelen. 
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5. De machtigingshouder respectievelijk secretaris van de WBE is verantwoordelijk voor 
de verslaglegging van de uitgevoerde beheermaatregelen, de Faunabeheereenheid is 
verantwoordelijk voor de verslaglegging aan Gedeputeerde Staten van de Provincie 
(jaarverslag). 

 
Uitvoering 
Voor de uitvoering van de beheermaatregelen ter voorkoming van schade aan gewassen is de 
grondgebruiker verantwoordelijk voor de inzet van werende middelen. 
De secretaris van de Faunabeheereenheid zal het gebruik van de ontheffing voor afschot, op 
basis van deze gegevens toestaan aan de WBE’s en geeft vooraf inzage van de machtiging aan 
de hiervoor door de Provincie aangewezen ambtenaren. 
 
Er mag alleen dan van de beheermaatregel afschot gebruik gemaakt worden wanneer aan 
kwetsbare gewassen, waar ondanks de toepassing van de vereiste inzet van 2 werende 
maatregelen, schade wordt of dreigt te worden aangericht.  
Voor de deugdelijke inzet en toepassing van werende maatregelen wordt verwezen naar de 
Handreiking Faunaschade van het Faunafonds.  
Tevens kan op verzoek, de secretaris van de Faunabeheereenheid de grondgebruiker adviseren 
over de inzet van werende maatregelen. 
De beheermaatregel afschot op grasland waarvan het gewas ouder is dan zes maanden na het 
inzaaien kan worden toegepast zonder de inzet van werende maatregelen indien schade wordt 
of dreigt te worden aangericht. 

5.3.9 Monitoren van beheermaatregelen  
(zie hoofdstuk 6) 
 

5.3.10 Conclusies 
 

• Met de te nemen maatregelen is de gunstige staat van instandhouding van de populatie 
meerkoeten gewaarborgd. 

• Dit Faunabeheerplan is vastgesteld door het bestuur van de Faunabeheereenheid 
Noord-Holland en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. 

• Het voorgestelde beheer, zo is gebleken in de periode vanaf 2005 tot aan 2013, is 
succesvol en staat toe dat overal in de provincie Noord-Holland meerkoeten kunnen 
voorkomen. 

• De Faunabeheereenheid en de provincie Noord-Holland vinden een schadeomvang 
van, per geval, minder dan € 250,00 acceptabel en zien geen noodzaak om de 
voorgestelde beheermaatregelen toe te staan indien het schadeniveau onder dit bedrag 
blijft. 

• Het voorgestelde beheer voldoet aan de verwachtingen in termen van het voorkomen, 
beperken dan wel bestrijden van landbouwschade. 

• Indien het uitgevoerde beheer niet wordt voortgezet zal de schade aan 
landbouwgewassen toenemen. 

• Met het voortzetten van het huidige beheer zal het niet nodig zijn in te grijpen in de 
omvang van de populatie meerkoeten. 

• Indien het voorgestelde beheer geen doorgang kan vinden zal de landbouwschade door 
meerkoeten groeien. Mogelijk naar een bedrag vergelijkbaar met het jaar 2002 of 
wellicht zelfs groter.  
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5.3.11 Geraadpleegde documentatie 
 
Flora- en faunawet, 
Beleidsnota Flora- en faunawet provincie Noord-Holland, 
Provinciale vrijstellingsverordening 2009 / 67, 
Faunabeheerplan 2004-2008, 
Faunabeheerplan 2009-2013, 
Schadegegevens t/m eerste helft 2013 van het Faunafonds, 
Brochure “Beleidskader Faunabeheer voor overwinterende Ganzen en Smienten”, 
Handreiking Faunaschade van het Faunafonds, 
Jaarverslagen 2004 t/m 2012 Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland, 
Scharringa, C.J.G., W. Ruitenbeek, P.J. Zomerdijk, 2010. Atlas van de Noord-Hollandse 
Broedvogels 2005-2009. Uitgave van de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland 
en Landschap Noord-Holland, 
WBE databank, 
Sovon uitgaven Watervogels in Nederland uitgaven 2006-2011. 
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5.4 Smient Anas penelope 
 

 
foto: H.J. de Groot 

5.4.1 Inleiding  
 
De smient is een overwinterende soort die vanuit zijn broedgebied, voornamelijk de toendra 
en in mindere mate Schotland en de Baltische landen naar Nederland trekt. Medio september 
komen de smienten naar Noord-Holland waar zij vaak in grote groepen gedurende het 
winterhalfjaar op akkers en (voornamelijk) weilanden foerageren. Vastgesteld is dat ook 
enkele broedparen in Nederland overzomeren. 
 
Sinds 2005 is op basis van respectievelijk het eerste Faunabeheerplan, het tweede 
Faunabeheerplan en het provinciaal vrijstellingsbeleid, het beheer van smienten uitgevoerd.27 
 
In deze paragraaf is een overzicht gegeven van de aanwezigheid van smienten in Noord-
Holland, met als referentie de populatie waarvan zij deel uitmaken. Vervolgens is ingegaan op 
de belangrijke schade die ontstaat aan landbouwgewassen door vraat, vertrapping en 
bemesting, voornamelijk gras en wintergraan. Voorts is beschreven welke beheermaatregelen 
de Faunabeheereenheid in het kader van schadebestrijding in de beheerperiode wil inzetten 
binnen de kaders van het provinciaal beleid.  
 
Waar gesproken wordt over “afschot” wordt altijd bedoeld; het verjagen met ondersteunend 
afschot van diersoorten die landbouwschade veroorzaken. 
 
Bij de bestrijding van landbouwschade wordt door de provincie Noord-Holland het 
Beleidskader Faunabeheer voor overwinterende ganzen en smienten gevolgd. In afwijking 
van de daarbij behorende brochure28, volgt de Faunabeheereenheid niet (geheel) de daarin 
genoemde tijdsperiode van één uur voor zonsopkomst tot 12.00 uur. De Faunabeheereenheid 
kiest er voor om twee perioden per etmaal te kiezen. 
De eerste periode; één uur voor zonsopkomst tot één uur na zonsopkomst. 
De tweede periode; één uur voor zonsondergang tot één uur na zonsondergang. 
Dit heeft twee voordelen: Na in de vroege ochtend verjaagd te zijn, rusten de smienten 
overdag en door ze met rust te laten verdoen zij geen energie. Zodra zij in de avond weer naar 
de schadelocatie vliegen worden zij bij aankomst weer weggejaagd met afschot. Door zowel 
                                                 
27 Sinds 2005 zijn ontheffingen gebruikt om smienten te kunnen doden met als doel landbouwschade te 
voorkomen, te beperken en te bestrijden. De provinciale vrijstellingsverordening maakt het mogelijk om 
landbouwschade veroorzakende smienten opzettelijk te verjagen.  
28 Brochure “Beleidskader Faunabeheer voor overwinterende ganzen en smienten”. 
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in de ochtend en de avond op dezelfde schadelocatie op te treden wordt de schadebestrijding 
ter plekke optimaal uitgevoerd. 
 
Andere bevredigende oplossing 
Alvorens over te kunnen gaan tot besluitvorming (ontheffing verlening aan de 
Faunabeheereenheid) door GS om de maatregelen in dit plan toe te staan moet worden 
beoordeeld en vastgesteld dat andere bevredigende oplossing, die de noodzaak tot doden van 
de dieren kunnen verhinderen en de schade kunnen voorkomen, niet voorhanden of 
onvoldoende toereikend zijn. De Faunabeheereenheid hanteert de volgende uitgangspunten: 
 
Uitgangspunt 
Bevindingen in de voorgaande beheerperioden 2004-2008 en 2009-2013. 

• De inzet van werende en verjagende middelen heeft mogelijk een schadebeperkend, 
maar niet meetbaar, effect. Het fysiek verjagen is van korte duur en omdat smienten   
‘s nachts foerageren, nagenoeg ondoenlijk. Met afschot in de avond (een uur na 
zonsondergang) vervolgd met afschot in de volgende (een uur voor zonsopkomst) 
ochtend is de terugkeer periode langer of vindt geen plaats. De inzet van werende en 
verjagende middelen alsmede fysiek verjagen kunnen niet worden aangemerkt als 
middelen die het doden, met het geweer, van smienten kan uitsluiten. 

Alternatief foerageren om schade te voorkomen. 
• Ca. 99% van de schade is schade aan grasland. Grasland komt overal verspreidt in 

Noord-Holland voor. Smienten zijn overwinterende vogels en verblijven van 
september tot april in ons land. Op plaatsen waar voor overwinterende ganzen en 
smienten foerageergebieden zijn aangewezen (beperkt zijn aangewezen) en waarvan 
de agrarische ondernemer een vaste vergoeding ontvangt worden smienten met rust29 
gelaten. 

 

5.4.2 Verspreiding en aantalsontwikkeling  
 
Aanwezigheid 
De eerste smienten worden in september waargenomen. In oktober neemt het aantal snel toe 
en in december is het grootste aantal aanwezig. Van januari tot eind maart is het aantal net 
onder de seizoenspiek en zijn er weinig verschillen in de aantallen. Eind maart en begin april 
trekken de smienten weg en eind april is er nog maar een klein aantal aanwezig. Algemeen 
kan gesteld worden dat er in zachte winters meer en in strenge winters minder smienten zijn. 
 
Verspreiding gedurende het jaar 
Noord-Holland is een belangrijke provincie voor overwinterende smienten. Binnen Nederland 
(Figuur 7) worden de meeste vogeldagen van de smient in de provincie doorgebracht. De 
laatste jaren zijn de aantallen in Noord-Holland stabiel. Jaarlijks verblijven er 200.000 tot 
225.000 smienten in Noord-Holland. Texel, het Wormer-Jisperveld, Waterland en het 
Vechtplassengebied zijn de belangrijkste gebieden. 
 

                                                 
29  Foerageergebieden maken deel uit van bestaand provinciaal beleid. Dit beleid komt voort uit het 
“Beleidskader Faunabeheer voor overwinterende Ganzen en Smienten” In dit kader heeft GS per besluit 
foerageergebieden begrensd waarbinnen dit beleid is uitgewerkt. Volgens richtsnoeren, zoals omschreven in de 
brochure van dit Beleidskader, wordt door de Faunabeheereenheid en de personen die belast zijn met beheer en 
schadebestrijding, binnen deze begrensde foerageergebieden, de ontheffing niet gebruikt. 
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Figuur 7 Smient, verspreiding aantal wintergasten/doortrekkers (Sovon, rapport 2013/02) 
 
De Waddenzee, het IJsselmeer, de Eilandspolder, de Polder Zeevang, het Wormer en 
Jisperveld, de Kalverpolder, het Ilperveld, het Varkensland, het Oostzanerveld & Twiske, het 
Markermeer/IJmeer, de zuidoever van het Eemmeer en Gooimeer en de Oostelijke 
Vechtplassen zijn in het kader van Natura 2000 mede aangewezen als speciale 
beschermingszone voor smienten. 
 
Leefgebied  
Smienten foerageren gedurende de winter meestal in de nacht op grasland en rusten dan 
overdag op open water. In gebieden met weinig open water zijn de aantallen lager dan in de 
gebieden met veel open water. 
Voor smienten geschikte voedselsituaties zijn: 

• Korte grazige vegetaties (grassen en kruiden). 
• Water op het grasland of er dichtbij, (de vogels hebben voor hun voedselopname water 

nodig). 
• Een open landschap, zodat predatoren op tijd kunnen worden gezien. 
• Een rechtstreekse vluchtroute naar open water (liefst zonder rietkragen). 

Deze situatie is in de genoemde gebieden in Noord-Holland in ruime mate aanwezig. 
 
De verspreiding van smienten verandert als er ijs op de sloten komt. Dan concentreren zich 
grotere groepen bij (nog) open water en foerageren de dieren daar dichtbij. Als de ijsvorming 
doorzet verplaatsen de smienten zich naar groter en dieper water, dat als laatste dicht vriest. 
Hier kunnen dan groepen tot meer dan 20.000 vogels voorkomen.  
Begrazing in maart is door het kleiner wordende aantal smienten beperkter. Wel kan juist in 
maart, in de periode waarin het gras begint te groeien, de schade groot zijn, vooral in periodes 
met neerslag. Bij de ook overdag grazende smienten blijkt dat deze vogels vaak plaats trouw 
zijn. Smienten die regelmatig verstoord worden zoeken grote plassen en meren op om 
overdag ongestoord te kunnen rusten.  
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Aantallen 
De smient in Nederland maakt deel uit van de Noordwest Europese Flyway met een totale en 
nagenoeg stabiele omvang van ca. 1.500.000 vogels. Nederland is voor deze populatie een 
belangrijke regio voor doortrekkers en overwinteraars. Een overgroot aandeel van de 
populatie overwintert de laatste jaren in Nederland (geteld dec./jan. 2010/2011, 790.000 
vogels30). Binnen Europa is de aanwezigheid van smienten in Nederland in absolute aantallen, 
verreweg het belangrijkst. In Noord-Holland zijn enkele overzomerende broedparen 
vastgesteld. 

Figuur 8 Gemiddeld geteld aantal in voor Smienten 
representatieve gebieden. 

 

5.4.3 Wettelijke status en provinciaal beleid  
In 2005 heeft de toenmalige minister van LNV het Beleidskader Faunabeheer voor 
overwinterende ganzen en smienten geaccordeerd. De provincies, waar onder de provincie 
Noord-Holland, hebben er voor gekozen dit beleid te volgen. Sinds 2004 (een overgangsjaar) 
en tot aan 2013 is dit ook gebeurd en voor de komende periode 2014-2019 wordt dit beleid 
voortgezet. Schadebestrijding is, de brochure “Beleidskader Faunabeheer voor 
overwinterende Ganzen en Smienten” volgend, niet incident gestuurd maar geografisch 
gestuurd waarbij zgn. foerageergebieden (geen verstoring toegestaan) een belangrijke plaats 
innemen. Buiten de foerageergebieden gaat het beleid er vanuit dat er gestructureerd en overal 
schade kan plaatsvinden en dus overal opgetreden moet kunnen worden. Een voorbehoud 
maakt de Provincie voor de Natura 2000gebieden. Het is aan GS om te beoordelen of een 
ontheffing voor het doden van smienten, al dan niet vergund, in een Natura 2000 gebied 
ingezet kan worden. 
 
De Provincie hanteert in haar beleid31 de volgende uitgangspunten en regels; 

• Overwinterende smienten richten structureel belangrijke schade aan 
landbouwgewassen aan. Door GS is hierom vrijstelling verleend om overwinterende 
smienten te verontrusten. 

• Voor overwinterende smienten wordt op basis van een Faunabeheerplan ontheffing 
onder voorwaarden32 verleend voor aan verjaging afschot op schadegevoelige 
gewassen, gras en wintergranen. Dit betreft zowel kwetsbare gewassen als overjarig 
grasland. 

                                                 
30 Populatietrends van overwinterende en doortrekkende watervogels in Nederland (Sovon). 
31 Hoofdstuk 2 Beleid, wet en regelgeving. 
32 De FBE verplicht de gebruiker van de ontheffing deze voorwaarden na te komen. 
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• Om in aanmerking te komen voor een financiële tegemoetkoming bij schade door 
overwinterende smienten op overjarig grasland, wordt door het Faunafonds de inzet 
van verjaging met afschot voorgeschreven, maar niet de inzet van werende middelen. 
Bij kwetsbare gewassen (akkerbouw, vollegrondsgroente en pas ingezaaid gras) 
moeten wel werende en verjagende middelen zijn ingezet. 

Voorafgaand aan dit Faunabeheerplan vigeert een ontheffing om, ondersteunend aan 
verjaging, smienten te kunnen doden. Met dit Faunabeheerplan wordt dit beleid 
gecontinueerd. 
 
Op basis van bovenstaande heeft de Faunabeheereenheid de navolgende beheerdoelstelling 
geformuleerd. 

5.4.4 Doelstelling beheer (Schade) 
 
Het doel is: Het voorkomen, beperken dan wel bestrijden van landbouwschade. 
De Faunabeheereenheid richt het beheer op directe schadebestrijding en op het sturen van de 
populatie smienten. De faunabeheereenheid stemt de schadebestrijding af op het gedrag en de 
leefwijze van smienten. Verjagen van grote groepen kan tot verspreiding leiden. Daarmee kan 
ook spreiding en vermindering van landbouwschade worden bewerkstelligd. 
 
Belangen van grondgebruikers 
In grote delen van de provincie wordt belangrijke schade 33 (tabel 1) door smienten 
aangericht. Het gaat dan in hoofdzaak om schade aan grasland (tabel 2), maar ook wordt 
schade aangericht aan wintergraan (8 taxaties totaal € 8242,00), ingezaaid grasland (21 
taxaties totaal € 22.696,00 en graszaad (3 taxaties totaal € 2319,00). De totale omvang van 
getaxeerde schade aangericht door smienten, op basis van gegevens van het Faunafonds in de 
periode 2009-2013 (eerste zes maanden) is als volgt: 
 
Belangrijke landbouwschade aangericht door smienten (bron Faunafonds) 
Beheerperiode Totaal schadebedrag 
2009 €   307.568,00
2010 €   240.807,00
2011 €   502.241,00
2012 €   334.338,00
2013 eerste zes maanden €   368.493,00
Totaal gedurende 
beheerperiode 

€1,753.447,00

(tabel 1) 
 
Procentuele verdeling van de schade per 
gewassoort 

%

grasgewas (grasland blijvend) 98,09
ingezaaaid gras (niet ouder dan zes maanden)  1.31
graszaad 0,13
wintergraan 0,47
Totaal 100,00
(tabel 2) 

                                                 
33 Belangrijke schade is gedefinieerd op € 250,00 of meer per schadegeval. 
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Smienten eten ook de wortels van graswassen. Dit is mogelijk op (langdurig) natte percelen 
grasland. Deze natte situatie treedt ook op na een periode van vorst. De bovenlaag wordt bij 
het intreden van dooi zacht en nat. Gecombineerd met het dicht bij elkaar foerageren en 
rusten, maakt vertrapping en verslemping, naast het grazen, een belangrijk deel van de schade 
uit.  
Smienten kunnen door deze wijze van foerageren een verandering in de 
vegetatiesamenstelling veroorzaken, die kan leiden tot een lagere opbrengst van het gewas.  
De schade aan grasland, wintergraan en graszaad vindt plaats in geheel Noord-Holland. De 
schadelocatie is wisselend en in belangrijke mate afhankelijk van de weersomstandigheden. 
 
Granen Vraatschade Herfst, winter, voorjaar 
Grasland Vraatschade, bevuiling, vertrapping Herfst, winter, voorjaar 
Graszaad en graszoden Vraatschade, bevuiling, vertrapping Herfst, winter, voorjaar 
Vollegrondsgroente Vraatschade Bij streng winters weer 
(tabel 3) In de Handreiking Faunaschade zijn de voor smienten kwetsbare gewassen geïnventariseerd 
 
Bij niet ingrijpen is de verwachting dat de schade de komende beheerperiode zal toenemen 
vanwege de grote aantallen smienten en de omvang van geschikt foerageergebied. De 
Faunabeheereenheid verwacht dat bij niet ingrijpen de acceptatie van schade bij de 
grondgebruiker (ook bij schade van geringere omvang) zal afnemen. De omvang van de 
schadetoename is vooral afhankelijk van de eventuele verdere groei van de populatie en het 
wel of niet aanhouden van streng winterweer en de inzet bij verjaagacties. 

5.4.5 Beheermaatregelen  
 
In het kader van bestrijding van schade aan gewassen worden in de beheerperiode schade 
voorkomende en -beperkende handelingen verricht. 
Gezien de omvang van de populatie smienten en de schade wordt een intensieve inspanning 
gevraagd om de smienten van de gewassen te verjagen. 
Verjagen met afschot is voor het bereiken van het resultaat vanaf september, wanneer de 
eerste overwinterende smienten in Noord-Holland arriveren, gedurende een uur voor 
zonsopkomst tot een uur na zonsopkomst en vervolgens een uur voor zonsondergang tot een 
uur na zonsondergang nodig. De ontheffingsperiode loopt van 1 oktober tot 1 april. Met een 
verjaag/afschot frequentie van ca. 3 maal per week mag verwacht worden dat schade 
veroorzakende smienten elders gaan foerageren. 
 
Om de maatregelen uit te kunnen voeren zal de Faunabeheereenheid bij Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland een verzoek om ontheffing, art 68 van de Flora- en faunawet, indienen. In 
dit verzoek wordt ook toestemming, art 10 Besluit beheer en schadebestrijding dieren, 
gevraagd voor het gebruik van toegestane middelen, art 5 Besluit beheer en schadebestrijding 
dieren, waar onder het gebruik van geweren als middel om smienten te verjagen met 
ondersteunend afschot en honden, niet zijnde lange honden, om geschoten smienten te kunnen 
apporteren. 
 

5.4.6 Plaats en periode inzet beheermaatregelen  
 
De Faunabeheereenheid hanteert het volgende uitgangspunt. 
Op het landbouwareaal, buiten de Natura 2000 gebieden waarvan het beschermen van 
smienten deel uit maakt en waar belangrijke schade kan optreden, worden de 
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beheermaatregelen verjaging en verjaging met afschot gedurende de ochtenduren en 
avonduren ingezet.  
Hiermee wordt invulling gegeven aan het belang van grondgebruikers ter voorkoming en 
bestrijding van schade en het sturend effect van de beheermaatregelen zo goed mogelijk 
benut. 
 
WBE werkgebieden waar de 
maatregelen kunnen worden 
uitgevoerd, rekeninghoudend 
met de mitigerende 
maatregelen in N2000- en 
foerageergebieden. 

WBE werkgebieden waar het 
Beleidskader Faunabeheer voor 
overwinterende ganzen en smienten 
van kracht is. 

WBE werkgebieden 
waarbinnen Natura 
2000 gebieden en/of 
foerageergebieden 
bevinden. 

WBE nummer en naam Gewasgroepen gevoelig voor 
belangrijke schade 

N2000 
gebied 

Foerageer-
gebied 

0076 Texel Grasgewassen en akkerbouwgewassen X  
0079 Wijcker en Langmeer Grasgewassen en akkerbouwgewassen X  
0088 Zeevang Grasgewassen en akkerbouwgewassen X X 
0096 Het Grootslag Grasgewassen en akkerbouwgewassen   
0110 ‘t Ouwe Land Grasgewassen en akkerbouwgewassen   
0168 Gooi & Vechtstreek Grasgewassen en akkerbouwgewassen X X 
0242 De Dieën Grasgewassen en akkerbouwgewassen  X 
0243 Jachtraad 
v.d.Wieringermeer 

Grasgewassen en akkerbouwgewassen 
  

0246 Amstelland Grasgewassen en akkerbouwgewassen   
0260 Jacht & Faunabeheer 
Waterland 

Grasgewassen en akkerbouwgewassen 
  

0263 De Purmer Grasgewassen en akkerbouwgewassen   
0266 Haarlemmermeer Grasgewassen en akkerbouwgewassen   
0273 Grootgeestmerambacht Grasgewassen en akkerbouwgewassen   
0277 Westerkogge-jagers Grasgewassen en akkerbouwgewassen   
0278 Waterland e.o. Grasgewassen en akkerbouwgewassen X  
0295 De Schermeer e.o. Grasgewassen en akkerbouwgewassen X  
0297 Zaanstreek e.o.  Grasgewassen en akkerbouwgewassen X  
0323 Beemster 
Jagersvereniging 

Grasgewassen en akkerbouwgewassen 
  

0324 De Noordkop Grasgewassen en akkerbouwgewassen X  
0337 Noorder-Koggenland 
e.o. 

Grasgewassen en akkerbouwgewassen 
  

0340 Spaarnwoude Grasgewassen en akkerbouwgewassen   
0345 IJmeer & Vechtstreek Grasgewassen en akkerbouwgewassen X X 
0357 Banne, Wormer Jisp & 
Neck 

Grasgewassen en akkerbouwgewassen 
X  

0412 Noord-Kennemerland Grasgewassen en akkerbouwgewassen X  
0322 De Eem Grasgewassen en akkerbouwgewassen   
0168 Noorderpark Grasgewassen en akkerbouwgewassen X  
0448 Faunabeheer Zuid- 
Kennemerland 

Grasgewassen en akkerbouwgewassen 
X  

(tabel 4) 
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De beheermaatregel ondersteunend afschot wordt onder de volgende voorwaarden, conform 
het Beleidskader Faunabeheer ingezet: 

1. Alleen op en bij grasland w.o. nieuw ingezaaid grasland en wintergranen en graszaad. 
2. Het is niet toegestaan in de voor overwinterende ganzen en smienten begrensde 

foerageergebieden34. 
3. In Natura 2000 gebieden mag alleen dan wanneer naar het oordeel van GS er geen 

sprake is van een significant negatief effect op de kwalificerende soorten. 

5.4.7 Effectiviteit van beheermaatregelen  
 
Het is in de praktijk gebleken dat de inzet van alleen (akoestische en visuele) werende- en 
verjagende middelen niet leidt tot effectieve voorkoming van belangrijke schade. De 
middelen werken voor een korte duur. De Faunabeheereenheid verwacht dat door inzet van 
afschot (drie maal per week) gedurende de ochtend- en avonduren, de schade door smienten 
beperkt kan worden. Deze verwachting is gebaseerd op het gedrag en leefwijze van de 
smienten. 
 
Uitgevoerde maatregelen 
                                                 
34 Foerageergebieden maken deel uit van bestaand provinciaal beleid. Dit beleid komt voort uit het “Beleidskader 
Faunabeheer voor overwinterende Ganzen en Smienten”. In dit kader heeft GS per besluit foerageergebieden 
begrensd waarbinnen dit beleid is uitgewerkt. Volgens richtsnoeren, zoals omschreven in de brochure van dit 
Beleidskader, wordt door de Faunabeheereenheid en de personen die belast zijn met beheer en schadebestrijding, 
binnen deze begrensde foerageergebieden,  de ontheffing niet gebruikt. 
 

Figuur 9 

Voor de goede orde zijn deze werkgebieden 
van de wildbeheereenheden (WBE’s) ook 
gevisualiseerd (Figuur 9). 
De lichtblauw ingekleurde werkgebieden zijn 
de gebieden waar gemachtigden de 
ontheffing kunnen gebruiken. 
De machtiging wordt alleen afgegeven om de 
landbouwschade te voorkomen, te beperken 
en te bestrijden zoals genoemd in deze 
paragraaf (5.4.6.)  
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De uitgevoerde maatregelen zijn in de periode 2009–2013 conform het geldende beleid onder 
het Beleidskader overwinterende ganzen en smienten als volgt geweest. 
 
Gebruik van de ontheffing in de perioden van 1 oktober tot 1 april. 
Afschotcijfers van overwinterende 
smienten 

Aantal

Beleidskader Faunabeheer 2009 0
Beleidskader Faunabeheer 2010 9.264
Beleidskader Faunabeheer 2011 18.836
Beleidskader Faunabeheer 2012 16.497
Voor zover gerapporteerd 2013 3.435
(tabel 4) 
 
De Faunabeheereenheid verwachtte in de beheerperiode 2009-2013 dat bij toepassing van de 
werende en verjagende maatregelen en afschot conform het Beleidskader faunabeheer 
(afschot alleen in de ochtend tot 12.00 uur), belangrijke schade aan gewassen onvoldoende 
zou afnemen vanwege de slechte stuurbaarheid van smienten. In de periode 2014–2019 zal dit 
verbeteren omdat de smienten, die gedurende de duisternis foerageren, zowel in de avond na 
zonsondergang als wel direct aansluitend de volgende ochtend voor zonsopkomst van een 
schadelocatie verjaagd kunnen worden. 
Naar verwachting zal het duurzaam behoud van de populatie smienten niet in gevaar worden 
gebracht door de maatregel afschot. Het relatief geringe afschot zal, mede gezien de grote 
populatie, naar verwachting een verwaarloosbare (niet meetbare) invloed hebben op de 
omvang daarvan, zoals ook in de afgelopen beheerperiodes is gebleken. 

5.4.8 Uitvoering beheermaatregelen  
 
De uitvoering van het smientenbeheer zal gedurende de beheerperiode op de volgende wijze 
plaatsvinden: 
 
Organisatie 

1. De houder van de ontheffing voor afschot is de Faunabeheereenheid. 
2. De uitvoering van de beheermaatregelen wordt gecoördineerd door de secretaris van 

de Faunabeheereenheid. 
3. De Faunabeheereenheid stelt voor verslaglegging van gegevens en beheermaatregelen 

kwalitatieve en uniforme formulieren digitaal ter beschikking en adviseert 
grondgebruikers bij de uitvoering van schadevoorkomende en beperkende 
maatregelen. 

4. De machtigingshouder respectievelijk de secretaris van de WBE is verantwoordelijk 
voor de verslaglegging van de uitgevoerde beheermaatregelen, de Faunabeheereenheid 
is verantwoordelijk voor de verslaglegging aan Gedeputeerde Staten van de Provincie 
(jaarverslag). 

5. De grondgebruiker is verantwoordelijk voor de inzet van werende en verjagende 
middelen. 
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Uitvoering 
Voor de uitvoering van de beheermaatregelen ter voorkoming van schade aan gewassen is de 
grondgebruiker verantwoordelijk voor de inzet van werende middelen. 
De secretaris van de Faunabeheereenheid zal het gebruik van de ontheffing voor afschot op 
basis van deze gegevens toestaan aan de WBE’s en geeft vooraf inzage van de machtiging aan 
de hiervoor door de Provincie aangewezen ambtenaren. 
Er mag alleen dan van de beheermaatregel afschot gebruik gemaakt worden wanneer aan 
kwetsbare gewassen, waar ondanks de toepassing van de vereiste inzet van 2 werende 
maatregelen, schade wordt of dreigt te worden aangericht.  
Voor de deugdelijke inzet en toepassing van werende maatregelen wordt verwezen naar de 
Handreiking Faunaschade van het Faunafonds.  
Tevens kan op verzoek de secretaris van de Faunabeheereenheid de grondgebruiker adviseren 
over de inzet van werende maatregelen. 
De beheermaatregel afschot op grasland waarvan het gewas ouder is dan zes maanden na het 
inzaaien kan worden toegepast zonder de inzet van werende maatregelen indien schade wordt 
of dreigt te worden aangericht. 

5.4.9 Monitoren van beheermaatregelen  
 
(zie hoofdstuk 6) 
 

5.4.10 Conclusies  
 

• Smienten zijn ondanks het treffen van maatregelen moeilijk te sturen. 
• De gunstige staat van instandhouding wordt door de voorgestelde maatregelen niet 

meetbaar beïnvloed.  
• Er wordt voor smienten geen geaccepteerd schadeniveau gehanteerd. 
• Het bedrag van de landbouwschade is met een gemiddelde over de laatste vijf jaar 

hoog ca. € 350.000,00. 
• Schadebestrijding binnen de begrenzing van beschermde natuurmonumenten, Natura 

2000-gebieden en foerageergebieden met gebruik van de ontheffing is niet uitgesloten, 
echter de mogelijkheid daartoe is ter beoordeling door Gedeputeerde Staten. 

• Dit Faunabeheerplan is vastgesteld door het bestuur van de Faunabeheereenheid 
Noord-Holland en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. 

• De Faunabeheereenheid en de provincie Noord-Holland vinden een schadeomvang 
van, per geval minder dan € 250,00 acceptabel en zien geen noodzaak om de 
voorgestelde beheermaatregelen toe te staan indien het schadeniveau onder dit bedrag 
blijft. 

• Het voorgestelde beheer voldoet aan de verwachtingen in termen van het voorkomen, 
beperken dan wel bestrijden van landbouwschade. 

• Indien het uitgevoerde beheer niet wordt voortgezet zal de schade aan 
landbouwgewassen toenemen. 

• Indien het voorgestelde beheer geen doorgang kan vinden zal de landbouwschade door 
groeien. Mogelijk naar een bedrag vergelijkbaar met het jaar 2011, of zelfs groter 
worden dan € 500.000,00. 
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5.4.11 Geraadpleegde documentatie 
 
Flora- en faunawet, 
Beleidsnota Flora- en faunawet provincie Noord-Holland, 
Provinciale vrijstellingsverordening 2009 / 67, 
Faunabeheerplan 2004-2008, 
Faunabeheerplan 2009-2013, 
Schadegegevens t/m eerste helft 2013 van het Faunafonds, 
Brochure “Beleidskader Faunabeheer voor overwinterende Ganzen en Smienten”, 
Handreiking Faunaschade van het Faunafonds, 
Jaarverslagen 2004 t/m 2012 Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland, 
Scharringa, C.J.G., W. Ruitenbeek, P.J. Zomerdijk, 2010. Atlas van de Noord-Hollandse 
Broedvogels 2005-2009. Uitgave van de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland 
en Landschap Noord-Holland, 
WBE databank, 
Sovon uitgaven Watervogels in Nederland uitgaven 2006-2011. 
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5.5 Wilde eend Anas platyrhynchos 
 

 
foto: H.J. de Groot 

5.5.1 Inleiding  
 
De wilde eend komt in Nederland algemeen voor als standvogel en trekvogel. Alleen de 
vrouwelijke eend kent broedzorg. De soort stelt weinig eisen aan het leefmilieu, of het nu een 
moeilijk toegankelijk natuurgebied is of een stadstuin, overal zijn wilde eenden waar te 
nemen. Desondanks is het beheer van wilde eenden gericht op een gunstige staat van 
instandhouding van de soort en het overal kunnen waarnemen in Noord-Holland. De 
maatregelen, genoemd in dit Faunabeheerplan zijn er op gericht schade te voorkomen, te 
beperken dan wel te bestrijden. Het belang wat met het beheer gediend is, is het beschermen 
van landbouwgewassen.  
 
Waar gesproken wordt over “afschot” wordt altijd bedoeld; het verjagen met ondersteunend 
afschot van diersoorten die landbouwschade veroorzaken. 
 
De wilde eend is ook een bejaagbare wildsoort. In de periode 15 augustus tot en met 31 
januari mogen wilde eenden worden bejaagd. Ook hier wordt de gunstige staat van 
instandhouding nagestreefd en wordt getracht schade te voorkomen, te beperken en te 
bestrijden. De reguliere bejaging en wild werende maatregelen zijn echter niet volledig 
toereikend om schade te voorkomen.  
Beide regimes, de jacht en de maatregelen m.b.t. beheer en schadebestrijding zijn voor de 
Faunabeheereenheid elkaar aanvullend. M.a.w. de Faunabeheereenheid interpreteert voor de 
uitvoering van dit plan ook de gegevens die voortkomen uit de jacht. 
 
Sinds 2005 is op basis van respectievelijk het eerste Faunabeheerplan, het tweede 
Faunabeheerplan en het provinciaal vrijstellingsbeleid het beheer van wilde eenden 
uitgevoerd.35 
 
Andere bevredigende oplossing 
Alvorens over te kunnen gaan tot besluitvorming (ontheffing verlening aan de 
Faunabeheereenheid) door GS om de maatregelen in dit plan toe te staan moet worden 

                                                 
35 Sinds 2005 zijn ontheffingen gebruikt om wilde eenden te kunnen doden met als doel landbouwschade te 
voorkomen, te beperken en te bestrijden. De provinciale vrijstellingsverordening maakt het mogelijk om 
landbouwschade veroorzakende wilde eenden opzettelijk te verjagen en vanaf 1 juli tot 15 augustus kunnen 
wilde eenden met ondersteunend afschot verjaagd worden ter voorkoming van schade aan graangewassen.  
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beoordeeld en vastgesteld dat andere bevredigende oplossing die de noodzaak tot doden van 
de dieren kunnen verhinderen en de schade kunnen voorkomen, niet voorhanden of 
onvoldoende toereikend zijn. De Faunabeheereenheid hanteert de volgende uitgangspunten: 
 
Uitgangspunt 
Bevindingen in de voorgaande beheerperioden 2004-2008 en 2009-2013. 

• De inzet van werende en verjagende middelen heeft een schade beperkend, maar niet 
meetbaar, effect. Het fysiek verjagen is van korte duur en naarmate verjaagacties 
vervolgd worden wordt de terugkeer van wilde eenden in tijdsduur steeds korter. Met 
afschot is de terugkeer periode langer of vindt geen plaats. Vooralsnog kan de inzet 
van werende en verjagende middelen alsmede fysiek verjagen niet worden aangemerkt 
als middelen die het doden, met het geweer van de wilde eend kan uitsluiten. 

Alternatief foerageren om schade te voorkomen. 
• Ca. 98% van de schade is schade aan een diversiteit van tuinbouw en akkerbouw 

gewassen. Wilde eenden komen overal in Noord-Holland voor (Figuur 10). 
Alternatieven zoals foerageergebieden zijn geen optie. Wilde eenden richten zich naar 
waar het (kwetsbare) gewas staat en passen zich aan het teeltprogramma van de 
agrarische ondernemer aan. Het is uitgesloten dat het voorkomen, beperken dan wel 
bestrijden van de landbouwschade zonder het geweer plaats kan vinden. 

 

5.5.2 Verspreiding en aantalsontwikkeling 
 
Voorkomen 
Over meerdere jaren bekeken is het aantal jaarrond verblijvende wilde eenden en 
overwinterende- en doortrekkende wilde eenden in Nederland vrij stabiel en groot te noemen. 
De soort stelt weinig eisen aan het leefmilieu en komt verspreid door heel Nederland in grote 
aantallen voor, met een accent op de lager gelegen waterrijke delen. Dit geldt ook voor 
Noord-Holland. Een grote hoeveelheid wilde eenden overwintert in het stedelijk gebied, het 
betreft hier ook kruisingen van wilde eenden en gedomesticeerde eenden. 
 
Verspreiding gedurende het jaar 
Er is geen vast patroon, gedurende het broedseizoen verblijven broedparen in elk type 
biotoop. Alleen in de duinen is het aantal broedparen relatief laag (vroeger, voordat de vos 
zijn intrede deed werden ook in het duingebied en soms ver van zoetwater, eendennesten 
aangetroffen). De laag gelegen gebieden, waar altijd water in de nabijheid is, hebben de 
voorkeur. Foerageren gebeurt overdag meestal op de dagverblijfplaatsen. 
De wilde eend is een goede nachtvlieger en foerageert dan ook op het landbouwgebied om 
tegen de ochtend veelal weer naar de (stedelijke) dagverblijven terug te keren.  
 
Leefgebied 
Waar water en voedsel is bevindt zich gedurende het hele jaar door, het leefgebied van wilde 
eenden. De broedende wilde eend ♀ heeft ruig oeverstruweel, struiklaag, holle ruimtes, 
oneffenheden met hoog gras nodig om een beschut nest te kunnen maken. Wilde eenden 
verblijven ook in stedelijk gebied en waar door de mens gevoerd, wordt schuwheid verloren. 
Frappant is dat die schuwheid weer terugkeert zodra die voerplek is verlaten. Zodra de eieren 
zijn uitgekomen en het dons van de kuikens is opgedroogd, verlaat de moedereend met de 
pullen het nest. De jongen zijn dan afhankelijk van oevergebied waar veel insecten 
voorkomen. In vroeg en koud voorjaarsweer met weinig insecten sterven de eendenkuikens en 
wordt een tweede legsel geproduceerd. Gedurende de ruiperiode waarbij de slagpennen 
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wisselen en eenden niet of nauwelijks kunnen vliegen, treffen wij veelal de woerden ♂ en de 
eendjes ♀ die geen jongen hebben bij elkaar aan op (veilige) plaatsen nabij water. Na de 
ruiperiode zijn ook de meeste jonge eenden vliegvlug en wordt het totale areaal (Figuur 11) 
van Noord-Holland weer gebruikt als leefgebied. 
 
Aantallen 
Het aantal broedparen kan in Nederland talrijk worden genoemd met schattingen36  tussen de 
350.000 en 500.000 in het agrarisch gebied. Landelijk fluctueert het aantal broedparen 
jaarlijks. De fluctuatie is mogelijk terug te voeren op de strengheid en duur van de winters. De 
populatie wilde eenden als talrijke broedvogel in Nederland is stabiel  (In Noord-Holland 
(Figuur 13) zijn de aantallen niet precies bekend, schattingen37 geven aan dat dit ergens 
tussen de 35.000 en 75.000 broedparen zal liggen. Als broedvogel komt de wilde eend in de 
gehele provincie, met uitzondering van de duinen, in relatief hoge dichtheden voor. 
 
 

 
 
 
Figuur 10 Verspreiding broedparen wilde eenden  
(bron: Scharringa et al,. 2010) 

 
 

 
Figuur 11 

 

                                                 
36 Sovon Watervogel rapportages 2010/2011 # rapport 13-02.  
37 Atlas van de Noord-Hollandse broedvogels 2005 – 2010. 
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5.5.3 Wettelijke status en provinciaal beleid 
 
De Provincie hanteert in haar beleid38 de volgende uitgangspunten en regels; 

• GS van Noord-Holland staat grondgebruikers toe om ter voorkoming van schade door 
wilde eenden aan de landbouw de dieren opzettelijk te verontrusten. 

• GS heeft door middel van een provinciale verordening vrijstelling39 verleend voor het 
doden van wilde eenden van 1 juli tot 15 augustus ter voorkoming van belangrijke 
schade aan granen.  

• Op basis van een Faunabeheerplan kan ontheffing verleend worden voor verjagen met 
afschot op percelen waar (dreigende) schade is. 

Voorafgaand aan dit Faunabeheerplan vigeert een ontheffing om, ondersteunend aan 
verjaging, wilde eenden te kunnen doden. Met dit Faunabeheerplan wordt dit beleid 
gecontinueerd. 
In de praktijk komt het er op neer dat hiervan gebruik wordt gemaakt tot aan en na de periode 
van geopende jacht op de wilde eend. Het jachtseizoen loopt van 15 augustus tot en met 31 
januari. 
 
Op basis van bovenstaande heeft de Faunabeheereenheid de navolgende beheerdoelstelling 
geformuleerd. 
 

5.5.4 Doelstelling beheer (Schade) 
 
De Faunabeheereenheid richt haar beheer op het voorkomen en beperken van schade aan 
gewassen door wilde eenden in de gehele provincie Noord-Holland op basis van 
schadereferentie in relatie tot gevoerd beheer in de afgelopen periode. 
Op basis hiervan komt de Faunabeheereenheid tot de volgende uitgangspunten: 

• De stand (in een groter gebied) moet met reguliere bejaging zo veel mogelijk op een 
acceptabel niveau gehouden worden zodat schade aan gewassen zo veel mogelijk 
voorkomen wordt. 

• De vrijstelling voor doden van wilde eenden op graan in de periode 1 juli tot 15 
augustus dient snel en intensief ingezet te worden bij (dreigende) schade. 

• Als de voorgestane verjagingmethoden op schadepercelen onvoldoende werking 
hebben gehad is in aanvulling afschot nodig waarbij snel en intensief ingrijpen ter 
voorkoming van schade noodzakelijk is. 

 
Belangen grondgebruikers 
In de afgelopen beheerperiode werd door het Faunafonds voorzien in een financiële 
tegemoetkoming aan bedrijven waar belangrijke schade40 aan gewassen was opgetreden 
veroorzaakt door wilde eenden. De getaxeerde schade is hoofdzakelijk veroorzaakt op groente 
(4 maal totaal € 5.603,00), ijsbergsla (9 maal totaal € 10.618,00), sla (1 maal totaal € 
3.227,00), koolzaad (3 maal totaal € 5.704,00), graan(4 maal totaal € 2.866,00), graszaad (1 
maal totaal € 532,00), bloemen (1 maal totaal € 256,00) en grasland (1 maal totaal 402,00).  

                                                 
38 Hoofdstuk 2 Beleid, wet en regelgeving. 
39 Voorafgaand aan het gebruik van de vrijstelling is een meldingsplicht en na gebruik een rapportageplicht. 
40 Belangrijke schade is gedefinieerd op € 250,00 of meer per schadegeval. 
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De getaxeerde schade is in de periode 2009 - 2013 als volgt geweest: (bron Faunafonds) 
Beheerperiode Aantal 

meldingen 
Totaal 
schadebedrag 

Gemiddelde 
schade per geval 

2009 7 €   5.864 €    838,00 
2010 8 €   8.458 € 1.057,00 
2011 5 €   6.348 € 1.270,00 
2012 3 €   8.136 € 2.712,00 
2013 eerste zes maanden 1 €      402 €    402,00 
Totaal gedurende beheer 
periode 

24 € 29.208 € 1.217,00

(tabel 1) 
 
Procentuele verdeling van de schade per gewassoort %
grasgewas (grasland, blijvend) 1.37
ijsbergsla 36,35
sla 11,05
koolzaad 19,52
graszaad 1.83
granen 9,81
bloemen 0,89
groente 19,18
Totaal gewasschade 100.00
(tabel 2) 
 
De verspreiding van de schade is door de gehele provincie en gebied specifiek variabel door 
teeltwisseling. De gemiddelde schade > dan € 1.000,00 per geval in de beheerperiode 2009 - 
2013 was hoog. 
 
Schade-effecten worden vergroot doordat er een “trek” kan ontstaan op percelen waar voor 
eenden aantrekkelijk gewas staat. Wilde eenden volgen elkaar in groepen van enkele tot 
tientallen stuks. In de nabijheid van dergelijke foerageerpercelen kunnen vliegbewegingen 
van wilde eenden zeer intensief worden wat weer tot gevolg heeft dat dit nog meer eenden 
aantrekt. Kwetsbare gewassen zijn zeer divers, naast de in tabel 2 genoemde gewassen 
vermeldt het Faunafonds in tabel 3 nog: 
 
Granen Vraatschade Gehele teeltperiode 
Mais Vraatschade Voorjaar, zomer en 

herfst 
Peulvruchten Vraatschade Gehele teeltperiode 
Graszoden Vraatschade bevuiling en vertrapping Gehele jaar 
Vgg. Spinazie Vraatschade, vertrapping en 

bevuiling 
Zaai en kiemperiode 

Vgg. Andijvie Vraatschade Gehele teeltperiode 
Vgg. Bloemkool en 
brocolli 

Vraatschade Jong gewas 

Vgg. Boerenkool Vraatschade Gehele teeltperiode 
Bloembollen en lelies Vraatschade en vertrappen Gehele teeltperiode 
(tabel 3) Schadegevoelige producten “Handreiking faunaschade” (bron Faunafonds) 
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Gewenste stand  
De Faunabeheereenheid hanteert geen gewenste stand van de populatie wilde eenden. Hier is 
geen noodzaak toe. Zoals al eerder opgemerkt41 zijn er aanwijzingen dat de Noord-Hollandse 
populatie stabiel is. Daarmee is aangegeven dat de gunstige staat van instandhouding niet in 
het geding is. Het afschot van wilde eenden, ook onder het regiem van de jacht door de jaren 
heen, is zo gering dat invloed daarvan in de gehanteerde telmethodieken niet waarneembaar 
is. 
 
Omvang en noodzaak van gewenste handelingen  
De Faunabeheereenheid richt het beheer op het voorkomen en bestrijden van schade aan 
gewassen. 
 
Op basis daarvan komt de Faunabeheereenheid tot het volgende uitgangspunt. 
Op alle landbouwpercelen waar belangrijke schade kan ontstaan zullen, met inachtneming van 
de uitgangspunten als genoemd in paragraaf 6.5.4, de genoemde beheermaatregelen verjaging 
en afschot worden ingezet. Hiermee wordt invulling gegeven aan het belang van 
grondgebruikers ter voorkoming en bestrijding van schade op schadegevoelige percelen. 
 
De beheermaatregel afschot wordt onder de volgende voorwaarden ingezet: 

• Alleen op de schadelocaties en aangrenzende gronden en wateren. 
• In Natura 2000 gebieden mag alleen dan wanneer er geen sprake is van significant 

negatieve effecten op kwalificerende soorten. 
Bij niet ingrijpen is de verwachting dat de schade door de populatie wilde eenden in Noord-
Holland de komende beheerperiode sterk zal toenemen tot mogelijk hogere waarden dan de 
schadeomvang van ca. € 21.000,00 (2002 en 2006). De verwachting is gebaseerd op de 
schadecijfers van het faunafonds gerelateerd aan een vrij stabiele (langer dan 10 jaar) 
populatie wilde eenden in Noord-Holland. 

                                                 
41 Sovon Watervogel rapportages 2002-2011 
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5.5.5 Beheermaatregelen  
 
Ter voorkoming en beperking van schade aan kwetsbare gewassen (niet zijnde oud grasland) 
worden in de beheerperiode de maatregelen ingezet die het Faunafonds eist, alvorens tot 
schade uitkering kan worden overgegaan. 

 
De inzet van de maatregel afschot wordt terughoudend ingezet. Deze maatregel is vooral 
effectief wanneer wilde eenden blijven terugkeren naar schadegevoelige percelen of zich 
ophouden op moeilijk bereikbare plaatsen.  
 
Als eerste wordt gekeken naar die WBE werkgebieden die in het verleden zijn geconfronteerd 
met gewasschade, veroorzaakt door wilde eenden. In deze gebieden zullen de maatregelen 
getroffen worden. 
 

Figuur 12 
 

Voor de goede orde zijn deze werkgebieden 
van de wildbeheereenheden (WBE’s) ook 
gevisualiseerd. (Figuur 12) 
De lichtblauw ingekleurde werkgebieden zijn 
de gebieden waar gemachtigden de 
ontheffing kunnen gebruiken. 
De machtiging wordt alleen afgegeven om de 
landbouwschade te voorkomen, te beperken 
en te bestrijden zoals genoemd in tabel 4 
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WBE werkgebieden waar de 
maatregelen kunnen worden 
uitgevoerd, rekeninghoudend 
met de mitigerende 
maatregelen in N2000- en 
foerageergebieden. 

WBE werkgebieden waar 
in de beheerperiode 2009-
2013 jaren belangrijke 
schade 
 (> € 250,00) werd 
aangericht. 

WBE werkgebieden 
waarbinnen Natura 2000 
gebieden en/of 
foerageergebieden bevinden. 

WBE nummer en naam Gewassoort N2000 
gebied 

Foerageergebied

0076 Texel graan, peulvruchten, 
graszaad X  

0079 Wijcker en Langmeer grasland X  
0096 Het Grootslag grasland, groenten   
0110 ‘t Ouwe Land grasland, graan, groenten   
0168 Gooi & Vechtstreek grasland  X X 
0242 De Dieën grasland  X 
0243 Jachtraad 
v.d.Wieringermeer 

graan, groenten, graszaad, 
koolzaad   

0246 Amstelland grasland   
0260 Jacht en Faunabeheer 
Waterland 

granen 
  

0263 De Purmer grasland, graan    
0266 Haarlemmermeer graan   
0273 Grootgeestmerambacht graan, groenten   
0277 Westerkogge-jagers grasland   
0278 Waterland e.o. grasland X  
0295 De Schermeer e.o. grasland w.o. ingezaaid 

gras X  
0297 Zaanstreek e.o.  grasland X  
0323 Beemster 
Jagersvereniging 

graan 
  

0337 Noorder-Koggenland e.o. grasland, graan, groenten, 
bloemen   

0345 IJmeer & Vechtstreek grasland X X 
0357 Banne, Wormer, Jisp & 
Neck 

grasland 
X  

(tabel 4) 
 
Om de maatregelen uit te kunnen voeren zal de Faunabeheereenheid bij Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland een verzoek om ontheffing, art 68 van de Flora- en faunawet, indienen. In 
dit verzoek wordt ook toestemming, art 10 Besluit beheer en schadebestrijding dieren, 
gevraagd voor het gebruik van toegestane middelen, art 5 Besluit beheer en schadebestrijding 
dieren, waar onder het gebruik van geweren als middel om wilde eenden te verjagen met 
ondersteunend afschot en honden, niet zijnde lange honden, om geschoten wilde eenden te 
kunnen apporteren. 
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5.5.6 Plaats en periode inzet beheermaatregelen  
 
Periode van inzet van beheermaatregelen; 
De beheermaatregelen worden gedurende de periode 1 februari tot 15 augustus waar nodig 
ingezet. 
Hierbij wordt in acht genomen dat met name bij vollegrondsgroente in de voorzomer snel 
aanzienlijke schade kan ontstaan. 
De beheermaatregelen verjaging van de wilde eenden met afschot wordt ingezet in de periode 
van één uur voor zonsopkomst tot één uur na zonsondergang. Gedurende deze tijdsperiode is 
het voldoende licht om wilde eenden goed te kunnen onderscheiden van andere 
eendensoorten. Daarbij is gebleken dat hoe vroeger wilde eenden worden verjaagd, hoe beter 
de schade kan worden beperkt. Laat terugkerende wilde eenden kunnen worden verhinderd 
om ‘s nachts schade te veroorzaken. Deze verwachting is gebaseerd op het gedrag en 
leefwijze van de wilde eenden. 
 

5.5.7 Effectiviteit van beheermaatregelen  
 
De vrijstelling van de Provincie om eenden opzettelijk te verontrusten geeft de 
grondgebruiker de mogelijkheid om, daar waar kwetsbare gewassen geteeld worden, het hele 
jaar door zijn belangen te beschermen. 
De vrijstelling van de Provincie om wilde eenden vanaf 1 juli tot 15 augustus te verjagen op 
graan met behulp van afschot en een ontheffing voor verjagen van wilde eenden op 
schadegevoelige locaties met waar nodig afschot, geeft de grondgebruiker de mogelijkheid 
om schade te voorkomen en te bestrijden. In de afgelopen beheerperiode heeft in dit kader het 
volgende afschot met gebruik van de ontheffing plaats gevonden. 
 

Wilde eend Afschot wilde eend 
Totaal 2009 105
Totaal 2010 105
Totaal 2011 36
Totaal 2012 33
Voor zover gerapporteerd 2013 0

(tabel 5) 
 
In de beheerperiode 2014 - 2019 zullen de gekozen beheermaatregelen op grond van de 
ervaringen uit de beheerperiode 2009 -2013 voldoende effect op kunnen leveren.  
 
Door ervaringen opgedaan sinds 2005 is gebleken dat de algemeen voorkomende 
mortaliteitoorzaken (inclusief afschot bij schadebestrijding) de gunstige staat van 
instandhouding van de wilde eend niet beïnvloed. Dit op basis van de aantallen afschot en de 
totale deelpopulatie in Noord-Holland als onderdeel van de populatie in Nederland en de 
metapopulatie van Noordwest Europa. 
 
De beheermaatregelen verjaging van de wilde eenden met afschot wordt gewenst geacht in de 
periode van één uur voor zonsopkomst tot één uur na zonsondergang. Gedurende deze 
tijdsperiode is het voldoende licht om wilde eenden goed te kunnen onderscheiden van andere 
eendensoorten. Daarbij is gebleken dat hoe vroeger wilde eenden worden verjaagd, hoe beter 
de schade kan worden beperkt. Laat terugkerende wilde eenden kunnen worden verhinderd 
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om ‘s nachts schade te veroorzaken. Deze verwachting is gebaseerd op het gedrag en 
leefwijze van de wilde eenden. Meestal zoeken eenden ’s nachts hun voedsel, dit wordt 
algemeen erkend als ‘aangeboren’ natuurlijk gedrag. Zij vliegen dus in de donkere schemer 
avond naar hun foerageerlocaties en keren vroeg in de ochtend weer terug naar hun 
rustgebieden om vervolgens vooral slapend de dag door te brengen.  
In het kader van de jacht is de wilde eend bejaagbaar van een half uur voor zonsopgang tot 
een half uur na zonsondergang. Hieruit blijkt eveneens dat het gedrag van de wilde eend er toe 
noopt om in de ‘schemeruren’ (en) op verantwoorde wijze te kunnen optreden. Mede 
vanwege de noodzaak de schade zo effectief mogelijk te voorkomen is een ruimere uitvoering 
van twee maal 30 minuten in de schemeruren gewenst om te verhinderen dat vroege 
respectievelijk late eenden (’s nachts) schade veroorzaken. Bijkomend is het praktische 
voordeel dat de uitvoerder meer tijdsruimte heeft het beheer te laten plaatsvinden. 
 
Afschotgegevens onder het regiem van de jacht 
De jacht op de wilde eend is geopend van 15 augustus tot en met 31 januari. Het afschot 
tijdens de jachtperiode in Noord-Holland fluctueerde in de periode 2006 – 2011  tussen de 
ongeveer 29.519 en 27.496 wilde eenden. De onderstaande grafiek (Figuur 13) laat het 
afschot in Noord-Holland per 100 hectare zien tijdens de jachtperioden van de afgelopen 
dertig jaar.. 
 
 
 
 

 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 
 
  

Figuur 13 Afschot wilde eend in jachtperiode in Noord-Holland per 100 ha. in de periode 1980 – 2011 
   (knjv 10-oktober 2013) 



 

78 
Faunabeheerplan Algemene Soorten 2014 - 2019 

5.5.8 Uitvoering beheermaatregelen  
 
Organisatie 
De uitvoering van het beheer zal gedurende de beheerperiode op de volgende wijze 
plaatsvinden: 
 

1. De houder van de ontheffing voor afschot is de Faunabeheereenheid. 
2. De uitvoering van de beheermaatregelen wordt gecoördineerd door de secretaris van 

de Faunabeheereenheid in overleg met de secretarissen van de WBE’s. 
3. De Faunabeheereenheid stelt voor verslaglegging van gegevens en beheermaatregelen 

digitaal formulieren ter beschikking. 
4. De secretaris van de Faunabeheereenheid adviseert grondgebruikers bij de uitvoering 

van schadevoorkomende maatregelen. 
5. De secretaris van de WBE is verantwoordelijk voor de verslaglegging van de 

uitgevoerde beheermaatregelen, de Faunabeheereenheid is verantwoordelijk voor de 
verslaglegging aan Gedeputeerde Staten. 

 
Uitvoering 
Voor de uitvoering van de beheermaatregelen ter voorkoming van schade aan gewassen is de 
grondgebruiker verantwoordelijk voor de inzet van werende middelen. 
De secretaris van de Faunabeheereenheid zal het gebruik van de ontheffing voor afschot op 
basis van deze gegevens toestaan aan de WBE’s en geeft vooraf inzage van de machtiging aan 
de hiervoor door de Provincie aangewezen ambtenaren. 
Er mag alleen dan van de beheermaatregel afschot gebruik gemaakt worden wanneer aan 
kwetsbare gewassen, waar ondanks de toepassing van de vereiste inzet van 2 werende 
maatregelen, schade wordt of dreigt te worden aangericht.  
Voor de deugdelijke inzet en toepassing van werende maatregelen wordt verwezen naar de 
Handreiking Faunaschade van het Faunafonds.  
Tevens kan op verzoek de secretaris van de Faunabeheereenheid de grondgebruiker adviseren 
over de inzet van werende maatregelen. 
De beheermaatregel afschot op grasland waarvan het gewas ouder is dan zes maanden na het 
inzaaien kan worden toegepast zonder de inzet van werende maatregelen indien schade wordt 
of dreigt te worden aangericht. 
 

5.5.9 Monitoren van beheermaatregelen  
 
(zie hoofdstuk 6) 
 

5.5.10 Conclusies 
 

• Met de te nemen maatregelen is de gunstige staat van instandhouding van de populatie 
wilde eenden gewaarborgd. 

• Andere bevredigende oplossingen die afschot met gebruik van het geweer onnodig 
maken zijn niet voorhanden. 

• Dit Faunabeheerplan is vastgesteld door het bestuur van de Faunabeheereenheid 
Noord-Holland en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. 
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• Het voorgestelde beheer, zo is gebleken in de periode vanaf 2005 tot aan 2013, is 
succesvol en staat toe dat overal in de provincie Noord-Holland wilde eenden kunnen 
voorkomen. 

• De Faunabeheereenheid en de provincie Noord-Holland vinden een schadeomvang 
van, per geval minder dan € 250,00 acceptabel en zien geen noodzaak om de 
voorgestelde beheermaatregelen toe te staan indien het schadeniveau onder dit bedrag 
blijft. 

• Het voorgestelde beheer voldoet aan de verwachtingen in termen van het voorkomen, 
beperken dan wel bestrijden van landbouwschade. 

• Indien het uitgevoerde beheer niet wordt voortgezet zal de schade aan 
landbouwgewassen toenemen, mogelijk naar waarden > €21.000,00 zoals in de jaren 
2002 – 2006. 

• Met het voortzetten van het huidige beheer zal het niet nodig zijn om getalsmatig in te 
grijpen in de omvang van de populatie wilde eenden. 

 

5.5.11 Geraadpleegde documentatie 
 
Flora- en faunawet, 
Beleidsnota Flora- en faunawet provincie Noord-Holland, 
Provinciale vrijstellingsverordening 2009 / 67, 
Faunabeheerplan 2004-2008, 
Faunabeheerplan 2009-2013, 
Schadegegevens 2009 t/m eerste zes maanden van 2013 van het Faunafonds, 
Handreiking Faunaschade van het Faunafonds, 
Brochure “Beleidskader Faunabeheer voor overwinterende Ganzen en Smienten”, 
Jaarverslagen 2004 t/m 2012 Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland, 
Scharringa, C.J.G., W. Ruitenbeek, P.J. Zomerdijk, 2010. Atlas van de Noord-Hollandse 
Broedvogels 2005-2009. Uitgave van de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland 
en Landschap Noord-Holland, 
WBE databank, 
Sovon uitgaven Watervogels in Nederland uitgaven 2006-2011. 
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5.6. Haas Lepus europaeus, 
 

 
foto: H.J. de Groot 
 

5.6.1 Inleiding  
 
Hazen en hun leefgewoonten zijn sterk verweven met de wijze waarop de grond door de mens 
wordt gebruikt. Het ideale leefgebied voor hazen is dan ook het agrarisch landschap. De 
homerange van een individu is niet bijzonder groot. Vaak is dit niet meer dan het oppervlak 
van enkele agrarische ondernemingen. Op grasland wordt gebruik gemaakt van de cyclus van 
vee verweiden en niet begraasde groei op hooiland. Niet afgegraasd gras biedt in de winter 
dekking en voedsel. Ruige slootkanten, erfbeplanting, bosrand en zgn. overhoekjes maken het 
leefgebied compleet. Op gronden die gebruikt worden voor akkerbouw, fruitteelt en 
boomkwekerijen wordt de biotoop mede door de gevarieerde teelt goed onderhouden. 
Vanzelfsprekend wordt hier ook de meeste landbouwschade verwacht. 
 
Waar gesproken wordt over “afschot” wordt altijd bedoeld; het verjagen met ondersteunend 
afschot van diersoorten die landbouwschade veroorzaken. 
 
De haas is ook een bejaagbare wildsoort. In de periode 15 oktober tot en met 31 december 
mogen hazen worden bejaagd. Ook hier wordt de gunstige staat van instandhouding 
nagestreefd en wordt getracht schade te voorkomen, te beperken en te bestrijden. De reguliere 
bejaging en wild werende maatregelen zijn echter niet volledig toereikend om schade te 
voorkomen.  
Beide regimes, de jacht en de maatregelen m.b.t. beheer en schadebestrijding zijn voor de 
Faunabeheereenheid elkaar aanvullend. M.a.w. de Faunabeheereenheid interpreteert voor de 
uitvoering van dit plan ook de gegevens die voortkomen uit de jacht. 
 
Sinds 2005 is op basis van respectievelijk het eerste Faunabeheerplan, het tweede 
Faunabeheerplan en het provinciaal vrijstellingsbeleid het beheer van hazen uitgevoerd.42 
 
Andere bevredigende oplossing 
Alvorens over te kunnen gaan tot besluitvorming (ontheffing verlening aan de 
Faunabeheereenheid) door GS om de maatregelen in dit plan toe te staan moet worden 
beoordeeld en vastgesteld dat andere bevredigende oplossing die de noodzaak tot doden van 
                                                 
42 Sinds 2005 zijn ontheffingen gebruikt om hazen te kunnen doden met als doel landbouwschade te voorkomen, 
te beperken en te bestrijden. De provinciale vrijstellingsverordening maakt het mogelijk om landbouwschade 
veroorzakende hazen opzettelijk te verjagen.  
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de dieren kunnen verhinderen en de schade kunnen voorkomen, niet voorhanden of 
onvoldoende toereikend zijn. 
 
Uitgangspunt 
Bevindingen in de voorgaande beheerperioden 2004-2008 en 2009-2013. 

• De inzet van werende en verjagende middelen heeft een schadebeperkend, maar niet 
meetbaar, effect. Het fysiek verjagen is van korte duur en naarmate verjaagacties 
vervolgd worden wordt de terugkeer van hazen in tijdsduur steeds korter. Met afschot 
is de terugkeer periode langer of vindt geen plaats. Het toepassen van een 
hazenwerend raster, volgens voorschriften in de Handreiking faunaschade van het 
Faunafonds vergt veelal een onevenredig en onredelijk hoge financiering. Hazen die 
door een dergelijk raster worden ingesloten richten alsnog schade aan waardoor alsnog 
een ontheffing noodzakelijk is om de schade te bestrijden. Vooralsnog kan de inzet 
van werende en verjagende middelen alsmede fysiek verjagen niet worden aangemerkt 
als middelen die het doden, met het geweer van hazen kan uitsluiten. 

 

5.6.2 Verspreiding en aantalsontwikkeling  
 
Aanwezigheid/leefgebied 
De haas komt in vrijwel de gehele provincie Noord-Holland voor. Het leefgebied van de haas 
is bij voorkeur open cultuurlandschap met voldoende gevarieerd voedsel, 
dekkingsmogelijkheden in de vorm van kruidachtige begroeiing, geaccidenteerd terrein en 
voldoende drooglegging. In Nederland komen hoge dichtheden hazen voor in de 
kustprovincies waar deze voor de haas optimale biotopen aanwezig zijn. De provincie Noord-
Holland is op basis van deze biotoopeisen een goed leefgebied voor hazen (met uitzondering 
van de zandige kuststrook). Met name in de veenweidegebieden is de biotoop voor hazen 
geschikt.  
 
Verspreiding gedurende het jaar 
In deze paragraaf is ingegaan op de belangrijke schade die ontstaat bij grondgebruikers door 
vraat aan schadegevoelige gewassen. Voorts is beschreven welke beheermaatregelen de 
Faunabeheereenheid in het kader van schadebestrijding in de beheerperiode wil inzetten 
aansluitend bij het beleid van de Provincie. 
De aantallen en dichtheden zijn stabiel en variëren sterk per deelgebied. In de 
veenweidegebieden van Noord-Holland zijn de dichtheden hazen het hoogst (Bron CBS). 
Verder zijn de dichtheden in de akkerbouw en weidegebieden in de overige delen van Noord-
Holland boven het landelijk gemiddelde (Bron WBE databank). Alleen in de zandige 
kuststrook komen hazen nauwelijks voor. 
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Aantallen 

 
Figuur 14  
 
Grafiekwaarden in procenten bron NEM (Sovon, VZZ, CBS)  (CBS augustus 2013) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
100 85 75 75 91 99 93 85 93 95 109 117 111 
 
Ondanks het hoge voortplantingsvermogen, hazen werpen drie à vier (soms vijf) keer per jaar 
jongen, zijn er grote schommelingen in de hazenstand. Maar over de laatste reeks van 10 jaar 
kan men spreken over een matige toename, waardoor de trend als geheel op stabiel uitkomt. 
 
5.6.3 Wettelijke status en provinciaal Beleid 
 
De Provincie hanteert in haar beleid43 de volgende uitgangspunten en regels; 

• GS van Noord-Holland staat grondgebruikers toe om ter voorkoming van schade door 
hazen aan de gewassen, vee en bossen de dieren opzettelijk te verontrusten. 

• Op basis van een Faunabeheerplan wordt ontheffing verleend om in aanvulling op 
reguliere bejaging extra beheer uit te voeren indien wettelijke belangen geschaad 
worden. 

Voorafgaand aan dit Faunabeheerplan vigeert een ontheffing om, ondersteunend aan 
verjaging, hazen te kunnen doden. Met dit Faunabeheerplan wordt dit beleid gecontinueerd. 
In de praktijk komt het er op neer dat hiervan gebruik wordt gemaakt tot aan en na de periode 
van geopende jacht op hazen. De jacht op hazen is open van 15 oktober tot en met 31 
december. 
 
Op basis van bovenstaande heeft de Faunabeheereenheid de navolgende beheerdoelstelling 
geformuleerd. 
  

                                                 
43 Hoofdstuk 2 Beleid, wet- en regelgeving. 
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5.6.4 Doelstelling beheer  
 
Het doel is de schade aan landbouwgewassen veroorzaakt door hazen terug te dringen en op 
een acceptabel niveau houden. De Faunabeheereenheid heeft als uitwerking van het 
provinciale beleid de navolgende beheerdoelstelling geformuleerd. 
De Faunabeheereenheid richt het beheer op duurzaam behoud van het hazenbestand in Noord-
Holland en zal de uitvoering richten op knelpunten. Binnen dit kader heeft het beheer tot doel 
het hazenbestand zo veel mogelijk in evenwicht te brengen met de belangen van 
grondgebruikers. De Faunabeheereenheid hanteert hierbij de volgende lijn: 

1. De haas kent als wildsoort een geopende jachtperiode waarin aantalregulatie kan 
plaats vinden. De Faunabeheereenheid gaat er dan ook vanuit dat deze periode 
gebruikt wordt om het hazenbestand in evenwicht te brengen met de belangen van 
grondgebruikers (hierbij wijst de Faunabeheereenheid overigens met nadruk op de 
wettelijke verplichting van een jachthouder om een redelijke wildstand in stand te 
houden, dan wel bij het ontbreken daarvan niet of minder te jagen). Bij schade 
gedurende de geopende jachtperiode kan de jachthouder gericht optreden. 

2. Mocht er, ondanks het gebruik maken van de regulatiemogelijkheid in de geopende 
jachtperiode, buiten de geopende jachtperiode schade dreigen aan gewassen, dan 
dienen werende middelen te worden ingezet, conform de Handreiking faunaschade 
van het Faunafonds. Indien deze geen bevredigende oplossing bieden wordt tot afschot 
overgegaan.  

 
Belangen van grondgebruikers 
In Noord-Holland veroorzaken hazen schade aan bloembollen, bloementeelt, 
vollegrondsgroente, akkerbouwgewassen en fruitteelt. De getaxeerde schade is in de periode 
2009 tot en met 2013 als volgt geweest: 
 
Belangrijke landbouwschade aangericht door hazen (bron Faunafonds) 
Beheerjaar Aantal 

meldingen 
Totaal 
schadebedrag 

Gemiddeld 
schadebedrag 
per geval 

2009 3 €  12.580 € 4.193
2010 3 €   8.763 € 2.921
2011 2 €      369 €    185
2012 1 €   1.960 € 1.960
2013 eerste zes maanden 1 €      987 €    987
Totaal gedurende beheer 
periode 

10 € 24.659 € 2.466

(tabel 1) 
 
Procentuele verdeling van de schade per 
gewassoort 

%

suikerbieten 6.30
ijsbergsla 4.78
sla 4,87
bloemen en bloembollen 50,07
bloemkool 7,97
groenten 26,01
Totaal gewasschade 100.00
(tabel 2) 
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De schade is aan te merken als “lokaal”. De verspreiding van de schade is tot op heden in het 
noordelijk deel van de provincie en gebied specifiek variabel door teeltwisseling. De schade is 
ontstaan (tabel 1 en 2) aan de volgende gewassen, suikerbiet (2 maal totaal € 1.554,00) 
bloemen en bloembollen (2 maal totaal € 12.344,00), groenten (2 maal totaal € 6.413,00) 
ijsbergsla (1 maal €1.179,00) en sla (1 maal € 1.200,00)  
 
Het blijkt dat schade door hazen in het Noordelijk deel van de Provincie structureel is en in 
redelijkheid niet voorkomen kan worden. De omvang van het te beschermen areaal is te groot 
om fysiek aanwezig te kunnen zijn. Ingrijpen door middel van afschot is tot op heden de enige 
effectieve oplossing gebleken om schade lokaal te beperken zonder negatieve effecten op de 
duurzame instandhouding van de hazenpopulatie. 
 
Gewenste stand 
De Faunabeheereenheid hanteert geen gewenste stand van de populatie hazen. Hier is geen 
noodzaak toe. Zoals al eerder opgemerkt (Figuur 14) zijn er aanwijzingen dat de Noord-
Hollandse populatie stabiel is. Daarmee is aangegeven dat de gunstige staat van 
instandhouding niet in het geding is. Het afschot van hazen, ook onder het regiem van de 
jacht, door de jaren heen is zo constant dat invloed daarvan in de gehanteerde telmethodieken 
niet waarneembaar is 
 
Bij niet beheren is de verwachting dat de schade in de beheerperiode zal blijven ontstaan. 
Op basis hiervan zijn de volgende beheermaatregelen uitgewerkt. 
 
Omvang en noodzaak van gewenste handelingen  
Ter voorkoming en beperking van schade aan gewassen worden in de beheerperiode de 
maatregelen genomen die het Faunafonds voorschrijft alvorens tot uitkering van geleden 
schade over te gaan. 
Bij de teelten die zijn voorzien van een hazen kerend raster is het incidenteel mogelijk dat 
hazen alsnog binnen het raster komen via toegangen of tijdelijke beschadigingen in het raster. 
In deze incidentele gevallen wordt gebruik gemaakt van de maatregel afschot ter voorkoming 
van schade. Het vangen of uit het raster drijven van hazen blijkt in de praktijk niet werkbaar 
en is hierdoor ook geen bevredigende oplossing.  
 
Indien bij de voorkoming en beperking van schade blijkt dat de werende maatregelen 
onvoldoende effect hebben wordt gebruik gemaakt van de maatregel afschot. Het omrasteren 
van landbouwgewassen is doorgaans geen bevredigende oplossing vanwege de hoge 
investeringskosten in relatie tot de opbrengsten van de gewassen.  
 
Zoals uit tabel 1 blijkt is de gemiddelde hazenschade aan landbouwgewassen per geval ca. € 
2.466,00. Bij niet ingrijpen, zo is in het verleden gebleken kan de schade per geval bijzonder 
hoog oplopen. Een veelvoud van de schade per geval is niet uit te sluiten. 
 
5.6.5 Beheermaatregelen  
Ter voorkoming en beperking van schade aan kwetsbare gewassen worden in de 
beheerperiode de maatregelen ingezet die het Faunafonds eist, alvorens tot schade uitkering 
kan worden overgegaan. 

 
De inzet van de maatregel afschot wordt terughoudend ingezet. Deze maatregel is vooral 
effectief wanneer hazen blijven terugkeren naar schadegevoelige percelen of zich ophouden 
op moeilijk bereikbare plaatsen.  
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Als eerste wordt gekeken naar die WBE werkgebieden die in het verleden zijn geconfronteerd 
met gewasschade, veroorzaakt door hazen. In deze gebieden zullen de maatregelen getroffen 
worden.De gebieden waar sprake is (geweest) van belangrijke schade zijn in de volgende 
tabel (tabel 3) opgenomen.  
 
WBE werkgebieden waar de 
maatregelen kunnen worden 
uitgevoerd, rekeninghoudend 
met de mitigerende 
maatregelen in N2000- en 
foerageergebieden. 

WBE werkgebieden waar 
in de beheerperiode 2009-
2013 jaren belangrijke 
schade 
 (> € 250,00) werd 
aangericht.. 

WBE werkgebieden 
waarbinnen Natura 2000 
gebieden en/of 
foerageergebieden bevinden. 

WBE nummer en naam Gewassoort N2000 
gebied 

Foerageergebied

0076 Texel bloembollen X  
0096 Het Grootslag groenten   
0243 Jachtraad 
v.d.Wieringermeer 

groenten, suikerbieten 
  

0273 Grootgeestmerambacht groente, bloemen   
0295 De Schermeer e.o. groenten X  
0323 Beemster 
Jagersvereniging 

suikerbieten, bloemen 
  

0337 Noorder-Koggenland e.o. groenten, (bloemkool)   
(tabel 3) 
 
 

Figuur 15 
 

Voor de goede orde zijn deze werkgebieden 
van de wildbeheereenheden (WBE’s) ook 
gevisualiseerd.(Figuur 15) 
De lichtblauw ingekleurde werkgebieden zijn 
de gebieden waar gemachtigden de 
ontheffing kunnen gebruiken. 
De machtiging wordt alleen afgegeven om de 
landbouwschade te voorkomen, te beperken 
en te bestrijden zoals genoemd in tabel 4 
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Om de maatregelen uit te kunnen voeren zal de Faunabeheereenheid bij Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland een verzoek om ontheffing, art 68 van de Flora- en faunawet, indienen. In 
dit verzoek wordt ook toestemming, art 10 Besluit beheer en schadebestrijding dieren, 
gevraagd voor het gebruik van toegestane middelen, art 5 Besluit beheer en schadebestrijding 
dieren, waar onder het gebruik van geweren als middel om hazen te verjagen met 
ondersteunend afschot en honden, niet zijnde lange honden, om geschoten hazen te kunnen 
apporteren. 
 
Plaats van inzet beheermaatregelen 
De haas is een wildsoort. In de periode 15 oktober tot en met 31 december mogen hazen 
worden bejaagd. Buiten het jachtseizoen ontstaat landbouwschade met name in het noordelijk 
deel van Noord-Holland waar grootschalige akkerbouw en kwetsbare tuinbouw is en waarbij 
belangen van grondgebruikers worden geschaad.  
De maatregel verjagen al dan niet met afschot wordt ingezet op schadegevoelige percelen met 
gewassoorten (tabel 4) zoals genoemd in de Handreiking faunaschade, het betreft:  
 
Suikerbieten Vraatschade 
Peulvruchten Vraatschade 
Vgg. Spinazie Vraatschade 
Vgg. Sla en andijvie Vraatschade 
Vgg. Spruitkool Vraatschade 
Vgg. Bloemkool en broccoli Vraatschade 
Vgg. Boerenkool Vraatschade 
Vgg. Overige/algemeen Vraatschade 
Appels en peren Vraat- en schilschade 
Bloembollen en lelies Vraatschade en vertrappen plantbed 
Bosbouw en boomteelt Vraat- en schilschade 
(tabel 4) 
 
Vooralsnog is de verwachting dat in het noordelijk deel van de Provincie de ontheffing het 
meest zal worden gebruikt. 
 

5.6.6 Plaats en Periode inzet beheermaatregelen  
 
De perioden waarin de maatregelen worden ingezet zijn; 
Suikerbieten:   gedurende de kiemperiode (vanaf inzaai tot 1 juni). 
Peulvruchten:   voorjaar en zomer. 
Vollegrondsgroente:  gedurende de gehele teeltperiode. 
Fruit:    winterperiode. 
Bloembollen en lelies  gehele jaar. 
Bosbouw en boomteelt: gehele jaar. 
 
Het tijdstip waarin de beheermaatregelen worden ingezet is van zonsopkomst tot 
zonsondergang. Indien de omstandigheden aanleiding geven tot noodzakelijk afschot in de 
nachtelijke uren zal daarvoor een aparte ontheffing nodig zijn. 
Gedurende de jachtperiode (15 oktober tot en met 31 december) zijn werende maatregelen als 
verjagen ten behoeve van voorkomen van schade door hazen wettelijk niet verplicht omdat 
afschot in deze periode (binnen een jachtveld dat aan de gestelde afmetingeisen voldoet) is 
toegestaan. De Faunabeheereenheid kan grondgebruikers in deze periode adviseren ook 
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gebruik te maken van de maatregel verjagen. Het effect van de maatregelen wordt hierdoor 
sterk vergroot. 
 
5.6.7 Effectiviteit van beheermaatregelen  
 
In de afgelopen beheerperiode is in de praktijk gebleken dat de inzet van alleen preventieve 
(akoestische) middelen niet leidt tot effectieve voorkoming van belangrijke schade aan 
gewassen. De middelen werken vaak voor een korte duur. Op basis van ervaringen uit de 
afgelopen beheerperiode verwacht de Faunabeheereenheid dat bij inzet van afschot het 
gewenste resultaat van de maatregelen het meest optimaal is. 
 
Het blijkt dat bij tijdig ingrijpen veel schade kan worden voorkomen. Het op voorhand 
beschikken over een ontheffing, om onmiddellijk bij schadedreiging maatregelen te kunnen 
treffen, is dan ook nodig. 
Tijdens het jachtseizoen worden hazen door jagers geschoten. Elk jaar wordt een aantal uit het 
surplus van de aanwas en de meerjarige dieren weggenomen. In algemene zin vangt de jacht 
aan als de meeste gewassen geoogst zijn of oogstrijp op het land staan. Alleen schilschade en 
vraat aan knoppen, welke aangericht kan worden aan appel- en perenbomen, boomkwekerijen 
en bosschages wordt hiermee (direct) voorkomen en bestreden. De aantalreductie (van de 
najaarstand) door jacht, levert een bijdrage aan het verminderen van belangrijke schade. 
Onderstaande tabel (tabel 5) geeft de verjaag-met-afschotmethode aan. Het is de jachthouder 
bekend dat moerhazen het meest honkvast zijn. Uit rapportage valt af te leiden dat het aantal 
verjaagacties waarbij geen hazen zijn gedood hoger is in vergelijking met acties waarbij wel 
een haas gedood wordt. 
 
Beheerperiode Afschot
Totaal 2009 0
Totaal 2010 37
Totaal 2011 16
Totaal 2012 4
Totaal 2013  Niet bekend
(tabel 5) Aantal geschoten hazen door gemachtigden 
 
Uit afschotcijfers in het kader van schadebestrijding buiten de jachtperiode blijkt dat per jaar 
het aantal hazen dat wordt geschoten (ruim) onder de 100 is. De duurzame instandhouding 
van de populatie hazen wordt hierdoor niet in gevaar gebracht. 
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Afschotgegevens onder het regiem van de jacht 
De jacht op hazen is geopend van 15 oktober tot en met 31 december. Het afschot tijdens de 
jachtperiode in Noord-Holland fluctueerde in de periode 2006 – 2011  tussen de ongeveer 
18.571 en 15.497 hazen. De onderstaande grafiek (Figuur 16) laat het afschot in Noord-
Holland per 100 hectare zien tijdens de jachtperiode in de afgelopen dertig jaar. 
 
 
 
 

                 
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 
5.6.8 Uitvoering beheermaatregelen  
De uitvoering van het beheer zal gedurende de beheerperiode op de volgende wijze 
plaatsvinden: 
 
Organisatie 

1. De houder van de ontheffing voor afschot is de Faunabeheereenheid. 
2. De uitvoering van de beheermaatregelen wordt gecoördineerd door de secretaris 

van de Faunabeheereenheid. 
3. De Faunabeheereenheid stelt voor verslaglegging van gegevens en 

beheermaatregelen kwalitatieve en uniforme formulieren digitaal ter beschikking 
en adviseert grondgebruikers bij de uitvoering van schadevoorkomende en 
beperkende maatregelen. 

4. De machtigingshouder respectievelijk de secretaris van de WBE is 
verantwoordelijk voor de verslaglegging van de uitgevoerde beheermaatregelen, 
de Faunabeheereenheid is verantwoordelijk voor de verslaglegging aan 
Gedeputeerde Staten van de Provincie (jaarverslag). 

5. De grondgebruiker is verantwoordelijk voor de inzet van werende en verjagende 
middelen. 

 

Figuur 16 Afschot hazen in jachtperiode in Noord-Holland per 100 ha. in de periode 1980 – 2011 (knjv 10-
oktober 2013) 
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Uitvoering schadebestrijding 
Bij de uitvoering van de beheermaatregelen ter voorkoming van schade aan gewassen is de 
grondgebruiker verantwoordelijk voor de inzet van werende middelen. 
 
Het aantal personen dat maximaal mag worden ingezet bij de uitvoering van de 
beheermaatregel zal worden afgestemd op het effectief kunnen uitvoeren van een 
beheermaatregel. De secretaris van de Faunabeheereenheid zal de ontheffing voor afschot op 
basis van deze gegevens toestaan aan de grondgebruiker/uitvoerder en vooraf inzage verlenen 
aan de handhaver (hiervoor door de Provincie aangewezen ambtenaren). 
 
De grondgebruiker/uitvoerder mag alleen dan van de beheermaatregel afschot gebruik maken 
indien 2 wildwerende maatregelen zijn ingezet en deze onvoldoende zijn gebleken. Voor de 
deugdelijke inzet en toepassing van wildwerende maatregelen wordt verwezen naar de 
Handreiking Faunaschade van het Faunafonds. Tevens kan de secretaris van de 
Faunabeheereenheid op verzoek de grondgebruiker adviseren over de inzet van wildwerende 
maatregelen. 
 

5.6.9 Monitoren van beheermaatregelen  
 
(zie hoofdstuk 6) 
 

5.6.10 Conclusies 
 

• De beheermaatregelen zijn uitsluitend gericht op het voorkomen, beperken en 
bestrijden van de landbouwschade. 

• De gunstige staat van instandhouding van de hazenpopulatie is stabiel.  
• Dit Faunabeheerplan is vastgesteld door het bestuur van de Faunabeheereenheid 

Noord-Holland en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. 
• Er is geen andere bevredigende oplossing die het gebruik van het geweer kan 

uitsluiten. 
• Het voorgestelde beheer voldoet aan de verwachtingen in termen van het beperken en 

bestrijden van de landbouwschade. 
• Indien het uitgevoerde beheer niet wordt voortgezet zal de schade aan 

landbouwgewassen toenemen. 
• Met het voortzetten van het huidig beheer zal het niet nodig zijn in te grijpen in de 

hazenpopulatie. 
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5.6.11 Geraadpleegde documentatie 
 
Flora- en faunawet, 
Beleidsnota Flora- en faunawet provincie Noord-Holland, 
Provinciale vrijstellingsverordening 2009 / 67, 
Faunabeheerplan 2004-2008, 
Faunabeheerplan 2009-2013, 
Schadegegevens 2009 t/m eerste zes maanden van 2013 van het Faunafonds, 
Handreiking Faunaschade van het Faunafonds, 
Jaarverslagen 2004 t/m 2012 Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland, 
Aantalsontwikkeling van zoogdieren (Compendium voor de leefomgeving), 
WBE databank. 
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5.7 Vos Vulpes vulpes 
 

 
foto: H.J. de Groot 

5.7.1 Inleiding  
 
Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw heeft de vos zich definitief kunnen vestigen in de 
duinen en de hogere zandgronden in het Gooi. Begin jaren negentig traden vossen buiten het 
duin en aan het eind van de twintigste eeuw waren zij overal in de provincie Noord-Holland 
gesignaleerd, en enkele jaren daarna ook gevestigd, met uitzondering van Texel. Vanaf april 
2006 mogen grondgebruikers en jagers op grond van een landelijke vrijstelling44 vossen 
doden ter voorkoming van belangrijke schade aan de fauna. Deze vrijstelling is van kracht 
tussen zonsopkomst en zonsondergang. 
 
De Faunabeheereenheid wenst afstand te nemen van de misvatting van het begrip 
“vossenbeheer als zijnde het reguleren van de populatie vossen”.  
Het beheer van vossen zoals door de Faunabeheereenheid wordt uitgevoerd valt onder het 
begrip “voorkomen, beperken dan wel bestrijden van schade aan de fauna”. Waarbij 
opgemerkt moet worden dat het “voorkomen van schade aan de fauna” bij een gunstige staat 
van instandhouding van de vossenpopulatie, die immers als carnivoor van nature (deels) leeft 
van andere faunasoorten, niet volledig mogelijk is. 
 
Er is veel onderzoek verricht naar het predatiegedrag van de vos t.a.v. te beschermen 
faunasoorten. Het meest in het oog springend is het zgn. predatieonderzoek45 wat op initiatief 
van het toenmalige ministerie van LNV in samenwerking met de provincies w.o. de Provincie 
Noord-Holland is uitgevoerd. Op basis van dit rapport heeft de minister de vos toegevoegd op 
de lijst van diersoorten (art 65 Ffwet) die overal in het land schade aanrichten. Voor de vos 
geldt dat dit alleen schade aan de fauna betreft. 
Op 2 juli 2013 heeft de Staatssecretaris van Het Ministerie van Economische Zaken middels 
een brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal het “Juridisch kader 
beheer en schadebestrijding vossen” toegelicht. In deze toelichting is de Staatssecretaris niet 

                                                 
44 (art 65 lid 1 sub a. Ffwet) Bij algemene maatregel van bestuur worden beschermde inheemse diersoorten 
aangewezen, die niet in hun voortbestaan worden bedreigd of dat gevaar lopen. Daarbij wordt onderscheid 
gemaakt tussen soorten die: a. in het gehele land schade aanrichten. /-/  
(lid 2) /-/ schade aan de fauna. (toebrengen).  
Per besluit heeft de minister de vos op de landelijke vrijstellingslijst geplaatst.  
45 (Predatie bij weidevogels. Op zoek naar de mogelijke effecten van predatie op de weidevogelstand, SOVON, 
2005). 
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afgeweken van het in 2006 ingezette beleid. Ook is nogmaals aangehaald dat daar waar de 
predatie van weidevogelnesten ca. 50% bedraagt, de vos de belangrijkste predator is. 
 
In voornoemd predatieonderzoek zijn ook vanuit Noord-Holland parameters aangedragen. De 
belangrijkste, voor deze paragraaf (5.7), is de predatiegrafiek van de toenmalige Agrarische 
Natuurvereniging Waterland. Dezelfde grafiek (fig. 19), aangepast met de predatiegegevens 
uit de navolgende jaren tot en met 2012, is in de respectievelijke jaarverslagen van de 
Faunabeheereenheid opgenomen. Deze grafiek laat zien dat wat volgens het 
predatieonderzoek verwacht kon worden in de praktijk is gebleken. Uit de grafiek, inmiddels 
door Landschap Noord-Holland i.s.m. ANV Water, Land & Dijken (voorheen ANV 
Waterland) bewerkt en jaarlijks aan de Faunabeheereenheid ter beschikking gesteld, blijkt dat 
de predatie ook werkelijk met ca. 50% is afgenomen.  
 
In het traject wat leidde tot het Faunabeheerplan 2009-2013 werd de volgende stelling 
aangehouden: 

• Overal verspreid in Noord-Holland zijn locaties (vaak aaneengesloten of op zeer korte 
afstand van elkaar) waar weidevogels, moerasvogels en andere bodembroeders 
bescherming genieten tegen de vos.  

Daarmee werd de volgende vraag opgeroepen:   
• Hoe wordt de gunstige staat van instandhouding van de vossenpopulatie gewaarborgd 

als schade aan fauna voorkomen dan wel beperkt dient te worden?  
Om een antwoord daarop te vinden heeft de Faunabeheereenheid onderzoek laten verrichten 
en in 2006 verscheen het rapport “Duurzaamheidberekening vos in Noord Holland” (Terra 
Salica 2006) waaruit bleek dat de gunstige staat van instandhouding van de vos niet in gevaar 
zou zijn. Dit is de afgelopen jaren ook in de praktijk gebleken. 
Dit wordt ook nog eens aangehaald in de bovengenoemde brief van de Staatssecretaris. 
Quote: “Omdat het merendeel van de wereldgruttopopulatie in Nederland broedt, heeft 
Nederland een bijzondere verantwoordelijkheid voor deze soort. De grutto verkeert niet in 
een gunstige staat van instandhouding, de vos daarentegen wel.” 
  
Alle reden om het in het Faunabeheerplan 2009-2013 gekozen beheer ook voor de komende 
periode waarvoor dit Faunabeheerplan geldt, voort te zetten ware het niet dat de Raad van 
State op 4 december 2013, een voor de Provincie Noord-Holland en de Faunabeheereenheid 
beslissende en bindende uitspraak deed.  
Uit deze uitspraak komen twee zaken naar voren die de Faunabeheereenheid ziet als een 
opdracht waaraan in deze paragraaf uitvoering moet worden gegeven.  

1. Beperking van het gebruik van het geweer in combinatie met kunstlicht tussen 
zonsondergang en zonsopkomst in tijd (maanden) tot aan het zo mogelijk bereiken van 
een geringe vossenstand in april. 

2. Beperking van het gebruik van het geweer in combinatie met kunstlicht tussen 
zonsondergang en zonsopkomst in ruimte (gebied(en) waarbij toch in voldoende mate 
aan weidevogels en zo nodig ook aan andere soorten bescherming kan worden 
geboden.  

 
In het kader van de landelijke vrijstelling kan schade aan fauna weliswaar beperkt en 
bestreden worden, maar omdat landelijke coördinatie ontbreekt, stelt de Faunabeheereenheid 
zich tot taak het beperken van schade door de vos planmatig, gecoördineerd, efficiënt en 
effectief aan te pakken. Met een dergelijke aanpak kan de schade, daar waar die wordt 
toegebracht, worden verminderd, terwijl tegelijkertijd de gunstige staat van instandhouding 
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van de vos niet in het gedrang komt en de gunstige staat van instandhouding van kwetsbare 
bodembroeders waaronder rode-lijst-soorten bevorderd wordt. 
Met het oog daarop heeft de Faunabeheereenheid dit Faunabeheerplan geschreven. 

5.7.2 Verspreiding en aantalsontwikkeling  
 
Aanwezigheid 
De vos is algemeen voorkomend in de gehele provincie behoudens Texel. 
Behalve in de bos-, heide- en duingebieden komen vossen ook (sinds begin jaren negentig van 
de vorige eeuw) voor in droogmakerijen, zoals kleipolders en in het veenweidegebied. Hierbij 
gebruikt de vos struweel, bosjes, overjarig rietland, riethopen, ruimten onder stallen en 
gebouwen e.d. om jongen te werpen en groot te brengen. 
 
Leefgebied 
Verrommeling van het buitengebied biedt ook gunstige leefomstandigheden (voortplanting) 
voor de vos. Daarnaast wordt de vos in toenemende mate in stedelijk gebied aangetroffen. 
Eigenlijk kan de vos, zolang hij maar wordt getolereerd, van elk gebiedstype zijn leefgebied 
maken. Op Texel leven geen vossen. Het Marsdiep is een voor de vos, op natuurlijke wijze 
onoverkomelijk hindernis. Op basis van ecologische motieven, immers de flora en fauna op 
Texel heeft zich (historisch) ontwikkeld zonder de invloed van vossen, zou dit ook in de 
toekomst zo moeten blijven.  
 
Leefwijze  
De vos is territoriaal in zijn leefwijze. Meerdere moertjes (♀) leven in het territorium van een 
rekel (♂).  
 
Een belangrijke periode m.b.t. activiteiten van vossen vangt in januari aan wanneer de 
voortplantingsperiode begint. Daarna zijn de vossen in toenemende mate actief in de maand 
mei, wanneer de voedselbehoefte van de jongen groter wordt. De jongen van de vos blijven 
bij voldoende voedselaanbod, in het algemeen in het geboortegebied. Wanneer het 
voedselaanbod minder wordt verplaatsen zij zich waarbij in naastgelegen territoriums wordt 
getreden.  
 
Zodra de jonge rekels voldoende tot wasdom zijn gekomen worden zij niet meer in het 
territorium van de rekel geduld. Rekels en moervossen hebben, in afstand gemeten, geen 
overeenkomstig trekgedrag. De afstanden die een moer aflegt zijn aanzienlijk kleiner en vaker 
in de buurt van het geboorte gebied. Rekels daarentegen leggen grotere afstanden af en maken 
ook vaker uitstapjes buiten het activiteitengebied. Zwervende vossen zijn individuen en zijn in 
hun zwerfgedrag niet onderling te vergelijken. In het genoemde “Vossenonderzoek in de 
duinstreek 1979 -2000” worden een aantal afstandmetingen genoemd, zo zijn er minimale 
afstanden en maximale afstanden, respectievelijk 1.698 m. en 7.551 m. voor moeren en 1.136 
m. en 19.956 m. voor rekels. De metingen zijn over een rechte lijn gemeten. Gemiddeld 
waren de gemeten afstanden 7.486 m. voor rekels en 3.439 m. voor moeren. Nieuwe 
vestigingslocaties bevinden zich gemiddeld op een maximum van 10-11 km van het 
geboortegebied46. 
  

                                                 
46 Trewhella et al. (1988), Coman et al. (1991) 
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Opgemerkt dient te worden dat de periode waarin de jonge vossen verzelfstandigen dit voor 
jonge vossen de meest levensbedreigende periode is. Onder andere door gebrek aan 
levenservaring en het moeite hebben met het vinden van voldoende voedsel sterven veel 
vossen voordat zij tot wasdom zijn gekomen. Jonge vossen sterven in het verkeer, jonge 
rekels (♂) komen in het territorium van andere rekels, worden daar niet geduld en opgejaagd 
en slagen er uiteindelijk niet in om zich te vestigen en blijven zwerven of sterven 
Vossen hebben een ruime voedselkeus. Zo eten ze naast dieren ook plantaardig voedsel als 
bessen en vruchten. In het voorjaar wordt vooral dierlijk voedsel opgenomen, hierbij maakt 
dierlijk voedsel zo’n 70% van het dieet uit47. De vos is wat betreft zijn voedselvoorkeur als 
opportunist te kenschetsen, diverse andere voedselbronnen worden benut, zoals bv. door de 
mens achtergelaten/weggegooid voedsel en dood gevonden dieren. 

Leefgebied 
In de publicatie48 van de Zoogdierenvereniging valt het volgende te lezen: “Het territorium 
varieert meestal van 100 tot 400 ha maar kan ook vele malen groter zijn, afhankelijk van 
leefgebied en voedselaanbod. Dit varieert van 20 ha in stedelijk gebied tot wel 4000 ha in 
schraal heuvelland (bijv. Schotland). Aan de grootte van het territorium is af te lezen hoe 
'goed' het leefgebied is; hoe meer voedsel en hoe groter de zekerheid dat voedsel er het hele 
jaar beschikbaar is, des te kleiner het territorium.” 

 “In Nederland is met behulp van zenders vastgesteld dat een vossenfamilie in 'rijke' 
natuurgebieden, zoals de Veluwezoom en de duinen, 50 tot 150 hectare (0,5 - 1,5 km2) 
nodig heeft, op de schralere, grotendeels beboste Veluwe zelf is dat ongeveer 250 hectare, 
terwijl in een meer naar het noorden gelegen landschap (Drenthe) van stukjes bos en heide, 
afgewisseld met veel akkers en weilanden, de vossenterritoria wel 900 hectare groot kunnen 
zijn. De territoriumgrens valt vaak samen met een autoweg, spoorlijn, sloot, helling.”  

Het territorium, waar de vos in weidevogelgebied zijn voedsel vergaart, is in Noord-Holland 
(midden), West-Friesland (westelijk), Noord-Holland-Noord (westelijk), het voormalige 
eiland Wieringen en Amstelland vanwege de dicht bij elkaar liggende gebieden met een 
rijke weidevogelstand gemiddeld genomen het kleinst (100-400 ha.). In het open gebied met 
weilanden en akkers zoals in de polders Haarlemmermeer, Beemster, Wieringermeer, 
Grootgeestmerambacht en het midden van Noord-Holland-Noord kan het territorium naar 
verwachting het grootst zijn, vergelijkbaar met Drenthe (ca. 900 ha).  

Uit Mulder (2007) blijkt dat de actieradius waarbinnen vossen uit omliggende territoriums 
prederen in kwetsbaar gebied 1 km bedraagt (territoria 65 ha). In feite vormen alleen vossen 
uit territoriums die zich binnen de 1 km radius bevinden daarmee een risico. In gebieden 
waar de territorium grootte beperkt is (100-400 ha) zal dat betekenen dat er zich meer 
vossen in deze risicozone zullen bevinden en beheer in deze zone intensiever dient te 
worden ingezet. In gebieden met grotere territoriums (900 ha). zal de activiteit van vossen in 
de risicozones beperkter zijn en is minder beheerinspanning nodig om de schade aan fauna 
te beperken.  

Onder andere uit de (Noord-Hollandse) publicatie (Vossenonderzoek in de duinstreek van 
1979 tot 2000 J.L. Mulder, 2005, VZZ Rapport 2005.72,) blijkt eveneens dat naast de 
territoriale vossen er ook zwervende vossen zijn De vossen die voor langere tijd blijven 
zwerven kennen weliswaar geen eigen territorium maar blijven in een zgn. 

                                                 
47 Gittleman, J.L. & Harvey, P.H. (1982) 
48 Zoogdiervereniging 2014 De Vos (Vulpes vulpes) 
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“activiteitengebied”49 . naarmate de territoria kleiner zijn is ook dit activiteitengebied kleiner 
zo is gebleken. Toch kan een dergelijk activiteitengebied wel tien territoria50 bestrijken. 
 
Territoriumgrootte wordt bepaald door de verspreiding van prooi en beperkt door de ‘kosten’ 
van het beschermen van ongelijkmatig gevormde gebieden (door natuurlijke begrenzingen 
e.d.). Daarbij wordt groepsgrootte beperkt door voedselaanbod. Een territorium dat 
energetisch voldoende is om een paar/groep vossen duurzaam te ondersteunen, zelfs in slechte 
jaren, zal in goede jaren voldoende voedsel bieden om zwervers op te kunnen nemen. Dit 
gebeurt ook, omdat het energetisch meer energie kost om de vossen uit het territorium te 
weren51. In slechte jaren zullen naar verwachting minder jonge vossen de herfst- en 
wintermaanden doorkomen door gebrek aan voedsel en toegenomen rivaliteit, waardoor er 
minder zwervers zullen zijn. Het blijkt tevens dat een hoog afschotpercentage in de risicozone 
gedurende de kwetsbare periode er niet toe leidt dat de zone opnieuw wordt ingenomen. De 
impact van zwervers, die grotere afstanden afleggen voor hun voedselvoorziening is daarmee 
naar verwachting zeer beperkt. 
 
Aantallen 
De relatieve dichtheid van de vossenpopulatie, zoals die uit waarneming en afschotgegevens 
naar voren komt, is wisselend in de provincie Noord-Holland. Er is geen gebiedsuitbreiding 
meer mogelijk, behoudens dat van stedelijk gebied. Dat wil niet zeggen dat de groei van de 
populatie stopt. Ook in de gebieden waar vossen nog relatief spaarzaam aanwezig zijn kan de 
populatie nog doorgroeien afhankelijk van de kwaliteit van het leefgebied. Daarnaast, zoals 
ook in andere landen w.o. het Verenigd Koningrijk52, is gebleken zal de habitat van het 
stedelijk gebied naar verwachting door vossen worden benut. Vossen zijn in absolute zin niet 
te tellen. Dat betekent niet dat de uitbreiding van de aanwezigheid en de daarmee gepaard 
gaande faunaschade niet is waar te nemen. In algemene zin is te stellen dat de vossenpopulatie 
(Figuur 17) sinds 2000 met zo’n 10% is toegenomen waarbij de trend zich na aanvang van het 
nachtelijk beheer in 2010 lijkt te stabiliseren.   
 

                                                 
49 Vossenonderzoek in de duinstreek 1979 tot 2000 Rapport van de Zoogdiervereniging VZZ / J.L. Mulder 
en de drie duinwaterbedrijven: Waterleidingbedrijf Amsterdam (WLB)Duinwaterbedrijf Zuid-Holland 
(DZH)PWN Waterleidingbedrijf Noord-Holland (PWN). 
In de laatste jaren van het onderzoek werd men ook geconfronteerd met dispersie van (zwervende) vossen buiten 
het duingebied en van het foerageren van vossen die vanuit het duin in de polder foerageerden. 
50 Trewhella et al. 1988 
51 MacDonald 1983 
52 “Urban Foxes” Stephen Harris and Phil Baker  
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Figuur 17 
 
Grafiekwaarden in procenten bron NEM (Sovon, VZZ, CBS) (CBS augustus 2013) 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
100 100 114 99 104 112 100 107 119 108 125 110 109 
 
Indien er geen beheer van vossen buiten de daglichtperiode mogelijk is zal de vossendichtheid 
naar verwachting toenemen, met name in West-Friesland en stedelijk gebied.  

5.7.3 Wettelijke status en provinciaal beleid  
 
De Provincie hanteert in haar beleid53 de volgende uitgangspunten en regels. 
Voor het doden van de vos is, in aanvulling op de landelijke vrijstelling, ontheffing vereist 
voor: 

• Gebruik van het geweer en kunstmatige lichtbron tussen zonsondergang en 
zonsopkomst. 

• Gebruik van aardhonden tussen 1 maart en 1 september. 
• GS kunnen ontheffing verlenen voor het voorkomen en bestrijden van schade 

veroorzaakt door vossen aan zowel bedrijfsmatig als niet bedrijfsmatig gehouden 
(pluim)vee. In beginsel wordt het deugdelijk afsluiten van de verblijfplaatsen van 
(pluim)vee door de eigenaar als andere bevredigende oplossing beschouwd. 

• GS zijn van mening dat predatie een natuurlijk verschijnsel is met een eigen 
dynamiek. Deze dynamiek is echter verstoord door kleinschaligheid van de 
Nederlandse natuur en de aanwezigheid van afval als alternatieve voedselbron. Toch is 
dit belang in de wet opgenomen als grondslag voor ontheffing verlening en wel voor 
situaties waarin (volgens de memorie van antwoord) door predatie van een prooisoort 
“minder exemplaren dan wenselijk” aanwezig (dreigen te) zijn, met als extreem geval 
het in een terrein of zelfs landelijk, (het dreigend) uitgeroeid worden van een 
populatie. 

 
De wenselijkheid om in te grijpen in de populatie vossen wordt bepaald door het natuurdoel 
dat binnen een gebied geldt en de daaraan gekoppelde beheerstrategie. Deze aspecten spelen 
daarom een belangrijke rol bij de afweging van GS of een gevraagde ontheffing al dan niet 
verleend wordt.  

                                                 
53 Hoofdstuk 2 Beleid, wet- en regelgeving. 
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In Noord Holland spitst deze afweging zich toe op mogelijke effecten van predatie door de 
vos op (weide) vogels die op de grond broeden. De vossenstand is sinds 2000 met zo’n 10% 
toegenomen in Noord Holland en de groei van de populatie lijkt zich pas te hebben 
gestabiliseerd sinds 2010 toen de mogelijkheden voor beheer werden uitgebreid. De vos heeft 
zich in heel Noord Holland gevestigd, ook in open en waterrijke weidegebieden. Een 
toenemend voedselaanbod en het verdwijnen van natuurlijke barrières als gevolg van 
menselijk handelen (ontwatering, ontsluiting) hebben daaraan zeker bijgedragen. Hierdoor is 
de predatie van grondbroeders (weidevogels en moerasvogels) toegenomen en komen 
natuurdoelstellingen voor weidevogels en moerasvogels in gevaar. 
 
Echter, op 4 december 2013 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State (hierna: de Afdeling) uitspraak54 gedaan. De Afdeling kwam tot de conclusie dat Ffwet 
niet (geheel) aansluit bij de door Nederland geratificeerde Benelux-overeenkomst Jacht en 
Vogelbescherming. Het gebruik van geweren (ook in combinatie met het gebruik van 
kunstlicht) van één uur na zonsondergang tot één voor zonsopkomst is in deze boven de Ffwet 
prevalerende wetgeving, in absolute zin niet toegestaan. Ook kunstlicht is geen middel dat 
gebruikt mag worden. Daarmee heeft de Afdeling het besluit van 14 januari 2010, kenmerk 
2010-1184, vernietigd.  
De Staatssecretaris van het ministerie van Economische Zaken is tot de conclusie gekomen 
dat de instandhoudingdoelen, ook die van de speciale beschermingszones, niet in het gedrang 
mogen komen en heeft zich beraadt op stappen55 waarmee maatregelen m.b.t. de vos, ter 
bescherming van de fauna gedurende de nachtelijke uren, weer mogelijk worden.  
Inmiddels, d.d. 5 maart 2014 zijn de gezamenlijke lidstaten van de Benelux tot 
overeenstemming gekomen en hebben dit middels de beschikking56 van het Comité van 
Ministers openbaar gemaakt. Vervolgens heeft de Staatssecretaris de Tweede Kamer per 
brief57 in kennis gesteld: 
Quote: “De Benelux-Overeenkomst is niet bedoeld om regels te stellen over de uitvoering 
van beheer en schadebestrijding. Dit uitgangspunt moet beter in de Beneluxovereenkomst 
verankerd worden. Het secretariaat-generaal van de Benelux Unie 
bereidt momenteel een voorstel voor (Protocol tot wijziging). Nadat de lidstaten 
onderling overeenstemming hebben bereikt, wordt het voorstel ter ondertekening 
voorgelegd aan het Comité van Ministers. Een wijzigingsprotocol treedt pas in 
werking als het is geratificeerd door de nationale parlementen. Het secretariaat 
zal zijn voorstellen naar verwachting in april presenteren en de delegaties van de 
Benelux-partners om hun standpunt vragen. Ik zal de Kamer op een later moment 
informeren over mijn standpunt.” 
 
Met deze beschikking is geregeld dat artikel 2, 3 en 4 van de Benelux beschikking in 
Nederland (en andere landen) niet meer van toepassing zijn wanneer het gaat om (o.a.) het 
voorkomen van schade. In deze artikelen worden beperkingen gesteld aan de middelen en 
tijden dat bestrijding van dieren mag plaatsvinden. Nu deze niet meer van toepassing zijn met 

                                                 
54 Zaaknummer 201012263 
55 De voorzitter van de Tweede Kamer is op 6 december 2013 hierover in kennis gesteld. 
Kenmerk DGNR-PDJNG / 13180262 
56 Beschikking M(2014)3 van het Comité van Ministers tot instemming met de toepassing van aerikel13, lid 1 
van de Benelux-overeenkomst M(70)7 op het gebied van jacht en vogelbescherming  
57 De voorzitter van de Tweede kamer is op 18 maart 2014 met is hierover aangeschreven met de brief met het 
kenmerk  DGNR-PDJNG / 14042653. 
 



 

98 
Faunabeheerplan Algemene Soorten 2014 - 2019 

betrekking tot het voorkomen van schade kan er weer uitvoering worden gegeven aan de 
Flora- en faunawet. 
 

5.7.4 Doelstelling beheer (Schade) 
 
De Faunabeheereenheid sluit zich bij het provinciaal beleid aan en richt het beheer primair op 
zo veel mogelijk voorkomen en beperken van schade aan grondbroeders (weidevogels en 
moerasvogels). In geografische zin zou dat kunnen betekenen dat overal waar de vos, in 
combinatie met broedende weide- en moerasvogels gezamenlijk voorkomen in het zelfde 
gebied, altijd tot gevolg zou kunnen hebben dat de vossen daar bestreden kunnen worden. De 
landelijke vrijstelling biedt deze mogelijkheid. 
De Faunabeheereenheid gaat echter niet zo ver om dit ook na zonsondergang en voor 
zonsopkomst (’s nachts) te willen, waar de landelijke vrijstelling tussen zonsopkomst en 
zonsondergang (alleen overdag) geldt. Voor het gebruik van het geweer in combinatie met 
kunstlicht beperkt de Faunabeheereenheid zich tot een bufferzone rondom het leefgebied 
vangrondbroeders (weidevogels en moerasvogels) waarvoor de provincie Noord-Holland 
beleidsmatig doelstellingen heeft bepaald. Daarbij dient de gunstige staat van instandhouding 
van de vos niet in het gedrang te komen. 
 
Gewenste stand 
Van een gunstige staat van instandhouding kan worden gesproken wanneer de betrokken soort 
nog steeds een levensvatbare component is van de habitat waarin hij van nature voorkomt en 
dat vermoedelijk op lange termijn zal blijven. Omdat de stand van de vos moeilijk is te 
bepalen, heeft de Faunabeheereenheid hieraan speciale aandacht besteed. In opdracht van het 
bestuur is een onderzoek uitgevoerd: “Duurzaamheidberekening vos in Noord Holland” 
(Terra Salica 2006). In het onderzoek is het effect van schadebestrijding met alle maatregelen 
die kunnen worden ingezet doorgerekend op de vossenpopulatie. De conclusie is dat de 
gunstige staat van instandhouding niet in het gedrang komt.  
De Speciale Beschermingszones (groen ingekleurd) in het kader van Natura 2000 vallen, 
evenals het merendeel van de gebieden die onder de werking van de NB-wet zijn gebracht, 
(deels) binnen de contouren van de op de kaart “Ontheffingsgebied Vos” (Figuur 20) 
aangegeven paars en gele gebieden. De te nemen maatregelen mogen dus geen significante 
aantasting, zoals omschreven in de Habitatrichtlijn en de NB-wet, tot gevolg hebben. Het 
begrip significant moet in kwalitatieve zin worden uitgelegd, d.w.z. dat het moet gaan om 
gevolgen die in negatieve zin van betekenis zijn in het licht van de 
beschermingsdoelstellingen van de Habitat- of Vogelrichtlijn. 
Dit impliceert dat het om gevolgen moet gaan die in negatieve zin van betekenis zijn voor de 
instandhouding van de desbetreffende diersoorten en hun leefgebieden.  
Het is aan Gedeputeerde Staten om te beoordelen of en in welke mate het gebruik van een 
ontheffing in een Natura 2000 gebied (groen), al dan niet vergund, mogelijk is. 
 
Opgemerkt dient te worden dat diersoorten in en om de Natura 2000 gebieden dankzij de 
overlap met die van weidevogelgebieden ook door de maatregelen in de gele bufferzones 
bescherming kunnen genieten. Ook de diersoorten in en om Natura 2000 gebieden die geen 
overlap kennen met weidevogelgebieden kunnen bescherming genieten. Daartoe zijn op de 
kaart (figuur 20) oranje bufferzones opgenomen. 
 
Op Texel komen geen vossen voor. Het is echter niet uit te sluiten dat door toedoen van 
menselijk handelen op een zeker moment één of meerdere vossen op Texel gesignaleerd 
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worden. Is dit het geval dan zal de Faunabeheereenheid per direct Gedeputeerde Staten 
benaderen met het verzoek ook daar de maatregelen uit dit plan te kunnen uitvoeren. 
 
Schade aan fauna (grondbroeders) 
Vanwege het algemeen voorkomen van de vos in Noord-Holland, zijn nachtelijke leefwijze en 
zijn ruime voedselkeuze, zijn de gebieden waar weidevogels en moerasvogels broeden en hun 
kuikens groot brengen kwetsbaar. De meest kwetsbare periode is die tussen zonsondergang en 
zonsopkomst.  
 
Als voorbeeld zijn een (beperkt) aantal kaarten (Figuur 18) opgenomen om een indruk te 
geven van de aanwezigheid van nesten die binnen het predatiebereik van de vos liggen en 
waarvan de vogelsoorten of wel een weidevogeldoelstelling kennen of op de rode lijst staan. 
Hiervoor geldt een behoud en herstel doelstelling. 
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Broedpareninventarisatie Kievit Broedpareninventarisatie Tureluur Broedpareninventarisatie Grutto

 
Broedpareninventarisatie 
Roerdomp 

Broedpareninventarisatie 
Purperreiger

Broedpareninventarisatie 
Watersnip

 
Broedpareninventarisatie Blauwe 
Kiekendief 

Broedpareninventarisatie Tapuit Broedpareninventarisatie Patrijs

Figuur 18 (bron: Scharringa et al,. 2010) 
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Omvang en noodzaak van gewenste handelingen  
Sinds 2004 is door het uitvoeren van het FBP en de predatiemonitoring van de Agrarische 
Natuur Vereniging “Water, Land & Dijken” (Figuur 19), inzicht verkregen in de resultaten 
die met het voorgestane beheer, wat ook in het verleden58 is toegepast is bereikt.  
De vraag moet gesteld worden of het beleid m.b.t. de vos en andere predatoren gewijzigd is in 
de periode voor en na het in gebruik nemen van de ontheffing in het gebied waar de metingen 
zijn verricht. 
 
Voordat gekeken wordt naar het resultaat moet eerst in overweging worden genomen welke 
andere maatregelen van invloed hadden kunnen zijn op het resultaat. Vóór de bedoelde 
periode werd de zwarte kraai bejaagd. Eerst op basis van de jachtwet en vervolgens op basis 
van de landelijke vrijstelling onder de Ffwet. 
Vóór de bedoelde periode werd de vos bejaagd. Eerst op basis van de jachtwet en vervolgens 
op basis van de landelijke vrijstelling ( sinds 2005) onder de Ffwet. In 2003 en 2004 is de vos 
niet bejaagd of beheerd. 
Andere predatoren zijn in aantal en predatiegedrag niet, of niet meetbaar, veranderd. Een 
uitzondering moet gemaakt worden voor de blauwe reiger. Deze is in aantal toegenomen. Dit 
zou nadelig kunnen zijn in de meetreeks maar dit blijkt niet. Mogelijk zou de reductie van 
nestpredatie nog groter kunnen zijn. 
 
  

                                                 
58 Voor het eerst in 2005 met de eerst verkregen ontheffing op basis van het Faunabeheerplan 2004 -2008. 
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In de grafiek (Figuur19) is een afname van predatie te zien van gemiddeld 29% (2003-2004, 
geen beheer) naar 24% (2005-2010) naar gemiddeld 15% (2011-2012). Predatie is daarmee 
met zo’n 14% afgenomen, een halvering ten opzichte van het oorspronkelijke predatie 
percentage.  
 
Boven gestelde vraag is te beantwoorden met de volgende conclusie: 
Er is geen andere oorzaak aan te wijzen behalve die van het gebruik van de ontheffing die de 
afname van nestpredatie kan verklaren. Bij achterwege laten van het gebruik van een 
ontheffing zal de nestpredatie naar verwachting weer toenemen, zie 2004 in Figuur 19. 
 

 
Figuur 19 
De bovenstaande grafiek is door Landschap Noord-Holland i.s.m. ANV Water, Land& Dijken beschikbaar 
gesteld en geeft de predatie in trend en in percentages aan van door predatoren vernielde nesten in het 
werkgebied van de Agrarische Natuurvereniging. 
 
Ter bescherming van de grondbroeders is beheer van de vos ter minimalisering van predatie 
noodzakelijk. In paragraaf 5.7.2. onder Leefgebied is aangegeven hoe groot een territorium in 
het open landschap van Noord-Holland kan zijn en in welke zone beheer van vossen bij kan 
dragen aan het beperken van schade aan fauna 
De vraag is in hoeverre territoriums overlappen met kwetsbare gebieden en wat het 
terreingebruik van de vos is zodanig dat vastgesteld kan worden in welk gebied beheer zinvol 
is. In het onderzoek van Mulder naar de korenwolfreservaten in Limburg bleek een 
bufferzone van ca. 1 km rondom de reservaten voldoende te zijn. 
 
Andere bevredigende oplossing 
Ter bescherming van de grondbroeders is geen andere bevredigende oplossing mogelijk dan 
het doden van vossen en het vernielen van hun verblijfplaatsen (rust- en voortplantings-
plaatsen) in en rond de kwetsbare gebieden. Rasters om vossen buiten broedgebieden te weren 
kunnen immers slechts bij hoge uitzondering worden toegepast, zoals bij sommige kolonie 
broedende soorten en weidevogelonderzoeksprojecten zonder dat daarbij andere soorten 
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nadelig beïnvloed worden. Waar dit mogelijk is adviseert de Faunabeheereenheid 
grondgebruikers deze preventieve maatregelen te treffen. 
De Faunabeheereenheid adviseert grondgebruikers om, waar technisch haalbaar en 
economisch verantwoord, maatregelen te nemen die de vestiging van vossen tegengaan of die 
een terrein minder geschikt maken als leefgebied, zoals het tegengaan van ruige begroeiing 
die als dekking voor de vos kan dienen, wanneer die begroeiing niet het natuurdoel dient of 
daar een onderdeel van uitmaakt. Het is aan de grondgebruiker deze maatregelen te nemen. 
 

5.7.5 Beheermaatregelen  
 
De beheersmaatregelen zullen op de volgende wijze worden uitgevoerd. 
 
Vangst en/of afschot met gebruik van een kunstmatige lichtbron tussen zonsondergang en 
zonsopkomst: 
Hoewel afschot met gebruik van kunstlicht beperkte verstoring voor de grondbroeders 
oplevert is het van belang dat de grondbroeders en hun kuikens zo minimaal mogelijk 
verstoord worden door inzet van de beheermaatregel afschot met gebruik van kunstlicht. Om 
dit te bereiken dient het zwaartepunt van de maatregel afschot te liggen in de periodes dat er 
nog geen vogels broeden en/of er met hun kuikens verblijven. Door in deze relatief korte tijd 
intensief te beheren worden zoveel mogelijk vossen verwijderd, voordat er jongen worden 
geboren. Dit komt de effectiviteit ten goede.  
 
Ten behoeve van effectief uitvoeren van deze beheermaatregel is het voorhanden hebben van 
een niet-doorgeladen wapen in een rijdend voertuig of vaartuig noodzakelijk. 
 
Verstoren en vernielen van vaste rust- en verblijfplaatsen van vossen: 
Binnen de kaders van de landelijke vrijstelling worden, ter beperking van vestiging van 
vossen in de begrensde gebieden en daardoor verhoogde kans op schade, de vaste rust- en 
verblijfplaatsen van de vossen daar vernield. 
 
Om de maatregelen uit te kunnen voeren zal de Faunabeheereenheid bij Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland een verzoek om ontheffing, art 68 van de Flora- en faunawet, indienen. In 
dit verzoek wordt ook toestemming, art 10 Besluit beheer en schadebestrijding dieren, 
gevraagd voor het gebruik van toegestane middelen, art 5 Besluit beheer en schadebestrijding 
dieren, waar onder het gebruik van geweren als middel om vossen te doden en honden, niet 
zijnde lange honden, om geschoten vossen te kunnen apporteren. Het is aan Gedeputeerde 
Staten om te beoordelen of en in welke mate het gebruik van een ontheffing in een Natura 
2000 gebied, al dan niet vergund, mogelijk is. 
 
Advies 
Schade aan industrieterreinen en infrastructuur 
De Faunabeheereenheid adviseert in eerste instantie eigenaren/beheerders (de sector), 
aandacht te besteden aan het voorkomen van schade door vossen op deze terreinen en dit, zo 
mogelijk in overleg met de Provincie, te (laten) monitoren. Mocht gedurende de 
beheerperiode blijken dat schade niet in redelijkheid te voorkomen is dient de schade lokaal 
bestreden te worden door het doden en zo nodig vangen en doden van vossen, zo nodig in 
samenhang met het vernietigen van de vaste rust- en of verblijfplaats (slaap en/of 
voortplantingsplaats) met waar nodig inzet (zie paragraaf 5.7.3) van aardhonden gedurende 
het gehele jaar.  
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De Faunabeheereenheid is niet voornemens, bij het ontbreken van door de betreffende sector 
aangeleverde onderbouwing, op voorhand een ontheffing aan te vragen. 
 
Advies 
Schade aan bedrijfsmatig gehouden (pluim)vee. 
De Faunabeheereenheid adviseert in eerste instantie agrariërs en kooikers (de sector) aandacht 
te besteden aan het voorkomen van vossenschade door het treffen van preventieve 
maatregelen (vossen werend raster en deugdelijk afsluiten van verblijfplaatsen van vee en 
eenden). Mocht gedurende de beheerperiode blijken dat schade niet in redelijkheid te 
voorkomen is, dan dient de schade lokaal (in een straal van 1 km rond de schadelocatie) 
bestreden te worden door het doden en zo nodig vangen en doden van vossen.  
De Faunabeheereenheid is niet voornemens, bij het ontbreken van door de betreffende sector 
aangeleverde onderbouwing, op voorhand een ontheffing aan te vragen. 
 

5.7.6 Plaats en periode inzet beheermaatregelen  
 
Schade aan (fauna) grondbroeders. 
De gebieden waar de Faunabeheereenheid uitvoering zal laten verrichten zijn gevisualiseerd 
op de kaart “Ontheffingsgebied Vos”(Figuur 20). Op deze kaart zijn de weidevogelgebieden 
waarvoor de provincie Noord-Holland een beleidsdoel heeft geformuleerd paars gekleurd. De 
in dit plan genoemde (buffer)zone van 1 kilometer is eveneens opgenomen en geel gekleurd. 
Voor de witte gebieden en het gehele eiland Texel geldt dat daar de handelingen niet zijn 
toegestaan. Voor de goede orde zijn deze werkgebieden van de wildbeheereenheden (WBE’s) 
ook gevisualiseerd. De paars en geel ingekleurde gebieden zijn de gebieden waar 
gemachtigden de ontheffing kunnen gebruiken. 
De machtiging wordt alleen afgegeven om de faunaschade te voorkomen, te beperken en te 
bestrijden. 
 
Voor Natura 2000 gebieden, die overigens ook (deels) binnen de paars en geel gekleurde 
gebieden liggen geldt het volgende:  
In Natura 2000 gebieden mag dit alleen, al dan niet vergund, wanneer naar het oordeel van 
GS er geen sprake is van een significant negatief effect op de kwalificerende soorten. 
De groen en oranje ingekleurde gebieden zijn de gebieden waar gemachtigden de ontheffing 
kunnen gebruiken. 
De machtiging wordt alleen afgegeven om de faunaschade te voorkomen, te beperken en te 
bestrijden. 
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Figuur 20 
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De beheermaatregel afschot tussen zonsondergang en zonsopkomst wordt in de begrensde 
gebieden ingezet gedurende:  

• Van 1 februari tot en met 31 maart. 
• Het gehele broedseizoen van 1 april tot en met 15 juli. 
• Afschot in Natura 2000 gebieden mag alleen dan wanneer naar het oordeel van GS er 

geen sprake is van een significant negatief effect op de kwalificerende soorten. 
In tabel 1 staat een opsomming van soorten en groepen van soorten waarop de vos in het 
broedseizoen predeert. Het zijn met name de soorten, gekwalificeerd, mede begrensd, of 
vanwege de belangrijke aanwezigheid die de Natura 2000 gebieden, meer dan alleen de 
gebiedsdoelstelling, succesvol maken door hun diversiteit (kwaliteit) en voldoende 
aanwezigheid (kwantiteit). De Faunabeheereenheid is van mening dat het toepassen van de 
maatregelen, toegepast op een wijze opdat significante verstoring achterwege blijft, een 
belangrijke bijdrage kan leveren bij het beschermen van de fauna. 
 
Natura 2000 gebied voor zover van 
toepassing voor de uitvoering 

Soorten die binnen het predatiebereik van de vos 
broeden en die bescherming kunnen genieten door 
toepassing van de maatregelen 

Duinen Den Helder Callantsoog  Tapuit en andere bodembroeders in het duin. Uitsluitend 
in het broedseizoen.

Zwanewater/Pettemerduinen  Roerdomp, Kleine mantelmeeuw, Lepelaar, Tapuit en 
andere bodembroeders in het duin. Uitsluitend in het 
broedseizoen.

Abtskolk & de Putten  Weidevogels en andere bodembroeders. Uitsluitend in 
het broedseizoen.

Schoorlse Duinen (86) Tapuit en andere bodembroeders in het duin. Uitsluitend 
in het broedseizoen.

Noord-Hollands Duinreservaat Paapje, Tapuit en andere bodembroeders in het duin. 
Uitsluitend in het broedseizoen.

Eilandspolder  Roerdomp, Rietzanger en weidevogels in het algemeen 
en Grutto in het bijzonder. Watervogels in het algemeen. 
Uitsluitend in het broedseizoen.

Polder Zeevang  Weidevogels en andere bodembroeders. Uitsluitend in 
het broedseizoen.

Wormen/Jisperveld & Kalverpolder  Roerdomp, Kemphaan, Rietzanger en weidevogels in 
het algemeen en Grutto in het bijzonder. Uitsluitend in 
het broedseizoen.

Polder Westzaan  Roerdomp en Snor, weidevogels, moerasvogels en 
watervogels in het algemeen. Uitsluitend in het 
broedseizoen.

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld, 
Twiske  

Roerdomp, Bruine kiekendief, Kemphaan, Watersnip, 
Visdief, Snor en Rietzanger en weidevogels in het 
algemeen en Grutto in het bijzonder. Watervogels in het 
algemeen. Uitsluitend in het broedseizoen. 

Naardermeer  Purperreiger, Zwarte stern, Snor, Grote Karekiet, 
Roerdomp en andere moerasvogels. Uitsluitend in het 
broedseizoen.

Oostelijke Vechtplassen Roerdomp, Woudaapje, Purperreiger, Zwarte stern, 
Porseleinhoen, IJsvogel, Snor, Rietzanger en Grote 
karekiet. Watervogels en moerasvogels in het algemeen. 
Uitsluitend in het broedseizoen.

(tabel 1) 
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Het zwaartepunt59 ligt in februari en maart. Het betreft dan vossen die in principe deel uit 
maken van de groep die nageslacht kan voortbrengen. In deze periode zijn vossen veelal ’s 
nachts onderweg en m.b.v. kunstlicht zichtbaar. In deze maanden dient extra inspanning te 
worden verricht om de volwassen vossen die zich in de kwetsbare gebieden hebben gevestigd, 
in aantal terug te brengen om de verstoring en predatie in het broedseizoen zo veel mogelijk te 
beperken. 
In april, zo is het streven, zal dan het aantal vossen in (en om) de kwetsbare gebieden tot de 
laagst mogelijke stand zijn teruggebracht. In de periode 1 april t/m 15 juli is er eveneens 
sprake van directe schadedreiging in de gebieden waar gebroed wordt en de kuikens 
opgroeien. Ook in deze periode is intensieve schadebestrijding geboden. 
 

5.7.7 Effectiviteit van beheermaatregelen  
 
Door binnen de begrensde gebieden, ter voorkoming en beperking van schade aan 
grondbroeders, intensief de beheermaatregelen uit te voeren is de verwachting dat schade aan 
fauna door predatie van de vos in de beheerperiode laag zal zijn. In de voorgaande 
beheerperiode, 2009-2013 is gebleken dat de predatie van weidevogelnesten in belangrijke 
weidevogelgebieden in Noord-Holland, met gemiddeld 30% afnam en gedurende de gehele 
beheerperiode (2004-2012) van de Faunabeheereenheid zelfs met ca. 50% is afgenomen. De 
effectiviteit van beheermaatregelen zal afhankelijk zijn van de continuïteit van dit planmatige 
beheer van de vos ten gunste van de gestelde natuurdoelen. Verwacht mag worden dat gezien 
de evaluatie60 het aantal worpen61 van vossen in het kwetsbare gebied aanzienlijk zal worden 
teruggedrongen en daarmee de (dreigende) faunaschade. 
 
Beheerperiode Met ontheffing en 

vrijstelling 
gedode vossen 

Totaal 2009 (alleen landelijke 
vrijstelling) 

153

Totaal 2010 443
Totaal 2011 751
Totaal 2012 399
voor zover gerapporteerd 2013 90
 

5.7.8 Uitvoering beheermaatregelen  
 
De uitvoering van het vossenbeheer zal gedurende de beheerperiode op de volgende wijze 
plaatsvinden: 
 
Organisatie 

1. De houder van de ontheffing voor afschot is de Faunabeheereenheid. 
2. De uitvoering van de beheermaatregelen wordt gecoördineerd door de secretaris van 

de Faunabeheereenheid. 

                                                 
59 Vossenbeheer voor hamsters, (hoe) heeft het gewerkt?’ van 1 juli 2007 
60 Hoofdstuk 4 uit Vossenbeheer voor hamsters, (hoe) heeft het gewerkt?’ van 1 juli 2007 
61 De vos werpt eenmaal per jaar in het vroege voorjaar jongen  
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3. De Faunabeheereenheid stelt voor verslaglegging van gegevens en beheermaatregelen 
kwalitatieve en uniforme formulieren digitaal ter beschikking en adviseert 
grondgebruikers bij de uitvoering van schadevoorkomende - en beperkende 
maatregelen. 

4. De machtigingshouder respectievelijk de secretaris van de WBE is verantwoordelijk 
voor de verslaglegging van de uitgevoerde beheermaatregelen, de Faunabeheereenheid 
is verantwoordelijk voor de verslaglegging aan Gedeputeerde Staten van de Provincie 
(jaarverslag). 

5. De grondgebruiker is verantwoordelijk voor de inzet van werende en verjagende 
middelen. 

 
Uitvoering 
Bij de uitvoering van de beheermaatregelen ter voorkoming van schade aan de fauna is de 
gemachtigde verantwoordelijk voor het gebruik van het geweer en het gebruik van het 
meegevoerde kunstlicht. 
 
Het aantal personen dat mag worden ingezet bij de uitvoering van de beheermaatregel waarbij 
een automobiel wordt gebruikt is minimaal drie en bestaat uit de chauffeur, de bediener van 
het kunstlicht en de gebruiker van het geweer. Het geweer wordt alleen gebruikt vanuit een 
stilstaande auto. De secretaris van de Faunabeheereenheid zal de machtiging voor afschot op 
basis van deze gegevens toestaan en vooraf inzage van de machtiging verlenen aan de 
handhaver (hiervoor door de Provincie aangewezen ambtenaren). 
 

5.7.9 Monitoren van beheermaatregelen  
 (zie hoofdstuk 6) 
 

5.7.10 Conclusies 
 

• De beheermaatregelen zijn uitsluitend gericht op het voorkomen, beperken en 
bestrijden van de schade aan de fauna. 

• De gunstige staat van instandhouding van de vossenpopulatie is gewaarborgd.  
• Er is geen andere bevredigende oplossing die het gebruik van het geweer in 

combinatie met het gebruik van kunstlicht kan uitsluiten. 
• Het voorgestelde beheer voldoet aan de verwachtingen in termen van het beperken en 

bestrijden van schade aan de fauna. 
• Er is geen ontheffing afgegeven voor andere, op de van betekenis zijnde faunasoorten, 

prederende diersoorten.  
• Er is geen andere oorzaak aan te wijzen behalve die van het gebruik van de ontheffing 

die de afname van nestpredatie kan verklaren 
• Door toedoen van menselijke invloeden en natuurlijke sterfte verliest een groot deel 

van het surplus aan jonge vossen, voor dat zij tot wasdom komen, het leven.  
• De reductie van nestpredatie is in hoofdzaak gerealiseerd door de maatregelen in de 

beheerperiode 2004 - 2008 en 2009 - 2013.  
• Indien het uitgevoerde beheer niet wordt voortgezet zal de schade aan de fauna 

toenemen. 
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• Voor de door de Faunabeheereenheid geadviseerde handelingen, zoals genoemd in 
paragraaf 5.7.5, wordt door de Faunabeheereenheid, op voorhand geen ontheffingen 
aangevraagd. 

• Met het voortzetten van het huidig beheer zal het niet nodig zijn in te grijpen in de 
vossenpopulatie. 

 

5.7.11 Geraadpleegde documentatie 
 
Flora- en faunawet, 
Beleidsnota Flora- en faunawet provincie Noord-Holland, 
Provinciale vrijstellingsverordening 2009 / 67, 
Predatie bij weidevogels © Sovon Vogelonderzoek Nederland, Alterra 2005, 
Vossenbeheer voor hamsters, (hoe) heeft het gewerkt?’ van 1 juli 2007 
Vossenonderzoek in de duinstreek van 1979 tot 2000 (J.L.Mulder), VZZ Rapport i.s.m. de 
waterleidingbedrijven in Noord-Holland, 2005, 
Cursusmap “Voss(en) beheer” Van Hattum & de Jong, Uithuizen, 2003, 
Faunabeheerplan 2004-2008, 
Faunabeheerplan 2009-2013, 
Duurzaamheidberekening vos in Noord Holland (Terra Salica 2006) 
Jaarverslagen 2004 t/m 2012 Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland, 
Scharringa, C.J.G., W. Ruitenbeek, P.J. Zomerdijk, 2010. Atlas van de Noord-Hollandse 
Broedvogels 2005-2009. Uitgave van de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland 
en Landschap Noord-Holland, 
WBE databank. 
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5.8 Ekster Pica pica 
 

 
foto: H de Groot 
 

5.8.1 Inleiding 
 
Bij beheer van eksters is het van belang dat deze in een gunstige staat van instandhouding kan 
blijven voortbestaan en daarbij voldoende leefgebied tot hun beschikking hebben. Eksters zijn 
territoriale vogels en leven in de periode dat zij schade aanrichten in paren. Eksters komen 
overal in Noord-Holland voor. De problematiek ligt in het aanrichten van schade aan fruit 
zoals appels en peren bijvoorbeeld “Conference” peren wat een lucratief fruitgewas is. Daar 
waar belangen van grondgebruikers worden geschaad is het de taak van de 
Faunabeheereenheid om deze schade te voorkomen, te beperken dan wel te bestrijden.  
 
Sinds 2005 is alleen op basis van het eerste Faunabeheerplan (2004-2008) incidenteel een 
ontheffing toegepast ter bescherming van zgn. staleenden van een eendenkooi. Dit belang is 
niet opgenomen in deze paragraaf. 
Voor de gehele beheerperiode geldt dat de provinciale vrijstellingsverordening om eksters 
opzettelijk te kunnen verontrusten wel van kracht is. 
 
Het gedrag van gaaien en eksters kent grote overeenkomsten daar waar zij schade 
veroorzaken aan fruit. Het gaat om dezelfde fruitsoorten en in dezelfde periode. Bijna altijd 
wordt schade aangericht in dezelfde boomgaard, door de in combinatie aanwezig zijnde 
gaaien, eksters, kauwen en overige (zang)vogels. 
 
In deze paragraaf is een overzicht gegeven van de aanwezigheid van eksters in Noord-
Holland, met als referentie de populatie waarvan zij deel uitmaken. Vervolgens wordt 
ingegaan op de belangrijke schade die ontstaat door vraat aan fruit en de vervolgschade62 
daarvan. Voorts wordt beschreven welke beheermaatregelen de Faunabeheereenheid in het 
kader van schadebestrijding in de beheerperiode wil inzetten binnen de kaders van het 
provinciaal beleid.  
 
Waar gesproken wordt over “afschot” wordt altijd bedoeld; het verjagen met ondersteunend 
afschot van diersoorten die landbouwschade veroorzaken. 
  

                                                 
62 Schimmelvorming op niet aangepikt fruit ontstaat door het lekken van sap uit aangepikt fruit. 
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Andere bevredigende oplossingen 
Alvorens over te kunnen gaan tot besluitvorming (ontheffing verlening aan de 
Faunabeheereenheid) door GS om de maatregelen in dit plan toe te staan moet worden 
beoordeeld en vastgesteld dat andere bevredigende oplossing(en), die de noodzaak tot doden 
van de dieren kunnen verhinderen en de schade kunnen voorkomen, niet voorhanden of 
onvoldoende toereikend zijn. De Faunabeheereenheid hanteert de volgende uitgangspunten: 
 
Uitgangspunten 
Bevindingen in de voorgaande beheerperiode 2009-2013. 

• De inzet van werende en verjagende middelen heeft een schadebeperkend, maar niet 
meetbaar effect. Het fysiek verjagen is van korte duur en schade, zo is gebleken63, is 
daar niet mee te voorkomen. Vooralsnog kan de inzet van werende en verjagende 
middelen, alsmede fysiek verjagen, niet worden aangemerkt als middelen die het 
doden van eksters met het geweer kunnen uitsluiten. 

Nestbehandeling op basis van ontheffing. 
• Nestbehandeling, het onklaar maken van eieren om te voorkomen dat de kuikens uit 

het ei komen is een aanwas - beperkend middel. Aangezien eksters territoriaal zijn en 
de schadeperiode, de periode64 waarin het fruit afrijpt, niet de periode is waarin de 
jongen nog in het ouderlijk territorium verblijven, kan gesteld worden dat 
nestbehandeling geen bijdrage levert aan het voorkomen van schade. Dit 
Faunabeheerplan gaat niet over een kwantitatief beheer van eksters.  

• Nestbehandeling (vernieling) als middel om vestiging van eksters te voorkomen is 
geen oplossing, integendeel. Een volgend nest zal direct worden gemaakt en wel op 
een plaats waar het veilig is tegen vernieling. De jonge eksters vliegen daardoor later 
uit en er is kans dat gedurende het afrijpen van fruit niet alleen de territorium eksters 
maar ook de nog aanwezige jonge eksters schade aanrichten. 

 

5.8.2 Verspreiding en aantalsontwikkeling 
 
Voorkomen 
De ekster komt overal waar opgaand struikgewas en bomen zijn voor. Voor Noord-Holland 
betekent dit, in tuinen, parken, bossen, erfbeplantingen, windsingels etc. Alleen gebieden 
waar roofvogels voorkomen van het formaat van de havik die de ekster tot prooi hebben, zijn 
minder geschikt voor eksters. Waar territorium houdende zwarte kraaien aanwezig zijn moet 
de ekster ook wijken. De broedvogelkaart (Figuur 23) laat een aantal witte vlekken zien. Dit 
zijn gebieden waar opgaand struikgewas en hoge bomen ontbreken. Dit zijn noodzakelijke 
elementen voor een leefgebied. 
 
Verspreiding gedurende het jaar. 
Eksters zijn standvogels. 
Na het broedseizoen zijn er in augustus alleen paartjes zonder jongen. De eksters blijven 
territoriaal. Pas in het najaar gebeurt het dat individuen clusteren tot groepjes van maximaal 
enkele tientallen. Eind januari wordt het broedterritorium weer ingenomen en wordt er 

                                                 
63 Het Faunafonds gaat dan pas over tot het uitkeren van een tegemoetkoming in de schade als gebleken is dat 
alle door het Faunafonds aangedragen en door de grondgebruiker opgevolgde adviezen gefaald hebben of 
onvoldoende gewerkt hebben. 
64 Ca. zes weken voor de oogst vangt het afrijpen aan.  
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gewerkt aan het herstel van oude nesten. Broedparen met hun jongen verblijven ook na het 
vliegvlug worden van hun jongen tot aan augustus in en rond de territoria.  
 
Leefgebied 
Het leefgebied van eksters wordt bepaald door de aanwezigheid van bomen en opgaande 
struiken, het voedselaanbod en de veiligheid. Grote aaneengesloten bosgebieden worden 
spaarzaam bewoond door eksters. Door hun beschermde status is veel van hun schuwheid 
verdwenen en overal waar de mens de oorzaak is van voedselaanbod floreert de stand van de 
eksterpopulatie. In elke stadstuin, park, bosje en langs de autoweg65 foerageren de eksters. 
Het natuurlijk voedselaanbod bestaat uit: insectenlarven, zaden, bessen, knoppen, kadavers, 
jonge vogels en afvalresten. 
 
Aantallen 
De totale broedvogelpopulatie van de ekster in Nederland is ca. 40.000 tot 60.000 broedparen.  
Het Noord-Hollands aandeel is ca. 4000 – 8000 broedparen66, in de laatste 20 jaar is de stand 
verdubbeld. Dit is niet parallel aan de Nederlandse trend. Landelijk laat de populatie eksters 
van 2000 tot 2011 een onstabiele maar lichtgroeiende trend zien.  
 

 
 
Figuur 21 
 
 

Figuur 22 

 

                                                 
65 Eksters zijn ook aaseters en foerageren ook op dood gevonden dieren op en langs de wegen. 
66 Atlas van de Noord-Hollandse broedvogels 2005 – 2010. 
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Figuur 23 Verspreiding broedparen eksters 
(bron: Scharringa et al,. 2010) 

 
 

 

5.8.3 Wettelijke status en provinciaal beleid 
 
De Provincie hanteert in haar beleid67 de volgende uitgangspunten en regels; 

• GS van Noord-Holland staat grondgebruikers toe om ter voorkoming van schade door 
eksters aan de landbouw, de dieren opzettelijk te verontrusten. 

• Op basis van het Faunabeheerplan wordt onder voorwaarden68 ontheffing verleend 
voor het doden van eksters. 

Voor de beheerperiode 2009-2013 heeft de Faunabeheereenheid, om reden van toentertijd 
ontbrekende cijfermatige onderbouwing voor landbouwschade (periode 2004-2008), afgezien 
van een verzoek om ontheffing. Echter, ten tijde van deze beheerperiode (2009-2013) is de 
cijfermatige onderbouwing wel voldoende aannemelijk gemaakt. Met dit Faunabeheerplan 
wordt, na goedkeuring door GS en na het verkrijgen van een ontheffing, het beheer van 
eksters om schade aan de fruitteelt te voorkomen in Noord-Holland toegepast. 
 
Op basis van bovenstaande heeft de Faunabeheereenheid de volgende beheerdoelstelling 
geformuleerd. 
  

                                                 
67 Hoofdstuk 2 Beleid, wet- en regelgeving. 
68 De FBE verplicht de gebruiker van de ontheffing deze voorwaarden na te komen. 
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5.8.4 Doelstelling beheer (schade) 
 
De doelstelling van de Faunabeheereenheid is het voorkomen, beperken dan wel bestrijden 
van schade aan fruitgewassen appels en peren.  
 
Belangen van grondgebruikers 
In de afgelopen beheerperiode 2009-2013 (tabel 1) is de schade aangericht aan fruit zeer snel 
toegenomen. Het betreft drie WBE gebieden, WBE Noorder Koggenland, WBE het Grootslag 
en WBE Grootgeestmerambacht waar met name appels en peren schade zijn toegebracht. 
Nagenoeg alle schadegevallen zijn in combinatie met mezen, eksters en kauwen aangebracht. 
Schade is vooral aangericht aan peren waar onder “Conference” peren, een lucratief 
fruitgewas wat in toenemende mate geteeld wordt. In de komende jaren, zo mag verwacht 
worden zal de schade aan de fruitteelt verder oplopen indien niet wordt ingegrepen. 
 
De getaxeerde belangrijke landbouwschade69 veroorzaakt door eksters betreft vrijwel 
volledig de schade aan appels en peren. De getaxeerde schade is in de periode 2009 tot en met 
(voor zover bekend in) 2013 (tabel 1) als volgt geweest: 
 
Schade aangericht door eksters aan fruit, voornamelijk peren.(conference) (bron Faunafonds) 
Beheerjaar Aantal 

meldingen 
Totaal schade Gemiddelde schade per 

geval
2009 2 €      712,00 €    356,00
2010 4 €   2.071,00 €    518,00
2011 6 €   4.637,00 €    773,00
2012 28 € 36.729,00 € 1.311,00
2013 voor zover bekend 17 €   4.336,00 €    271,00
Totaal gedurende 
beheerperiode 

57 € 48.485,00 €    851,00

(tabel 1) 
 
Gewenste stand  
De Faunabeheereenheid hanteert geen gewenste stand. Dit is ook niet nodig omdat de schade 
aanrichtende vogels territoriumvogels zijn en slechts beheerd worden gedurende de relatief 
korte periode die gepaard gaat met het afrijpen van het fruit. Het gaat dus eerder om het 
wegnemen van enkele tientallen eksters dan om enkele honderden. De ingrepen zijn voor de 
stand onbetekenend. 
 
Omvang en noodzaak van gewenste handelingen 
De Faunabeheereenheid richt het beheer op het voorkomen en bestrijden van schade aan fruit 
gedurende de tijd dat dit fruit afrijpt, vanaf 15 juni voor de vroege zomerperen en tot aan de 
oogst 15 november voor de late appels en winterperen. 
 
Op basis hiervan komt de Faunabeheereenheid tot de volgende uitgangspunten: 

• Er wordt geen nestbehandeling toegepast omdat de broedtijd en de daaropvolgende 
opgroeiperiode van jonge eksters vooraf gaat aan de afrijp-periode70 van de 
fruitsoorten appels en peren. 

                                                 
69 Belangrijke schade is gedefinieerd op € 250,00 of meer per schadegeval. 
70 Ca. zes weken voor de oogst. 
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• Eksters zijn territorium vogels. Gedurende het afrijpen van het fruit worden de eksters, 
indien deze zich niet laten verjagen71 door de toepasbare middelen, verjaagd met 
afschot. Wordt het territorium opnieuw ingenomen dan worden ook deze eksters 
verjaagd met afschot. 

• Plaats van het afschot is in boomgaarden en op de direct aan deze boomgaarden 
grenzende gronden.  

• Direct na de oogst van het fruit vervalt het gebruik van de machtiging. 
 
Bij niet ingrijpen is de verwachting dat de schade aan fruit de komende beheerperiode zal 
toenemen. Verwacht mag worden dat deze zal stijgen naar de waarden > € 37.000,00 zoals in 
2012 plaatsvond. De omvang van de schadetoename is vooral afhankelijk van areaal toename 
voor genoemde fruitsoorten en de prijsontwikkeling op de markt. 
 

5.8.5 Beheermaatregelen 
 
Ter voorkoming en beperking van schade aan fruitgewassen worden in de beheerperiode de 
volgende maatregelen genomen: 

• Verjagen met ondersteunend afschot bij (dreigende) schade. 
• Inzet van werende middelen, conform de voorschriften van het Faunafonds. 
 

Als eerste wordt gekeken naar de WBE werkgebieden (tabel 2) die in het verleden zijn 
geconfronteerd met belangrijke gewasschade, veroorzaakt door eksters. In deze gebieden 
zullen de maatregelen getroffen worden. Voor Natura 2000 gebieden geldt dat de uitvoering 
van maatregelen overeenkomstig het (toekomstige) Natuurbeheerplan zal verlopen.  
 
WBE werkgebieden waar de 
maatregelen kunnen worden 
uitgevoerd, rekeninghoudend 
met de mitigerende 
maatregelen in N2000- en 
foerageergebieden. 

WBE werkgebieden waar 
in de beheerperiode 2009-
2013 jaren belangrijke 
schade 
 (> € 250,00) werd 
aangericht. 

WBE werkgebieden 
waarbinnen Natura 2000 
gebieden en/of 
foerageergebieden bevinden. 

WBE nummer en naam Gewassoort N2000 
gebied 

Foerageergebied

0096 Het Grootslag appels en peren   
0273 Grootgeestmerambacht appels en peren   
0337 Noorder-Koggenland e.o. appels en peren   
(tabel 2) Gebiedsbegrenzing waarvoor in combinatie met genoemde landbouwgewassen het gebruik van het 
geweer is toegestaan als ondersteuning om eksters te verjagen.  
 
 

                                                 
71 De verplichte werende en verjagende middelen zoals in de Handreiking Faunaschade van het Faunafonds 
voorgeschreven staan. 
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Figuur 24 
 

Voor de goede orde zijn deze werkgebieden 
van de wildbeheereenheden (WBE’s) ook 
gevisualiseerd.(Figuur 24) 
De lichtblauw ingekleurde werkgebieden zijn 
de gebieden waar gemachtigden de 
ontheffing kunnen gebruiken. 
De machtiging wordt alleen afgegeven om de 
landbouwschade te voorkomen, te beperken 
en te bestrijden zoals genoemd in tabel 2 

Wanneer schade dreigt of wordt aangericht aan bedoeld fruit, zal in aanvulling op de door de 
Provincie verlangde toepassing van werende middelen, ter ondersteuning hiervan afschot 
plaatsvinden. In het algemeen is in dergelijke situaties het afschot van een gering aantal dieren 
voldoende. Immers, het betreft de aanwezige territorium eksters.  
 
Om de maatregelen uit te kunnen voeren zal de Faunabeheereenheid bij Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland een verzoek om ontheffing, art 68 van de Ffwet indienen. In dit verzoek 
wordt aan GS toestemming gevraagd op basis van art 10 Besluit beheer en schadebestrijding 
dieren, voor het gebruik van toegestane middelen, waar onder het gebruik van geweren als 
middel om eksters te verjagen met ondersteunend afschot en honden, niet zijnde lange 
honden, om geschoten eksters te kunnen apporteren. 
 

5.8.6 Plaats en periode inzet beheermaatregelen 
 
De maatregelen zullen kort voor de afrijp periode aanvangen. Indien eksters opnieuw het 
territorium in nemen wordt weer opgetreden. Direct na de oogst verliest de machtiging zijn 
geldigheid. Met de beschikbare informatie van het Faunafonds zoals o.a. de gepubliceerde 
cijfers en de verkregen informatie vanuit de grondgebruikers is een goede beoordeling te 
maken van tijd, plaats en intensiteit van de maatregelen. 
Hiermee wordt invulling gegeven aan het belang van grondgebruikers ter voorkoming en 
bestrijding van schade en wordt het sturend effect van de beheermaatregelen optimaal benut. 
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De beheermaatregel ondersteunend afschot wordt onder de volgende voorwaarden ingezet: 
• Alleen ter voorkoming van fruitschade. 
• Inzet van werende middelen, conform de voorschriften van het Faunafonds. 

 
Periode van inzet van beheermaatregelen 15 juni tot na de oogst, en in ieder geval eindigend 
op 15 november. De beheermaatregelen verjaging van de eksters met visuele en akoestische 
middelen en regelmatige verontrusting worden, voor zover mogelijk, het gehele etmaal 
ingezet.  

5.8.7 Effectiviteit van beheermaatregelen. 
 
In de beheerperiode zullen de gekozen beheermaatregelen op grond van de ervaringen uit de 
afgelopen beheerperiode onvoldoende effect op kunnen leveren. Op basis van alleen het 
opzettelijk verontrusten en het intensief gebruik van de methoden die het Faunafonds heeft 
voorgeschreven valt met de kennis van nu te stellen dat het niet kunnen gebruiken van het 
middel afschot te ondersteuning aan het verjagen, mede de oorzaak is van de snel oplopende  
schade.  
Met name als de bovenstaande beheermaatregelen direct en consequent worden doorgevoerd 
mag verwacht worden dat de schadeontwikkeling teruggedrongen wordt en de schade zal 
verminderen. 
 
De Faunabeheereenheid verstrekt machtigingen bij voorkeur aan uitvoerders die zijn 
aangesloten bij een WBE of TBO. Echter, de Faunabeheereenheid maakt geen exclusief 
voorbehoud voor bovengenoemde uitvoerders. Een ieder met een wettelijk belang kan door de 
Faunabeheereenheid in de gelegenheid worden gesteld om zijn belang te beschermen en 
vanuit dit standpunt is het ook mogelijk dat niet in de Faunabeheereenheid deelnemende 
uitvoerders gemachtigd kunnen worden voor het gebruik van een ontheffing.  

5.8.8 Uitvoering beheermaatregelen 
 
Organisatie 

1. De houder van de ontheffing voor afschot is de Faunabeheereenheid. 
2. De uitvoering van de beheermaatregelen wordt gecoördineerd door de secretaris 

van de Faunabeheereenheid. 
3. De Faunabeheereenheid stelt voor verslaglegging van gegevens en 

beheermaatregelen kwalitatieve en uniforme formulieren digitaal ter beschikking 
en adviseert grondgebruikers bij de uitvoering van schadevoorkomende en 
beperkende maatregelen. 

4. De machtigingshouder respectievelijk de secretaris van de WBE is 
verantwoordelijk voor de verslaglegging van de uitgevoerde beheermaatregelen, 
de Faunabeheereenheid is verantwoordelijk voor de verslaglegging aan 
Gedeputeerde Staten van de Provincie (jaarverslag). 

5. De grondgebruiker is verantwoordelijk voor de inzet van werende en verjagende 
middelen. 

 
Uitvoering  
Bij de uitvoering van de beheermaatregelen ter voorkoming van schade aan gewassen is de 
grondgebruiker verantwoordelijk voor de inzet van werende middelen. 
Het aantal personen dat maximaal mag worden ingezet bij de uitvoering van de 
beheermaatregel zal worden afgestemd op het effectief kunnen uitvoeren van een 
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beheermaatregel. De secretaris van de Faunabeheereenheid zal de ontheffing voor afschot op 
basis van deze gegevens toestaan aan de grondgebruiker/uitvoerder en vooraf inzage verlenen 
aan de handhaver (hiervoor door de Provincie aangewezen ambtenaren). 
 
De grondgebruiker/uitvoerder mag alleen dan van de beheermaatregel afschot gebruik maken 
indien 2 wildwerende maatregelen zijn ingezet en deze onvoldoende zijn gebleken. Voor de 
deugdelijke inzet en toepassing van wildwerende maatregelen wordt verwezen naar de 
Handreiking Faunaschade van het Faunafonds. Tevens kan de secretaris van de 
Faunabeheereenheid op verzoek de grondgebruiker adviseren over de inzet van wildwerende 
maatregelen. 
 

5.8.9 Monitoren van beheermaatregelen 
 
(zie hoofdstuk 6) 
 

5.8.10 Conclusies 
 

• De maatregelen zijn in tijd en plaats gerekend beperkt in omvang en daarmee wordt de 
gunstige staat van instandhouding van de populatie eksters niet bedreigd. 

• Dit Faunabeheerplan is vastgesteld door het bestuur van de Faunabeheereenheid 
Noord-Holland en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. 

• Het voorgestelde beheer, afgeleid uit het beheer in de periode vanaf 2005 tot aan 2013 
waarin de schade aanzienlijk is opgelopen, is een verbetering en verwacht mag worden  
dat met het doden van de territoriale eksters een eind wordt gemaakt aan de 
voortduring van schade. 

• Het voorgestelde beheer voldoet aan de verwachtingen in termen van het voorkomen, 
beperken dan wel bestrijden van landbouwschade. 

• Indien het voorgestelde beheer niet wordt ingezet zal de schade aan fruit zeker 
toenemen. 

 

5.8.11 Geraadpleegde documentatie 
 
Flora- en faunawet, 
Beleidsnota Flora- en faunawet provincie Noord-Holland, 
Provinciale vrijstellingsverordening 2009 / 67, 
Faunabeheerplan 2004-2008, 
Faunabeheerplan 2009-2013, 
Schadegegevens, t/m voor zover bekend in 2013, van het Faunafonds, 
Handreiking Faunaschade van het Faunafonds, 
Jaarverslagen 2004 t/m 2012 Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland, 
Sovon Vogelonderzoek Nederland, 
Netwerk Ecologische monitoring (Sovon CBS), 
Scharringa, C.J.G., W. Ruitenbeek, P.J. Zomerdijk, 2010. Atlas van de Noord-Hollandse 
Broedvogels 2005-2009. Uitgave van de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland 
en Landschap Noord-Holland, 
WBE databank van de KNJV. 
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5.9 Gaai Garrulus glandarius 
 

 
foto: Ellen Feenstra 

5.9.1 Inleiding 
 
Bij beheer van gaaien is het van belang dat deze in een gunstige staat van instandhouding kan 
blijven voortbestaan en daarbij voldoende leefgebied tot hun beschikking hebben. Gaaien zijn 
eerder solitaire dan territoriale vogels en leven in de periode dat zij schade aanrichten in paren 
soms met concurrerende gaaien. Gaaien zijn bosvogels maar komen overal in Noord-Holland 
voor. De problematiek ligt in het aanrichten van schade aan fruit zoals appels en peren 
bijvoorbeeld “Conference” peren wat een lucratief fruitgewas is. Een boomgaard in een 
ogenschijnlijk open landschap wordt door gaaien benut als een bosenclave. Erfbeplanting in 
het buitengebied en windsingels en bomenrijen langs wegen worden door gaaien gebruikt als 
verbindingcorridors.  
Daar waar belangen van grondgebruikers worden geschaad is het de taak van de 
Faunabeheereenheid om deze schade te voorkomen, te beperken dan wel te bestrijden.  
 
In de vorige beheerperioden 2004-2008 en 2009-2013 heeft de Faunabeheereenheid geen 
Faunabeheerplan geschreven noch ontheffing voor gaaien aangevraagd. 
 
Het gedrag van gaaien en eksters kent grote overeenkomsten daar waar zij schade 
veroorzaken aan fruit. Het gaat om dezelfde fruitsoorten en in dezelfde periode. Bijna altijd 
wordt schade aangericht in dezelfde boomgaard, door de in combinatie aanwezig zijnde 
gaaien, eksters, kauwen en overige (zang)vogels. 
 
In deze paragraaf is een overzicht gegeven van de aanwezigheid van gaaien in Noord-
Holland, met als referentie de populatie waarvan zij deel uitmaken. Vervolgens wordt 
ingegaan op de belangrijke schade die ontstaat door vraat aan fruit en de vervolgschade72 
daarvan. Voorts wordt beschreven welke beheermaatregelen de Faunabeheereenheid in het 
kader van schadebestrijding in de beheerperiode wil inzetten, binnen de kaders van het 
provinciaal beleid.  
 
Waar gesproken wordt over “afschot” wordt altijd bedoeld; het verjagen met ondersteunend 
afschot van diersoorten die landbouwschade veroorzaken. 
  

                                                 
72 Schimmelvorming op niet aangepikt fruit ontstaat door het lekken van sap uit aangepikt fruit. 
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Andere bevredigende oplossingen 
Alvorens over te kunnen gaan tot besluitvorming (ontheffing verlening aan de 
Faunabeheereenheid) door GS om de maatregelen in dit plan toe te staan moet worden 
beoordeeld en vastgesteld dat andere bevredigende oplossing(en), die de noodzaak tot doden 
van de dieren kunnen verhinderen en de schade kunnen voorkomen, niet voorhanden of 
onvoldoende toereikend zijn. De Faunabeheereenheid hanteert de volgende uitgangspunten: 
 
Uitgangspunten 
Bevindingen in de voorgaande beheerperiode 2009-2013. 

• De inzet van werende en verjagende middelen heeft een schadebeperkend, maar niet 
meetbaar effect. Het fysiek verjagen is van korte duur en schade, zo is gebleken73, is 
daar niet mee te voorkomen. Vooralsnog kan de inzet van werende en verjagende 
middelen, alsmede fysiek verjagen, niet worden aangemerkt als middelen die het 
doden van gaaien met het geweer kan uitsluiten. 

Nestbehandeling op basis van ontheffing. 
• Nestbehandeling, het onklaar maken van eieren om te voorkomen dat de kuikens uit 

het ei komen is een aanwas - beperkend middel. Aangezien gaaien gebiedsvast zijn en 
de schadeperiode, de periode74 waarin het fruit afrijpt, niet de periode is waarin de 
jongen nog in het gebied verblijven, kan gesteld worden dat nestbehandeling geen 
bijdrage levert aan het voorkomen van schade. Dit Faunabeheerplan gaat niet over een 
kwantitatief beheer van gaaien. 

• Nestbehandeling (vernieling) als middel om vestiging van gaaien te voorkomen is 
geen oplossing, integendeel. Een volgend nest zal direct worden gemaakt en wel op 
een plaats waar het veilig is tegen vernieling. De jonge gaaien vliegen daardoor later 
uit en er is kans dat gedurende het afrijpen van fruit niet alleen de gebiedsvaste gaaien 
maar ook de nog aanwezige jonge gaaien schade aanrichten. 

 

5.9.2 Verspreiding en aantalsontwikkeling 
 
Voorkomen 
De gaai komt overal waar opgaand struikgewas en bomen zijn voor. Voor Noord-Holland 
betekent dit, in tuinen, parken, bossen, erfbeplantingen, windsingels etc. Alleen volstrekt open 
gebied is niet geschikt voor gaaien. Waar territorium houdende zwarte kraaien en eksters 
aanwezig zijn moet de gaai ook wijken. De broedvogelkaart (Figuur 27) laat een aantal witte 
vlekken zien. Dit zijn gebieden waar opgaand struikgewas en hoge bomen ontbreken. Dit zijn 
noodzakelijke elementen voor een leefgebied. 
 
Verspreiding gedurende het jaar. 
Gaaien zijn standvogels. 
Na het broedseizoen zijn er in augustus alleen paartjes zonder jongen. De gaaien gaan in het 
gebied rondstruinen met meerdere soortgenoten. In april wordt het broedgebied weer 
ingenomen. Broedparen met hun jongen verblijven ook na het vliegvlug worden van hun 
jongen, tot aan augustus, in en rond het broedgebied.  
 

                                                 
73 Het Faunafonds gaat dan pas over tot het uitkeren van een tegemoetkoming in de schade als gebleken is dat 
alle door het Faunafonds aangedragen en door de grondgebruiker opgevolgde adviezen gefaald hebben of 
onvoldoende gewerkt hebben. 
74 Ca. zes weken voor de oogst vangt het afrijpen aan.  
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Leefgebied 
Het leefgebied van gaaien wordt bepaald door de aanwezigheid van bomen en opgaande 
struiken, het voedselaanbod en de veiligheid. Door hun beschermde status is veel van hun 
schuwheid verdwenen en overal waar de mens de oorzaak is van voedselaanbod floreert de 
gaaienpopulatie. In elke stadstuin, park, bosje, foerageren de gaaien. 
Het natuurlijk voedselaanbod bestaat uit: insectenlarven, zaden, bessen, knoppen, kadavers, 
jonge vogels en afvalresten. Eikels en doppinda’s worden verstopt als wintervoorraad. 
 
Aantallen 
De totale broedvogelpopulatie van de gaaien in Nederland is ca. 40.000 tot 60.000 
broedparen.  
Het Noord-Hollands aandeel is ca. 2500 – 4500 broedparen75, in de laatste 20 jaar is de stand 
verdubbeld. Dit is niet parallel aan de Nederlandse trend. Landelijk laat de populatie gaaien 
van 2000 tot 2011 een onstabiele maar lichte groei zien (Figuur 26).  
 

 
Figuur 25 
 

Figuur 26 
 

 

                                                 
75 Atlas van de Noord-Hollandse broedvogels 2005 – 2010. 
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Figuur 27 Verspreiding broedparen gaaien 

 

 

(bron: Scharringa et al,. 2010) 

5.9.3 Wettelijke status en provinciaal beleid 
 
De Provincie hanteert in haar beleid76 de volgende uitgangspunten en regels; 

• GS van Noord-Holland staat grondgebruikers niet toe om ter voorkoming van schade 
door gaaien aan de landbouw, de dieren opzettelijk te verontrusten. 

• Op basis van het Faunabeheerplan wordt onder voorwaarden77 ontheffing verleend 
voor het doden van gaaien. 

Voor de beheerperiode 2009-2013 heeft de Faunabeheereenheid, om reden van een toen 
ontbrekende cijfermatige onderbouwing voor landbouwschade, afgezien van een verzoek om 
ontheffing. In de afgelopen beheerperiode (2009-2013) is de cijfermatige onderbouwing wel 
voldoende aannemelijk gemaakt. Met dit Faunabeheerplan wordt, na goedkeuring door GS en 
na het verkrijgen van een ontheffing, het beheer van gaaien om schade aan de fruitteelt te 
voorkomen in Noord-Holland toegepast. 
 
Op basis van bovenstaande heeft de Faunabeheereenheid de volgende beheerdoelstelling 
geformuleerd. 
  

                                                 
76 Hoofdstuk 2 Beleid, wet- en regelgeving. 
77 De FBE verplicht de gebruiker van de ontheffing deze voorwaarden na te komen. 
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5.9.4 Doelstelling beheer (schade) 
 
De doelstelling van de Faunabeheereenheid is het voorkomen, beperken dan wel bestrijden 
van schade aan fruitgewassen appels en peren.  
 
Belangen van grondgebruikers 
In de afgelopen beheerperiode 2009-2013 (tabel 1) is de schade aangericht aan fruit zeer snel 
toegenomen. Het betreft drie WBE gebieden, WBE Noorder Koggenland, WBE het Grootslag 
en WBE Grootgeestmerambacht waar met name appels en peren schade zijn toegebracht. 
Nagenoeg alle schadegevallen zijn in combinatie met mezen, eksters en kauwen aangebracht. 
Schade is vooral aangericht aan peren waar onder “Conference” peren, een lucratief 
fruitgewas wat in toenemende mate geteeld wordt. In de komende jaren, zo mag verwacht 
worden zal de schade aan de fruitteelt verder oplopen indien niet wordt ingegrepen. 
 
De getaxeerde belangrijke landbouwschade78 veroorzaakt door gaaien betreft vrijwel 
volledig de schade aan appels en peren. De getaxeerde schade is in de periode 2009 tot en met 
(voor zover bekend in) 2013 (tabel 1) als volgt geweest: 
 
Schade aangericht door gaaien aan fruit, voornamelijk peren. (bron Faunafonds) 
Beheerjaar Aantal 

meldingen 
Totaal schade Gemiddelde schade per 

geval
2009 0 €           0,00 €        0,00
2010 3 €    1.463,00 €    488,00
2011 4 €    1.361,00 €    340,00
2012 11 €  18.822,00 € 1.711,00
2013 voor zover bekend 10 €    3.987,00 €    399,00
Totaal gedurende 
beheerperiode 

28 €  25.663,00 €    915,00

(tabel 1) 
 
Gewenste stand  
De Faunabeheereenheid hanteert geen gewenste stand. Dit is ook niet nodig omdat de schade 
aanrichtende vogels slechts beheerd worden gedurende de relatief korte periode die gepaard 
gaat met het afrijpen van het fruit. Het gaat dus eerder om het wegnemen van enkele tientallen 
gaaien dan om enkele honderden. De ingrepen zijn voor de stand onbetekenend. 
 
Omvang en noodzaak van gewenste handelingen 
De Faunabeheereenheid richt het beheer op het voorkomen en bestrijden van schade aan fruit 
gedurende de tijd dat dit fruit afrijpt, vanaf 15 juni voor de vroege zomerperen en tot aan de 
oogst 15 november voor de late appels en winterperen. 
 

                                                 
78 Belangrijke schade is gedefinieerd op € 250,00 of meer per schadegeval. 
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Op basis hiervan komt de Faunabeheereenheid tot de volgende uitgangspunten: 
• Er wordt geen nestbehandeling toegepast omdat de broedtijd en de daaropvolgende 

opgroeiperiode van jonge gaaien vooraf gaat aan de afrijp-periode79 van de 
fruitsoorten appels en peren. 

• Gaaien zijn solitair levende vogels. Gedurende het afrijpen van het fruit worden de 
gaaien, indien deze zich niet laten verjagen80 door de toepasbare middelen, verjaagd 
met ondersteunend afschot. 

• Plaats van het afschot is in boomgaarden en op de direct aan deze boomgaarden 
grenzende gronden.  

• Direct na de oogst van het fruit vervalt het gebruik van de machtiging. 
 
Bij niet ingrijpen is de verwachting dat de schade aan fruit de komende beheerperiode zal 
toenemen. Verwacht mag worden dat deze zal stijgen naar de waarden > € 19.000,00 zoals in 
2012 plaatsvond. De omvang van de schadetoename is vooral afhankelijk van areaal toename 
voor genoemde fruitsoorten en de prijsontwikkeling op de markt. 
 

5.9.5 Beheermaatregelen 
 
Ter voorkoming en beperking van schade aan fruitgewassen worden in de beheerperiode de 
volgende maatregelen genomen: 

• Verjagen met afschot bij (dreigende) schade. 
• Inzet van werende middelen, conform de voorschriften van het Faunafonds. 
 

Als eerste wordt gekeken naar de WBE werkgebieden (tabel 2) die in het verleden zijn 
geconfronteerd met belangrijke gewasschade, veroorzaakt door gaaien. In deze gebieden 
zullen de maatregelen getroffen worden. Voor Natura 2000 gebieden geldt dat de uitvoering 
van maatregelen overeenkomstig het (toekomstige) Natuurbeheerplan zal verlopen.  
 
WBE werkgebieden waar de 
maatregelen kunnen worden 
uitgevoerd, rekeninghoudend 
met de mitigerende 
maatregelen in N2000- en 
foerageergebieden. 

WBE werkgebieden waar 
in de beheerperiode 2009-
2013 jaren belangrijke 
schade 
 (> € 250,00) werd 
aangericht. 

WBE werkgebieden 
waarbinnen Natura 2000 
gebieden en/of 
foerageergebieden bevinden. 

WBE nummer en naam Gewassoort N2000 
gebied 

Foerageergebied

0096 Het Grootslag appels en peren   
0273 Grootgeestmerambacht appels en peren   
0337 Noorder-Koggenland e.o. appels en peren   
(tabel 2) Gebiedsbegrenzing waarvoor in combinatie met genoemde landbouwgewassen het gebruik van het 
geweer is toegestaan als ondersteuning om gaaien te verjagen.  
 

                                                 
79 Ca. zes weken voor de oogst. 
80 De verplichte werende en verjagende middelen zoals in de Handreiking Faunaschade van het Faunafonds 
voorgeschreven staan. 
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Figuur 28 
 

Voor de goede orde zijn deze werkgebieden 
van de wildbeheereenheden (WBE’s) ook 
gevisualiseerd.(Figuur 28) 
De lichtblauw ingekleurde werkgebieden zijn 
de gebieden waar gemachtigden de 
ontheffing kunnen gebruiken. 
De machtiging wordt alleen afgegeven om de 
landbouwschade te voorkomen, te beperken 
en te bestrijden zoals genoemd in tabel 2 

Wanneer schade dreigt of wordt aangericht aan bedoeld fruit, zal in aanvulling op de door de 
Provincie verlangde toepassing van werende middelen, ter ondersteuning hiervan afschot 
plaatsvinden. In het algemeen is in dergelijke situaties het afschot van een gering aantal dieren 
voldoende. Immers, het betreft de aanwezige solitair levende gaaien.  
 
Om de maatregelen uit te kunnen voeren zal de Faunabeheereenheid bij Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland een verzoek om ontheffing, art 68 van de Ffwet indienen. In dit verzoek 
wordt aan GS toestemming gevraagd op basis van art 10 Besluit beheer en schadebestrijding 
dieren, voor het gebruik van toegestane middelen, waar onder het gebruik van geweren als 
middel om gaaien te verjagen met ondersteunend afschot en honden, niet zijnde lange honden, 
om geschoten gaaien te kunnen apporteren. 
 

5.9.6 Plaats en periode inzet beheermaatregelen 
 
De maatregelen zullen kort voor de afrijp periode aanvangen. Indien gaaien opnieuw het 
gebied in nemen wordt weer opgetreden. Direct na de oogst verliest de machtiging zijn 
geldigheid. Met de beschikbare informatie van het Faunafonds zoals o.a. de gepubliceerde 
cijfers en de verkregen informatie vanuit de grondgebruikers is een goede beoordeling te 
maken van tijd, plaats en intensiteit van de maatregelen. 
Hiermee wordt invulling gegeven aan het belang van grondgebruikers ter voorkoming en 
bestrijding van schade en wordt het sturend effect van de beheermaatregelen optimaal benut. 
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De beheermaatregel ondersteunend afschot wordt onder de volgende voorwaarden ingezet: 
• Alleen ter voorkoming van fruitschade. 
• Inzet van werende middelen, conform de voorschriften van het Faunafonds. 

 
Periode van inzet van beheermaatregelen  
15 juni tot na de oogst en, in ieder geval eindigend op15 november. 
De beheermaatregelen verjaging van de gaaien met visuele en akoestische middelen en 
regelmatige verontrusting worden, voor zover mogelijk, het gehele etmaal ingezet. 
 

5.9.7 Effectiviteit van beheermaatregelen. 
 
In de beheerperiode zullen de gekozen beheermaatregelen op grond van de ervaringen uit de 
afgelopen beheerperiode onvoldoende effect op kunnen leveren. Op basis van alleen het 
opzettelijk verontrusten en het intensief gebruik van de methoden die het Faunafonds heeft 
voorgeschreven valt met de kennis van nu te stellen dat het niet kunnen gebruiken van het 
middel afschot ter ondersteuning aan het verjagen, mede de oorzaak is van de snel oplopende 
schade.  
Met name als de bovenstaande beheermaatregelen direct en consequent worden doorgevoerd 
mag verwacht worden dat de schadeontwikkeling teruggedrongen wordt en de schade zal 
verminderen. 
 
De Faunabeheereenheid verstrekt machtigingen bij voorkeur aan uitvoerders die zijn 
aangesloten bij een WBE of TBO. Echter, de Faunabeheereenheid maakt geen exclusief 
voorbehoud voor bovengenoemde uitvoerders. Een ieder met een wettelijk belang kan door de 
Faunabeheereenheid in de gelegenheid worden gesteld om zijn belang te beschermen en 
vanuit dit standpunt is het ook mogelijk dat niet in de Faunabeheereenheid deelnemende 
uitvoerders gemachtigd kunnen worden voor het gebruik van een ontheffing.  

5.9.8 Uitvoering beheermaatregelen 
 
Organisatie 

1. De houder van de ontheffing voor afschot is de Faunabeheereenheid. 
2. De uitvoering van de beheermaatregelen wordt gecoördineerd door de secretaris 

van de Faunabeheereenheid. 
3. De Faunabeheereenheid stelt voor verslaglegging van gegevens en 

beheermaatregelen kwalitatieve en uniforme formulieren digitaal ter beschikking 
en adviseert grondgebruikers bij de uitvoering van schadevoorkomende en 
beperkende maatregelen. 

4. De machtigingshouder respectievelijk de secretaris van de WBE is 
verantwoordelijk voor de verslaglegging van de uitgevoerde beheermaatregelen, 
de Faunabeheereenheid is verantwoordelijk voor de verslaglegging aan 
Gedeputeerde Staten van de Provincie (jaarverslag). 

5. De grondgebruiker is verantwoordelijk voor de inzet van werende en verjagende 
middelen. 

Uitvoering 
De secretaris van de Faunabeheereenheid zal het gebruik van de ontheffing voor afschot op 
basis van deze gegevens toestaan aan de WBE’s en geeft vooraf inzage van de machtiging aan 
de hiervoor door de Provincie aangewezen ambtenaren. 
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Er mag alleen dan van de beheermaatregel afschot gebruik gemaakt worden wanneer aan 
kwetsbare gewassen, waar ondanks de toepassing van de vereiste inzet van 2 werende 
maatregelen, schade wordt of dreigt te worden aangericht.  
Voor de deugdelijke inzet en toepassing van werende maatregelen wordt verwezen naar de 
Handreiking Faunaschade van het Faunafonds.  
Tevens kan op verzoek de secretaris van de Faunabeheereenheid de grondgebruiker adviseren 
over de inzet van werende maatregelen. 
 

5.9.9 Monitoren van beheermaatregelen 
 
(zie hoofdstuk 6) 
 

5.9.10 Conclusies 
 

• De maatregelen zijn in tijd en plaats gerekend beperkt in omvang en daarmee wordt de 
gunstige staat van instandhouding van de populatie gaaien niet bedreigd. 

• Dit Faunabeheerplan is vastgesteld door het bestuur van de Faunabeheereenheid 
Noord-Holland en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. 

• Het voorgestelde beheer, afgeleid uit de periode vanaf 2005 tot aan 2013 waarin geen 
maatregelen waren toegestaan en waarin de schade aanzienlijk is opgelopen, is een 
verbetering en verwacht  mag worden dat met het doden van de gebiedsvaste gaaien 
een eind wordt gemaakt aan de voortduring van de schade. 

• Het voorgestelde beheer voldoet aan de verwachtingen in termen van het voorkomen, 
beperken dan wel bestrijden van landbouwschade. 

• Indien het voorgestelde beheer niet wordt ingezet zal de schade aan fruit zeker 
toenemen. 

 

5.9.11 Geraadpleegde documentatie 
 
Flora- en faunawet, 
Beleidsnota Flora- en faunawet provincie Noord-Holland, 
Provinciale vrijstellingsverordening 2009 / 67, 
Faunabeheerplan 2004-2008, 
Faunabeheerplan 2009-2013, 
Schadegegevens, t/m voor zover bekend in 2013, van het Faunafonds, 
Handreiking Faunaschade van het Faunafonds, 
Jaarverslagen 2004 t/m 2012 Stichting Faunabeheereenheid Noord-Holland, 
Sovon Vogelonderzoek Nederland, 
Netwerk Ecologische monitoring (Sovon CBS), 
Scharringa, C.J.G., W. Ruitenbeek, P.J. Zomerdijk, 2010. Atlas van de Noord-Hollandse 
Broedvogels 2005-2009. Uitgave van de Samenwerkende Vogelwerkgroepen Noord-Holland 
en Landschap Noord-Holland, 
WBE databank van de KNJV. 
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5.10 Voorkomen van onnodig lijden bij Reeën en Damherten 
 

       
foto: H.J. de Groot      foto: H.J. de Groot 
 

5.10.1 Inleiding  
 
Dit hoofdstuk richt zich niet tot een beheer van reeën en damherten. Voor dit doel verwijst de 
Faunabeheereenheid naar het vigerende plan voor damherten en het toekomstige plan voor 
reeën. Het gaat hier niet om het waarborgen van een gunstige staat van instandhouding van de 
populaties reeën en damherten. Het gaat hier louter en alleen om onnodig lijden van reeën en 
damherten te voorkomen. 
 

5.10.2 Verspreiding 
 
In Noord-Holland komen reeën en damherten voor.  
Reeën in een drietal ruimtelijk gescheiden populaties, die onderling geen uitwisseling kennen. 
Te weten: 
1 Het Robbenoordbos en omgeving in de Wieringermeer (in het werkgebied van de WBE 

Stichting Jachtraad voor de Wieringermeer), 
2 De duinen en landgoederen van Zuid-Kennemerland (in het werkgebied van de WBE 

stichting Faunabeheer Zuid-Kennemerland), 
3 De Gooi en Vechtstreek, waaronder ook het Goois Natuurreservaat (behorend tot het 

werkgebied van de WBE Gooi en Vechtstreek, WBE IJmeer en Vechtstreek en WBE 
Noorderpark). 

Damherten komen voor in zowel Zuid-Kennemerland als ook in Noord- als Zuid-Holland 
Daarnaast is er sprake van enkele zwervende reeën en damherten die zo nu en dan verblijven 
op plaatsten waar (nog) geen populaties gevestigd zijn. Vooralsnog lijken dit zwervende 
dieren die een voorbode kunnen zijn van vestiging.  
 

5.10.3 Wettelijke status en provinciaal beleid 
 
Met regelmaat worden reeën en damherten die als gevolg van ongevallen, in het wegverkeer 
of anderzijds, en daarmee gepaarde gaande ernstige verwondingen immobiel zijn geworden 
en daaronder ernstig lijden aangetroffen. Ook kan het gaan om dieren die als gevolg van 
voedseltekort of ziekten onherroepelijk zullen sterven.  
Het beleid81 van de Provincie in deze is: 
                                                 
81 Hoofdstuk 2 Beleid, wet- en regelgeving. 
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Dieren die niet zelfstandig van verwondingen of ziekten kunnen genezen dienen uit hun lijden 
verlost te worden. Daartoe dient GS een besluit krachtens art. 68 van de Ffwet te nemen. 
 

• Het beëindigen van onnodig lijden bij reeën volgens een door de Faunabeheereenheid 
voorgeschreven protocol. 

• De ontheffing zal worden verstrekt aan de Faunabeheereenheid. 
Het reguleren van de populatieomvang van dieren, behorende tot de diersoorten ree of 
damhert wordt beschreven in daartoe geschreven faunabeheerplannen.  
 
Gedeputeerde Staten geeft daartoe voorkeur aan het verstrekken van ontheffing (Art. 68 
Ffwet) op basis van het Besluit Beheer en Schadebestrijding Dieren 
 
§ 3 Aanwijzing andere belangen voor het verlenen van ontheffing en vrijstelling Art 4 lid c de 
voorkoming en bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren, behorende tot 
de diersoorten, edelhert, ree, damhert of wild zwijn 
 

5.10.4 Doelstelling 
 
Het voorkomen en bestrijden van onnodig lijden en in het belang van reeën en damherten, die 
zich in de situatie bevinden van onnodig lijden, het leven te beëindigen. 
 
Omvang en noodzaak van gewenste handelingen 
De gewenste handelingen worden incident gestuurd.  
Uit het verleden is gebleken dat de noodzaak om het onnodig lijden van reeën en damherten te 
beëindigen onontkoombaar is. Onderstaande tabel 1 geeft een overzicht van het aantal dood 
aangetroffen slachtoffers w.o. *58 damherten en *58 reeën waarvan met gebruik van een 
ontheffing het onnodig lijden is beëindigd.  
 
Jaartal Damhert, Zuid 

Kennemerland 
Ree, Zuid- 
Kennemerland

Ree, 
Wieringermeer 

Ree,  
Gooi en Vechtstreek 

2009 36 27 15 58 
2010 29 40 6 70 
2011 48 32 6 70 
2012 103 (*42) 49 (*17) 5 64 
2013 46   (*16) 76 (*32) 6 (*1) 63 (*8) 
(tabel 1) (bron) Jaarverslag 2012 Faunabeheereenheid Noord-Holland. Inventarisatie 2013. 
 

5.10.5 Maatregelen 
 
Maatregelen die van toepassing zijn voor gebruik door personen die door de 
Faunabeheereenheid in staat worden gesteld de ontheffing te gebruiken: 

• Een daartoe belast persoon kan al naar gelang de situatie zich voordoet, gebruik 
maken van een geweer. 

• Eventueel voorafgegaan door het gebruik van een daartoe opgeleide hond (zweethond) 
om de bewuste ree of het damhert op te sporen82 en te stellen83. 

                                                 
82 Een gewond hert wat wegvlucht laat een bloed(zweet)spoor achter wat door een zweethond kan worden 
uitgewerkt om het dier te vinden. 
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• Het afvangen84 (op voorwaarde dat de ontheffing dit toestaat) van een gewond ree of 
damhert indien de situatie van het gebruik van een geweer uit 
veiligheidsoverwegingen ongewenst is. 

 
Om de maatregelen uit te kunnen voeren zal de Faunabeheereenheid bij Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland een verzoek om ontheffing, art 68 van de Flora- en faunawet, indienen. In 
dit verzoek wordt ook toestemming, art 10 Besluit beheer en schadebestrijding dieren, 
gevraagd voor het gebruik van toegestane middelen, art 5 Besluit beheer en schadebestrijding 
dieren, waar onder het gebruik van geweren en honden, niet zijnde lange honden.  
 

5.10.6 Plaats en periode inzet maatregelen 
 
Overal in de provincie, het gehele jaar rond en gedurende het gehele etmaal kan de ontheffing 
worden ingezet. 
 

5.10.7 Effectiviteit van beheermaatregel 
 
In een daartoe geschreven protocol zijn de afspraken vastgelegd met alle betrokken partijen. 
 

5.10.8 Uitvoering beheermaatregelen 
 
Organisatie 
Uitvoering beheermaatregelen 

• De Faunabeheereenheid is houder van de provinciale ontheffing. 
• De Faunabeheereenheid geeft toestemming (machtigt) tot het gebruik van de 

ontheffing aan de uitvoerders (gemachtigden). 
• Bij realisatie van het afschot blijft de verantwoordelijkheid bij de machtiginghouder.  

De Faunabeheereenheid heeft daartoe een team van kundige vrijwilligers beschikbaar die 
werkend volgens een protocol belast zijn met de uitvoering (gemachtigden). 
 
Uitvoering (protocol) 
 
Inleiding 
Het onderstaande geldt niet als “het Protocol”, het gaat hier slechts om de vereiste minimale 
criteria die de Faunabeheereenheid stelt aan alle partijen waarmee integraal en bilateraal 
afspraken worden gemaakt. Letterlijk worden deze gemaakte afspraken verwerkt in een 
daarna op te stellen protocol. In die zin is een protocol een stelsel van gemaakte afspraken. 
 
Onderstaand treft u de minimale criteria aan voor het stelsel van te maken afspraken waarmee 
op een zorgvuldige wijze, door alle betrokken partijen, dient te worden omgegaan.  
Een protocol maakt onderdeel (bijlage) uit van de ontheffing voor zover het de uitvoering 
betreft. 
 

                                                                                                                                                         
83 Een gevonden dier zal weer weg willen vluchten, de zweethond belet (stellen) dit. 
84Soms is het niet goed mogelijk een gedegen vangschot te plaatsen op het moment dat het lijdend wild 
gevonden is. Het gebruik van een mes is dan het beste alternatief. 
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Minimale eisen gesteld aan een protocol 
Protocol van uitvoering voor het gebruik van de ontheffing voor het beëindigen van het leven 
van reeën en damherten die zich in een situatie bevinden van onnodig lijden.  
 

• Het protocol beperkt zich tot het gebied welk gelegen is in de provincie Noord-
Holland. 

• Het protocol beperkt zich tot het voorkomen en bestrijden van onnodig lijden van 
reeën en damherten. 
 

Het randvoorwaardelijk kader voor de uitvoering van dit protocol wordt gevormd door de 
ontheffingsvoorwaarden ex artikel 68 en/of het aanwijzingsbesluit ex artikel 67 door 
Gedeputeerde Staten van Noord-Holland 
 
De aanleiding voor dit protocol 
Beschrijving van de aanleiding voor dit protocol. Waar onder de wens om op transparante en 
controleerbare wijze de ontheffing te gebruiken.  
 
Doel van dit protocol 
Beschrijving van het doel van dit protocol. W.o. het bewerkstelligen van een effectieve en 
efficiënte uitvoering van het gebruik van de ontheffing.  
Beschrijving van hoe dit doel bereikt kan worden. 
 
Het concreet maken van een stelsel van afspraken 
Rol en taken van de Provincie (GS) 

• GS verstrekt de ontheffing aan de Faunabeheereenheid onder voorschriften en 
bepalingen.  

• De ambtenaren belast met de handhaving zien toe op de naleving van de bepalingen en 
voorschriften. 

 
Rol, plichten en taken van de Faunabeheereenheid (FBE); 

• De Faunabeheereenheid is verantwoordelijk voor het gebruik van de ontheffing en 
stelt gemachtigden, door WBE’s en TBO’s voorgedragen personen, in de gelegenheid 
(machtiging) de ontheffing te gebruiken. 

• De Faunabeheereenheid verstrekt de gemachtigde een digitaal rapportage formulier. 
• De Faunabeheereenheid verwerkt de rapportage en zorgt voor verslaglegging. 
• De Faunabeheereenheid faciliteert (indien nodig) de gemachtigden. 

 
Rol, plichten en taken van WBE’s en TBO’s; 

• WBE’s in samenwerking met TBO’s stellen een lijst op met voldoende ervaren 
personen die belast worden met de uitvoering van de ontheffing en het 
Faunabeheerplan (de gemachtigden). Op de lijst staat ook hun (mobiel) 
telefoonnummer waaronder zij te bereiken zijn. 

• Deze lijst wordt digitaal uitgereikt aan de gemachtigden, de meldkamer van de politie 
van de regio, afdeling handhaving van PNH, Faunabeheereenheid en het secretariaat 
van de WBE of TBO die de gemachtigden heeft voorgedragen. 

Rol, plichten en taken van de personen belast met de uitvoering (gemachtigden).; 
Personen belast met de uitvoering (gemachtigden) zijn in het voor hun aangewezen gebied 
aanwezig met geldige documenten: 

1. jachtakte, 
2. machtiging voor het gebruik van de ontheffing, 
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3. Schriftelijke toestemming van grondgebruiker(s) of een aanwijzing art 67 Ffwet van 
Gedeputeerde Staten en zo nodig, een WM4 verlof van de politie voor het gebruik van 
een vuurwapen op of nabij de openbare weg. 

 
• Gemachtigden mogen zich, in gezelschap, bij laten staan door personen niet zijnde 

geweerdragers. 
• Gemachtigden laten niet toe dat derden, w.o. personen in hun gezelschap, gebruik 

maken van het wapen van de gemachtigde. 
• Gemachtigden voeren hun wapen, eenmaal aangekomen op de locatie van uitvoering 

in de auto “niet doorgeladen”85 maar wel onder handbereik mee. 
• De gemachtigde gebruikt alleen het wapen nadat hij zich overtuigd heeft dat als 

gevolg van zijn handelen geen direct gevaar ontstaat voor de omgeving. 
• Het gedode dier wordt, indien aangeleverd voor consumptie, door een “gekwalificeerd 

persoon” aanleveringklaar (Verklaring eerste onderzoek) afgeleverd conform het 
vereiste van de VWA. 

• De gemachtigde rapporteert digitaal, de resultaten over de door hem genomen 
maatregelen, aan de Faunabeheereenheid. Deze rapportageplicht geldt ook indien zijn 
optreden geen resultaat heeft gehad. 

• In uitzonderlijke situaties kunnen gemachtigden een beroep doen op assistentie van de 
politie via de meldkamer. 

 
Rol van politie ; 

• De meldkamer informeert na een melding van een gewond of ziek ree of damhert de 
gemachtigde. 

• Eventueel informeert de meldkamer verontruste burgers over de gang van zaken en 
verwijst voor voorlichting naar de Faunabeheereenheid. 

 
Rol van het collectief; 

• Samenwerkende partijen zijn daadwerkelijk en met voldoende menskracht 
beschikbaar. 

• Bewoners van het gebied in een regio waar damherten en reeën voorkomen zijn op de 
hoogte gebracht met wat beoogd wordt met het noodzakelijk doden van deze dieren ter 
voorkoming en bestrijding van onnodig lijden. 

 

                                                 
85 Bij een meegevoerd wapen bevindt zich geen patroon in de kamer. Alvorens te kunnen schieten zal eerst een 
patroon (munitie) in de kamer gebracht moeten worden. 
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Door de Faunabeheereenheid vast te stellen criteria, op te nemen in een protocol. 
 
Wijze van rapportage 

• Alleen de door de Faunabeheereenheid voorgeschreven digitale werkwijze wordt 
gebruikt om te rapporteren. 

• Voor de gebiedsmarkering wordt gebruik gemaakt van een door de 
Faunabeheereenheid gehanteerde methode. 

• Samen met de machtiging verstrekt de Faunabeheereenheid de gemachtigde het 
protocol. 

 
Verwerken van gedode reeën en damherten 
Volgens zakelijke voorschriften van de Faunabeheereenheid of zoals voorschriften en 
bepalingen in de ontheffing hebben voorgeschreven. 
 
Financiële administratie 
De Faunabeheereenheid voert, in het geval het gedode dier niet voor consumptie wordt 
aangeboden, geen financiële administratie. De machtiginghouder gebruikt de inkomsten om 
zijn onkosten te betalen. 
 
Instructie rapportageformulier  
Wijze van het invullen van het digitale rapportageformulier wordt door de secretaris van de 
Faunabeheereenheid bepaald.  

 

5.10.9 Monitoren van beheermaatregelen 
  
(zie hoofdstuk 6) 
 

5.10.10 Conclusies 
 
• Met de te nemen maatregelen wordt geen ingreep gedaan op de gunstige staat van 

instandhouding van de populaties reeën en damherten. 
• Dit Faunabeheerplan is vastgesteld door het bestuur van de Faunabeheereenheid 

Noord-Holland en goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Holland. 
• Het voorgestelde beheer is een voortzetting van bestaand beheer in Zuid-

Kennemerland met dien verstande dat de Faunabeheereenheid dit gaat toepassen in de 
gehele provincie.  

• Het voorgestelde beheer voldoet aan de verwachtingen in termen van het voorkomen 
en bestrijden van onnodig lijden. 

 

5.10.11 Geraadpleegde bronnen 
 
• De jaarverslagen van de Faunabeheereenheid, 
• De door de Faunabeheereenheid ontvangen rapportages van de gemachtigden.  
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5.11 Overige soorten 
 

5.11.1 Inleiding 
 
Deze paragraaf richt zich niet op beheer (schadebestrijding en beheer) van één diersoort.  
In tabel 1 worden diersoorten genoemd waarvoor een landelijke vrijstelling geldt of waarvoor 
de Faunabeheereenheid geen noodzaak ziet om een Faunabeheerplan op te stellen. 
Deze paragraaf heeft tot doel cijfermatig (parameters) inzicht te verschaffen om een afweging 
te maken of er een noodzaak is voor het schrijven van een volwaardige paragraaf om voor de 
desbetreffende diersoort een ontheffing aan te vragen om belangrijke landbouwschade te 
voorkomen, te beperken dan wel te bestrijden. In tabel 2 staat de cijfermatige informatie 
opgenomen. 
 

5.11.2 Wild Konijn 
 
Landbouwschade kan overal in het land worden bestreden onder het regiem van de Landelijke 
vrijstelling. Er is geen volledige86 schadehistorie (beheerperiode 2009-2013) door het 
Faunafonds gerapporteerd. Voor sportvelden, industrieterreinen, begraafplaatsen etc. verleent 
GS, incident gestuurd zelf de ontheffing aan belanghebbende. 
Conclusie: de Faunabeheereenheid neemt geen initiatief om ontheffing voor wilde konijnen 
aan te vragen. 
 

5.11.3 Houtduif 
 
Landbouwschade kan overal in het land worden bestreden onder het regiem van de Landelijke 
vrijstelling. Er is geen volledige87 schadehistorie (beheerperiode 2009-2013) door het 
Faunafonds gerapporteerd. Conclusie: de Faunabeheereenheid neemt geen initiatief om 
ontheffing voor houtduiven aan te vragen. 
 

5.11.4 Zwarte kraai 
 
De zwarte kraai wordt beheerd onder het regiem van de landelijke vrijstelling. 
Conclusie: de Faunabeheereenheid neemt geen initiatief om ontheffing voor zwarte kraaien 
aan te vragen. 
 

5.11.5 Kauw 
 
De kauw wordt beheerd onder het regiem van de landelijke vrijstelling 
                                                 
86 Schade wordt in principe niet vergoed. Wat per schadegeval geregistreerd staat is het aandeel van de 
totaalschade. Die ontstaat door een gecombineerde schade met diersoorten waarvoor wel een tegemoetkoming 
van het schadebedrag wordt uitgekeerd. 
87  Schade wordt in principe niet vergoed. Wat per schadegeval geregistreerd staat is het aandeel van de 
totaalschade. Die ontstaat door een gecombineerde schade met diersoorten waarvoor wel een tegemoetkoming 
van het schadebedrag wordt uitgekeerd. 
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Conclusie: de Faunabeheereenheid neemt geen initiatief om ontheffing voor kauwen aan te 
vragen. 
 

5.11.6 Fazant 
 
De fazant wordt beheerd onder het regiem van de geopende jachtperiode. 
Landbouwschade is incidenteel (1 x in de vijf jaar belangrijke schade). 
Conclusie: de Faunabeheereenheid neemt geen initiatief om ontheffing voor fazanten aan te 
vragen. 
 

5.11.7 Holenduif 
 
In de provincie Noord-Holland heeft in de afgelopen beheerperiode (2009-2013) geen schade 
plaatsgevonden. 
Conclusie: de Faunabeheereenheid neemt geen initiatief om ontheffing voor holenduiven aan 
te vragen. 
 

5.11.8 Woelrat 
 
In de provincie Noord-Holland heeft in de afgelopen beheerperiode (2009-2013) geen schade 
plaatsgevonden. 
Conclusie: de Faunabeheereenheid neemt geen initiatief om ontheffing voor woelratten aan te 
vragen. 
 

5.11.9 Verwilderde duif 
 
In de provincie Noord-Holland heeft in de afgelopen beheerperiode (2009-2013) geen schade 
plaatsgevonden. 
Conclusie: de Faunabeheereenheid neemt geen initiatief om planmatig verwilderde duiven 
(onbeschermd) aan te pakken. 
 

5.11.10 Verwilderde kat 
 
In de provincie Noord-Holland heeft in de afgelopen beheerperiode (2009-2013) uitsluitend 
schade aan de fauna plaatsgevonden. Aan de dagelijkse voedselbehoefte van de verwilderde 
kat wordt nagenoeg alleen voldaan door het doden van inheemse beschermde diersoorten en 
de faunaschade is daardoor zeer groot te noemen. De schadeomvang is niet door de 
Faunabeheereenheid gedefinieerd.  
Conclusie: de Faunabeheereenheid neemt geen initiatief om planmatig verwilderde katten 
(onbeschermd) aan te pakken. 
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Voor de onderstaande soorten geldt een reeds bestaand beheerregiem. 
Overige soorten Status Maatregel Grond 
Konijn Beschermd 

 
Wildsoort 

Vrijstelling verjagen 
Vrijstelling doden 
Jachtperiode 

Beleid Provincie 
Landelijk beleid 
Landelijk beleid 

Houtduf Beschermd 
 
Wildsoort 

Vrijstelling verjagen 
Vrijstelling doden 
Jachtperiode 

Beleid Provincie 
Landelijk beleid 
Landelijk beleid 

Zwarte kraai Beschermd Vrijstelling verjagen en 
doden 

Landelijk beleid 
 

Kauw Beschermd Vrijstelling verjagen en 
doden 

Landelijk beleid 
 

Fazant Beschermd 
Wildsoort 

Vrijstelling verjagen 
Jachtperiode 

Provinciaal beleid. 
Landelijk 

(tabel 1) 
 
Schadeoverzicht beheerperiode 2009-2013 overige soorten. 
Diersoort aantal 

meldingen 
2009 

aantal 
meldingen 
2010 

aantal 
meldingen 
2011 

aantal 
meldingen 
2012 

aantal 
meldingen 
2013 

Totaalschade 

Wild konijn 0 0 0 0 0 € onbekend
Houtduif      € onbekend
Zwarte 
kraai 

0 0 0 2 0 €   2.317,00

Kauw 0 0 1 6 0 €      933,00
Fazant 0 1 0 0 0 €      549,00
Holenduif 0 0 0 0 0 €          0,00
Woelrat 0 0 0 0 0 €          0,00
Verwilderde 
duif 

0 0 0 0 0 €          0,00

Verwilderde 
huiskat 

Schade aan de fauna. De inschatting van de Faunabeheereenheid is dat elke 
verwilderde kat op jaarbasis ca. 2500 prooidieren verschalkt waarvan een 
significant aandeel beschermde diersoorten w.o. rode-lijst soorten.  

(tabel 2) 
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6 Monitoren 
 

6.1 Algemeen 
 
In het Faunabeheerplan zijn onderstaande soorten behandeld waarvoor beheermaatregelen 
noodzakelijk worden geacht. Het gaat om 9 soorten vogels en 5 soorten zoogdieren. In de 
onderstaande tabel 1 is een overzicht op hoofdlijnen gegeven van de status die de 
verschillende soorten ten aanzien van het provinciaal- en landelijk beleid hebben, de geplande 
beheermaatregelen en de grond voor deze maatregelen.  
 
Soort Status Maatregel Grond 
Knobbelzwaan Beschermd      Vrijstelling verjagen 

Vrijstelling 
nestbehandeling 
Ontheffing doden 

Beleid Provincie 
Beleid Provincie 
Faunabeheerplan 

Meerkoet Beschermd Vrijstelling verjagen 
Ontheffing doden 

Beleid Provincie 
Faunabeheerplan 

Smient Beschermd Vrijstelling verjagen 
Ontheffing doden 

Beleid Provincie 
Faunabeheerplan 

Wilde Eend Beschermd 
Wildsoort 

Vrijstelling verjagen/ 
doden 
Ontheffing doden 
Jachtperiode 

Beleid Provincie 
Faunabeheerplan 
Landelijk 

Haas Beschermd 
 
Wildsoort 

Vrijstelling verjagen 
Ontheffing doden 
Jachtperiode 

Beleid Provincie 
Faunabeheerplan 
Landelijk 

Vos Beschermd Vrijstelling verjagen 
Vrijstelling doden 
Ontheffing lichtbron 

Landelijk beleid 
Landelijk beleid 
Faunabeheerplan 

Ekster Beschermd Vrijstelling verjagen 
Ontheffing doden 

Beleid Provincie 
Faunabeheerplan 

Gaai  Ontheffing verjagen 
Ontheffing doden 

Faunabeheerplan 
Faunabeheerplan 

Ree en damhert Beschermd Vrijstelling verjagen 
Ontheffing doden ter 
voorkoming van onnodig 
lijden 

Beleid Provincie 
Faunabeheerplan 

(tabel 1) Soorten waarvoor in dit Faunabeheerplan een hoofdstuk is gewijd ter onderbouwing voor het 
aanvragen van een ontheffing. 
 
In tabel 2 staan soorten genoemd waarvoor de Faunabeheereenheid geen paragraaf in dit plan 
heeft opgenomen met het doel deze te gaan beheren op basis van art. 68 Ffwet. Voor deze 
diersoorten geldt dat in de toekomst verwacht mag worden dat zij volwaardig in het 
Faunabeheerplan worden opgenomen en dat in de desbetreffende paragraaf een onderbouwing 
voor een ontheffingsaanvraag dient te worden gegeven. Om reden hiervan is het evident dat 
gegevens worden verzameld die t.z.t. gebruikt worden in de desbetreffende paragrafen. 
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Overige soorten Status Maatregel Grond 
Konijn Beschermd 

 
Wildsoort 

Vrijstelling verjagen 
Vrijstelling doden 
Jachtperiode 

Beleid Provincie 
Landelijk beleid 
Landelijk 

Zwarte kraai Beschermd Vrijstelling verjagen en 
doden 

Landelijk beleid 
 

Kauw Beschermd Vrijstelling verjagen en 
doden 

Landelijk beleid 
 

Fazant Beschermd 
Wildsoort 

Vrijstelling verjagen 
Jachtperiode 

Provinciaal beleid. 
Landelijk 

(tabel 2) 
 

6.2 Monitoren fauna en beheermaatregelen 
 
Ten behoeve van de voorbereiding en uitvoering van planmatig, duurzaam beheer van de 
genoemde soorten is het van belang inzicht te hebben in: 

• aantallen en verspreiding van soorten, 
• beheermaatregelen, 
• effect van beheermaatregelen, 
• schadeontwikkeling. 

De taak van de Faunabeheereenheid in dit kader is het monitoren van soorten waarvoor 
planmatig duurzaam beheer wordt voorgestaan en/of uitgevoerd op basis van provinciaal 
beleid en/of monitoren van beheermaatregelen waarvoor de Provincie ontheffing heeft 
verleend. 
Uitgangspunt hierbij is dat de Faunabeheereenheid waar mogelijk gebruik zal maken van 
reeds bestaande monitoring door gegevensbeherende organisaties zoals bijvoorbeeld Sovon. 
Voor het monitoren van de aantallen en verspreiding van bovengenoemde soorten, 
beheermaatregelen en effecten van de beheermaatregelen betekent dit concreet: 
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Faunabeheerplan Monitoren Monitoren Monitoren 
Soort Aantallen en 

verspreiding 
Maatregelen Effect van 

maatregelen 
Knobbelzwaan Sovon  

FBE            
FBE FBE 

Faunafonds 
Meerkoet Sovon 

FBE 
FBE FBE 

Faunafonds 
Smient Sovon FBE Sovon/Alterra 

Faunafonds 
Wilde Eend Sovon FBE 

WBE’s in jachtperiode 
FBE 
Faunafonds 

Haas FBE FBE 
WBE’s in jachtperiode 

FBE 
Faunafonds 

Vos FBE FBE FBE 
Faunafonds 

Ekster  Sovon FBE FBE 
Faunafonds 

Gaai Sovon FBE FBE 
Faunafonds 

Ree en damhert FBE 
            

FBE FBE 
Faunafonds 

Konijn (overige 
soort) 

FBE 
 

FBE 
WBE’s in jachtperiode 

FBE 
Faunafonds 

Zwarte Kraai 
(overige soort) 

Sovon FBE FBE 
Faunafonds 

Kauw (overige 
soort) 

Sovon FBE FBE  
Faunafonds 

Fazant (overige 
soort) 

Sovon FBE FBE 
Faunafonds 

(tabel 3) Onderwerpen waarvoor het monitorprogramma geldt (taakveld) 
 
Het monitoren van aantallen en beheermaatregelen is in de afgelopen beheerperiode op 
vrijwillige basis en op basis van de in de machtiging opgenomen verplichting uitgevoerd door 
de uitvoerders. De Faunabeheereenheid verzamelt jaarlijks de gegevens van de organisaties 
die monitoren. Hiermee wordt jaarlijks een beeld verkregen van de actuele stand van zaken bij 
de uitvoering van planmatig duurzaam beheer en kan er, zo nodig, bijgestuurd worden. 
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6.3 Monitoren door Faunabeheereenheid 
 
Binnen het in de bovenstaande (tabel 3) beschreven taakveld van de Faunabeheereenheid 
dienen de volgende (tabel 4 en 5) gegevens gemonitoord te worden: 
 
Soort Aantallen en 

verspreiding 
Maatregelen Effect van 

maatregelen 
Faunabeheerplan Monitoren Monitoren Monitoren 
Smient -- Preventie 

Verjaging 
Doden 

-- 

Meerkoet Aantallen en 
verspreiding 
winter 

Preventie 
Verjaging 
Doden 

Lokaal effect 
methode en 
middelen 

Knobbelzwaan Aantallen en 
verspreiding 
winter 

Preventie 
Verjaging 
Doden 

Lokaal effect 
methode en 
middelen 

Vos Aantallen en 
verspreiding 
voorjaar en 
burchten 

Preventie 
Doden 
Inzet lichtbron 

Lokaal effect 
methode en 
middelen 

Ekster Aantallen en 
verspreiding 
voorjaar 

Preventie 
Verjaging 
Doden 

Lokaal effect 
methode en 
middelen 

Gaai Aantallen en 
verspreiding 
voorjaar 

Preventie 
Verjaging 
Doden 

Lokaal effect 
methode en 
middelen 

Ree Aantallen en 
verspreiding 
voorjaar 

Preventie 
Doden 
Valwild 

Lokaal effect 
methode en 
middelen 

Damhert Aantallen en 
verspreiding 
voorjaar 

Preventie 
Doden 
Valwild 

Lokaal effect 
methode en 
middelen 

Haas Aantallen en 
verspreiding 
voorjaar 

Preventie 
Doden 

Lokaal effect 
methode en 
middelen 

Wilde Eend -- Preventie 
Verjaging 
Doden 

Lokaal effect 
methode en 
middelen 

(tabel 4)  
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Soort Aantallen en 
verspreiding 

Maatregelen Effect van 
maatregelen 

Faunabeheerplan 
Overige soorten 

   

Konijn Aantallen en 
verspreiding 
 

Preventie 
Vangen 
Doden 

Lokaal effect 
methode en 
middelen 

Ekster -- Verjaging 
Vangen 
Doden 

Lokaal effect 
methode en 
middelen 

Zwarte kraai -- Verjaging 
Vangen 
Doden 

Lokaal effect 
methode en 
middelen 

Fazant -- Verjaging 
Doden 

Lokaal effect 
methode en 
middelen 

(tabel 5) 
 

6.4 Specificatie monitoren 
 
De wijze van monitoren door de Faunabeheereenheid is in hoofdzaak gebaseerd op tellingen 
door TBO,s, WBE’s, CBS en Sovon en op genoemde onderdelen als volgt: 
Aantallen en verspreiding: 
 
Meerkoet: Wintertelling gebieddekkend. 
Knobbelzwaan: Wintertelling gebieddekkend. 
 
Haas: Voorjaarstelling gebieddekkend. 
Ree: Voorjaarstelling kernen avond-ochtend-avondtelling.  
Damhert: Voorjaarstelling kernen avond-ochtend-avondtelling88. 
 
Werende maatregelen: 

• Conform Handreiking faunaschade. 
 
Verjagen en doden: 

• Conform beschreven in maatregelen per soort in hoofdstuk 5. 
 
Lokaal effect van de maatregel: 

• De duur waarin de maatregelen effectief zijn. 
• De reactie van de dieren op de maatregelen. 

 
Binnen de kaders van het Faunabeheerplan wordt het monitoren uitgevoerd in het werkgebied 
van de Faunabeheereenheid. Het werkgebied is daarbij ingedeeld in WBE’s. 

                                                 
88 De telling wordt voor reeën en damherten gezamenlijk uitgevoerd volgens het protocol zoals dit door de 
Vereniging het Reewild in samenwerking met de Faunabeheereenheden in Nederland os opgesteld. 
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6.5 Evaluatie 
 
De Faunabeheereenheid verzamelt en bundelt jaarlijks de monitoringgegevens zoals genoemd 
in tabel 4 en 5 (FBE en derden). Waar op basis van de gegevens blijkt dat een maatregel 
onvoldoende effectief is wordt in een jaarlijks evaluatieoverleg een aanpassing van de 
maatregelen bezien. Zo nodig wordt het plan in overleg met de Provincie bijgesteld. 
In 2018 wordt het Faunabeheerplan in zijn geheel geëvalueerd ter voorbereiding op de 
aansluitende beheerperiode 2019-2024. 
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Bijlage 
Kaart WBE’s Noord-Holland 

 


