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Bejaging leidt niet tot reductie van het
aantal grauwe ganzen. Ook het lekprikken
van de eieren is nauwelijks effectief. Alleen door het vangen van ganzen tijdens
de rui - waarna de vogels in containers met
CO2 worden vergast - een omstreden methode - is de populatieomvang substantieel terug te brengen. Tot die conclusies
komen David Kleijn, Dick Melman en Mariëlle van Riel van Alterra. Zij onderzochten in opdracht van het Faunafonds - dat
de schade vergoedt die ganzen aanrichten
op boerenland- de effectiviteit van diverse
regulerende maatregelen. Ze concentreerden zich op de situatie op Texel waar de afgelopen jaren verschillende maatregelen
werden geprobeerd.
Grauwe ganzen worden gezien als dubbele lastpakken. De meeste ganzensoorten verblijven hier uitsluitend in de winter, maar sinds de grauwe gans begin jaren zestig terugkeerde als broedvogel, is
de stand vooral de afgelopen tien jaar ook
in de zomer spectaculair gestegen. Alleen
al op Texel lopen er ´s zomers ´ zo’n 6000
grauwe ganzen rond; in de winter nog veel
meer. Die vreten van gewassen, stampen
met hun platpoten planten plat en poepen
alles onder.
De enige aanpak die in het verleden op

Texel heeft gewerkt, zo leerden de populatieberekeningen van Alterra, is het wegvangen van ganzen in de rui, als ze niet kunnen
vliegen. Daarmee wordt de lokale broedpopulatie een ﬂinke klap toegebracht. Deze
methode is momenteel alleen nog toegestaan rond Schiphol. Gebruik ervan leidt
veelal tot emotionele reacties. Medewerkers
van ruimingsbedrijf Duke Faunabeheer kregen vorige maand zelfs bewaking.
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Jagen op grauwe ganzen - in Nederland de
meest gangbare bestrijdingsmethode – leverde daarentegen amper resultaat op. Ook
al schoten jagers op Texel in de jaren 2005
tot en met 2011 zo’n 15 duizend grauwe
qanzen; de populatie groeide onverminderd voort. ‘Ze treffen waarschijnlijk de verkeerde ganzen’, aldus Kleijn. ‘Vooral rondtrekkende dieren die even Texel aandoen.
De ter plekke broedende grauwe ganzen
vertoeven in de zomer veel in natuurgebieden, waar niet wordt gejaagd. Bovendien leren die lokale dieren heel snel waar en bij
wie ze uit de buurt moeten blijven.’
De derde bestrijdingsmethode: het lekprikken van eieren, in 2011 nog ruim
12 duizend keer toegepast, leidt wel tot een
ﬂinke reductie van het aantal kuikens, maar
dat vertraagt slechts de groei van de populatie. ‘Het probleem is dat je nooit alle eieren
vindt’, vertelt Kleijn. ‘Het eerste jaar was dat
70 procent; het derde maar 57 procent. Het
zou me niet verbazen als de ganzen leren
hun nesten beter te verstoppen. Het zijn
slimme beesten.’ 51

‘De reconstructieplannen waren een vorm van
blauwdrukplanning, waarbij voor jaren werd vastgelegd waar intensieve veehouders konden uitbreiden
en waar niet. Varkensboeren uit gebieden met kwetsbare natuur die wilden uitbreiden, konden met subsidie naar landbouwontwikkelingsgebieden (log’s)
verhuizen. Maar door de dynamiek in de markt en
maatschappij was dat al snel achterhaald. Zo dacht
de overheid dat zo’n 250 intensieve veehouderijbedrijven naar de log’s zouden verhuizen, in de praktijk
bleken dat er veel minder. Bovendien gaven de provincies uitbreidingsmogelijkheden aan boeren op
bestaande locaties, waardoor er minder noodzaak
was om naar een log te verhuizen.
Ook speelt de toegenomen weerstand tegen de log’s
een rol. De oorspronkelijke reconstructieplannen
werden gedragen door de provinciale milieuorganisaties, omdat verplaatsing van boerderijen beter was
voor de natuur, maar daarna heeft Milieudefensie de
weerstand tegen intensieve veehouderij effectief gemobiliseerd. Voor omwonenden was de reconstructie
ver-van-mijn-bed, totdat de plannen effectief werden.
In plaats van bedrijven te zoneren, willen provincies
en gemeenten nu de bouwplannen van veehouders
op bestaande locaties op duurzaamheid beoordelen
– op milieuaspecten, dierenwelzijn, volksgezondheid
en de inpassing in de omgeving. Verplaatsing is lang
niet altijd nodig, omdat er nu meer technologie voorhanden is om milieuvriendelijk te boeren. Dat stelt
echter wel eisen aan de gemeenten – kunnen die een
integraal oordeel geven over de duurzaamheid van
de bedrijfsvoering bij de vergunningverlening, hebben ze daar de expertise voor?
Ondertussen horen we niets meer over de aanleiding
van de reconstructiewetgeving – de uitbraak van de
varkenspest en het gesleep met dieren tussen bedrijven die een rol zouden spelen bij de verspreiding van
dierziekten. De reconstructie zou hieraan een einde
moeten maken. Veel varkensboeren hebben echter
nog steeds meerdere locaties.’ AS
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‘Life in Wageningen is a daily challenge for
understanding worldwide English inﬂections’
Stafania Montersino, promoveerde op 14 juni
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