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Voorwoord
In het kader van een afstudeerproject vanuit de opleiding Bos- en natuurbeheer aan Hogeschool Van Hall Larenstein
te Velp hebben Leendert-Jan Hoogendoorn en Quirijn de Ruijter een onderzoek uitgevoerd in opdracht van
Staatsbosbeheer Regio-Oost.
Het onderzoek gaat over de aanwezigheid van overzomerende ganzen in de objecten van Staatsbosbeheer Regio-Oost.
De keuze voor het onderwerp was snel gemaakt vanwege onze voorliefde voor faunabeheer, hiernaast is de ganzen
problematiek een zeer actueel onderwerp het geen wat de kans vergroot dat het onderzoek tot bruikbare resultaten
leidt.
Wij willen dhr. J. Rouwenhorst bedanken voor de begeleiding vanuit Staatsbosbeheer. Vanuit Hogeschool Van Hall
Larenstein bedanken wij dhr. M. Christiaans voor de begeleiding.
Daarnaast bedanken wij alle medewerkers van Staatsbosbeheer die ons op enige wijze van informatie hebben voorzien
en ons hebben bijgestaan tijdens het afstudeertraject.
Leendert-Jan Hoogendoorn
Quirijn de Ruijter
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Samenvatting
In het kader van de ganzenproblematiek, heeft dhr. J. Rouwenhorst (coördinator Monitoring en Faunabeheer,
Staatsbosbeheer) gevraagd om per gebied van Staatsbosbeheer Regio-Oost een beheersvoorstel te schrijven voor
de desbetreffende beheerder. Het onderzoeksgebied, Regio-Oost van Staatsbosbeheer, bestaat uit ca. tweehonderd
objecten met een totale oppervlakte van ongeveer 75.000 ha. Een aantal van deze natuurgebieden zijn geschikt als
broedhabitat voor ganzen die voornamelijk foerageren in de omliggende agrarische gebieden. De agrariërs ondervinden
hierdoor voor het merendeel gewasschade. Ook op de terreinen van Staatsbosbeheer kan er schade worden
ondervonden. Het gaat hier hoofdzakelijk om verrijking van voedselarme systemen zoals, hoogvenen (guanotrofiëring),
vraat in rietvegetaties en faunaschade in de vorm van bijvoorbeeld het omzwemmen van Zwarte sternnesten (vlotten).
De hoofdvraag van het onderzoek luidt:
Welke problemen ondervindt Staatsbosbeheer met overzomerende ganzen in haar terreinen en terreinen van derden
daar aangrenzend; wat zijn de mogelijkheden om deze op te lossen binnen de huidige wetgeving en beleidskaders?
De aantallen broedgevallen van alle ganzensoorten zijn inbeeld gebracht voor de periode 2006-2010. Dit is gedaan met
behulp van de databases NDFF en Kievit ter aanvulling op deze gegevens is gebruik gemaakt van broedvogelrapportages.
Om een beeld te krijgen waar zich welke problemen voor doen met ganzen is contact op genomen met alle boswachters
van Regio-Oost. De probleemgevallen zijn bezocht, hier zijn een zevental pilotgebieden uitgekomen die min of meer alle
landschapstypen van Regio-Oost vertegenwoordigen. Om tot een gedegen advies te komen is de Europese NB-wet,
de landelijke FF-wet en vervolgens de provinciale wetgeving (invulling FF-wet voor de provincies Gelderland, Flevoland
en Overijssel), tenslotte is het beleid van Staatsbosbeheer beschreven. Dit samen vormt het beleid waaraan voldaan
moet worden. Vervolgens is uitgezocht wat voor maatregelen mogelijk zijn: ingrepen op ei-niveau, vangen en
verplaatsen, vangen en doden, afschot en het plaatsen kuikenrasters. Hierna is voor elke maatregel de effectiviteit, duur,
kosten en ongewenste neven effecten beschreven. Hieruit is gebleken dat enkel met een combinatie van maatregelen
de gewenste reductie bereikt kan worden. Als hulpmiddel voor de boswachters is een stappenplan opgesteld, welke
beschrijft wat nodig is om tot gepaste maatregelen te komen. Met behulp van dit stappenplan is per pilot gebied een
advies uitgebracht, wat nodig is om het probleem aan te pakken.
Conclusies en aanbevelingen:
1. De aantallen broedgevallen van alle ganzensoorten zijn in de periode 2006 tot 2009 sterk toegenomen van 				
1.956xbroedparen in 2006 tot 2.918 broedparen in 2009. Dit is een toename van bijna 50% wat op een 					
gemiddelde toename van 12,5 procent per jaar komt. Hierbij dient vermeld te worden dat de gegevens van 				
de beheerseenheden De Waarden en Het Rijk van Nijmegen Zuid ontbreken. Deze beheerseenheden herbergen 		
veel uiterwaarden waar grote aantallen overzomerende ganzen voorkomen aldus de boswachters M5 en M12.
2. Kievit en NDFF hebben duidelijk veel verbeterpunten die het gebruiksgemak vergroten.
3. De databanken lopen vaak twee tot drie jaar achter met invoeren van gegevens, recente data is dringend gewenst!
4. Een betere controle op de juistheid en volledigheid van de gegevens is zeer gewenst!
5. Om een volledig beeld te krijgen van de overzomerende ganzen moeten elk jaar, niet alleen de broedende ganzen 		
geteld worden, maar ook de niet broedende ganzen.
6. Het tijdstip van tellen kan beter in maart (SOVON) of juli (KNJV) plaatsvinden in plaats van in november en december.
7. Slaapplaatstellingen uitvoeren is een goede weinig arbeidsintensieve methode om niet broedende ganzen te tellen.
8. De gegevens over de getroffen maatregelen (die zonder instemming) van Staatsbosbeheer worden uitgevoerd, 			
dienen nauwkeurig genoteerd te worden. Zodat de resultaten van de maatregelen geverifieerd kunnen worden 			
(paragraaf 2.2).
9. Staatsbosbeheer ondervindt de meeste schade van overzomerende ganzen in voedselarme tot zeer voedselarme 		
gebieden, door guanotrofiëring. Anderzijds belemmeren zij de vegetatieontwikkeling door vraat en slemp schade.
10. De schade bij agrariërs bestaat voornamelijk uit vegetatieschade door vraat en slempschade.
11. Uitgaande van het beleid van Staatsbosbeheer wordt er alleen ingegrepen binnen Staatsbosbeheer terreinen 			
wanneer dit voor de realisatie van de terreindoelstellingen noodzakelijk is.
12. Staatsbosbeheer is niet verantwoordelijk voor schade die door derden geleden wordt. Wel wil Staatsbosbeheer, uit 		
oogpunt van goed nabuurschap, helpen om de problemen op te lossen.
13. Op het moment wordt meestal maar één maatregel uitgevoerd dit is echter niet het meest efficiënt. Effectiever is om
per “probleemgebied” een op maat gemaakte aanpak op te stellen, volgens het stappenplan.
14. Extern moet er een uniform beleid uitgestraald worden.
15. Goede communicatie is zeer belangrijk. Er moet goed worden uitgelegd waar en waarom bepaalde
maatregelen genomen worden.
16. Om afschot voor de Soepgans toe te staan en de Grauwe gans bejaagbaar te maken dient de Flora- en Faunawet 		
aangepast te worden (paragraaf 2.3).
17. Door intern beleid is het nu niet mogelijk dat afschot door eigen personeel wordt uitgevoerd. Voor een betere 			
controle op het afschot is het in sommige gevallen wenselijk dat dit door eigen personeel uitgevoerd wordt. Indien
afschot door derden uitgevoerd wordt, dient dit zeer goed begeleid en gecontroleerd worden
(paragrafen 2.4 en 7.5).
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Inleiding
Tussen 1950 en 1990 is de oppervlakte van moerasgebied in Nederland toegenomen. Hiermee begon in de jaren ’80 en
voor de Grauwe gans (Anser anser) zelfs al in de jaren ’60 de opmars van de ganzen in NederlandL1. De aanwezigheid
van de ganzensoorten in Nederland worden verklaard door natuurlijke oorzaken (onder andere de Brandgans, Branta
leucopsis), introductie (zoals de Canadese gans, Branta canadensis)I1 en ongewild ontsnappen vanuit waterwildcollecties
(de Nijlgans, Alopochen aegyptiaca). De grootste aantallen ganzen komen in Nederland gedurende het winterseizoen
voor (ca. 1,8 miljoen)L2. De uitbreiding van broedgebieden vanaf ca.1950 ging gepaard met een sterk verbeterd
voedselaanbod. Dit laatste hangt samen met de ruilverkavelingen vanaf de jaren ‘50 en de toename in het gebruik van
meststoffen. Door deze bodemverrijking is de productie van graslanden sterk verhoogd. Weliswaar is in Nederland
sinds 1991 de stikstofhoeveelheid sterk verminderd (eerste mestwetgevingL1) maar het groeiseizoen is nog steeds sterk
verlengd ten opzichte van de periode tot de jaren 50 van de vorige eeuw.
Daarnaast werd tussen 1970 - 1980 de jacht op ganzen verboden, dan wel aan strakkere regels gebonden (zowel
in Nederland als in sommige andere landen in Noord-Europa) waardoor ganzenpopulaties in Europa sterk zijn
toegenomenL3.
De laatste jaren zijn de aantallen Nederlandse broedgevallen sterk toegenomen (Tabel 1). In 2005 waren er in
Nederland 155.000 overzomerende ganzen waarvan de Grauwe gans (Anser anser) met 100.000 exemplaren het sterkst
vertegenwoordigd was. De populatieontwikkeling voor de periode 1999 – 2005 staat in tabel 2 weergegeven voor de vijf
soorten. In bijlage 2 staat meer informatie over deze soorten.

Populatieschatting voor alle in Nederland broedende ganzen
Zwaangans
Toendrarietgans
Kolgans
Dwerggans
Grauwe Gans
Soepgans
Keizergans
Sneeuwgans
Ross'Gans
Indische Gans
Gr. Canadese Gans
KL. Canadese Gans
Brandgans
TOTAAL

Jaar van
vesting
?
1993
1980
2002
1961
nvt
?
?
2004
1972
1973
?
1982

Broedparen
Broedparen Jaarlijkse groei
Aantal
1998-2000
2005
1999 - 2005 (%) vogels 2005
10 -20
150
47
500
1 -5
2
-7
10
200 - 250
400
10
2.000
0
3
nvt
10
8.000 - 9.000
25.000
20
100.000
3.000 - 4.000
3.700 - 5.000
4
15.000
0- 1
5
31
150
0- 1
3
20
10
0
1
nvt
2
70 - 100
100
3
350
1.000 - 1.400
3.000
16
12.000
?
200
nvt
500
740 - 1.100
6.000
37
25.000
13.000 - 15.650 8.500 - 40.000
18
155.532

Tabel 1: Populatieschatting voor alle in Nederland broedende ganzenL1

Populatieontwikkeling 1999-2005
Brandgans

Grauwe gans

GR Canadese gans

Kolgans

37%
20%
16%
10%
4%

0%

Groeipercentage
Tabel 2: Populatieontwikkeling 1999-2005, gegevens afkomstig uit tabel 1
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Soepgans

Ganzen leggen gemiddeld 6-9 eieren waarvan niet allen uitkomen. Bij de Grauwe gans treedt er soms een verlies op van
50 % – 100 %. Deze verliezen treden op in de eerste weken nadat de eieren zijn uitgekomen waardoor het broedsucces
gemiddeld op ongeveer 20% komtL1.
Van de jongen die volwassen worden (ca.20%), overleeft zonder bejaging 95% van de volwassen populatie.
De levensduur van een gans is gemiddeld 14 jaar, waarbij hij gedurende zijn levensduur slechts twee jongen hoeft groot
te brengen om de populatie in stand te houdenL3.
Ganzen gebruiken verschillende deelhabitats. Het gebruik van de deelhabitats hangt af van de levensfase waarin de
gans zich bevindt. Een broedhabitat dient te bestaan uit een veilige plek om te broeden en met een vluchtweg en
voedsel in de nabije omgeving (veelal agrarische gebieden)L1. Broedhabitats zijn veelal in de vorm van eilanden te
vinden in natuurgebieden, waar de vogels veilig zijn voor grondpredatoren zoals de Vos (Vulpes vulpes) en verschillende
martersoorten.
Binnen de EHS, waar uitwaarden deel van uitmaken, is de afgelopen jaren veel natuur ontwikkeld. Bij de ontwikkeling
van uiterwaarden wordt vrijwel altijd ingezet op een zo natuurlijk mogelijk beheer met behulp van grote grazers. De
ganzen dragen, naast deze grote grazers, met hun foerageergedrag bij aan de vorming van de vegetatiestructuur; zo
ontstaat een vegetatie met kort gegraasde delen en ruigten. De ganzen foerageren op de kort begraasde vegetatie en
broeden in de ruigtenL1. In een aantal gebieden vormen ganzen een probleem doordat vegetaties zoals Riet (Phragmites
australis) niet meer volledig tot ontwikkeling kunnen komenM1.
Uit onderzoek is gebleken dat niet broedende vogels binnen een straal van een paar kilometer verblijven van de
broedplaatsen en foerageren op zowel landbouwgrond als natuurlijke vegetatiesL1. Gesteld wordt dat het aantal niet
broedende ganzen vermenigvuldigd moet worden met vijf ten opzichte van broedende ganzen. Per broedpaar zijn er dus
vijf niet broedende ganzen aanwezigL1.
Als men de trend van het jaar 2000 tot 2005 analyseert (tabel1&2 wat de meest recentelijk gepubliceerde data bevat), is
te zien dat de ganzenpopulatie sterk toeneemt (gemiddeld met ruim 18%). Populaties blijven niet groeien, maar worden
begrensd door de draagkracht van het leefgebied. De draagkracht is afhankelijk van het habitattype dat het minst
voorradig en productief isL3.
De historie van schade door overzomerende ganzen is relatief kort (ca.10 jaar). Hierdoor is weinig inzicht over de aanpak
van schade van de sterk toenemende ganzenpopulaties.
Wanneer er gekeken wordt naar het moment van ingrijpen, is de levensduur van een soort van groot belang. Bij een
soort die lang leeft, zoals de gans, heeft ingrijpen in de ei-fase weinig effect. Om een populatie daadwerkelijk in groei
te beperken zal in de adulte fase ingegrepen moeten wordenM2. Langlevende soorten hebben relatief weinig jongen in
vergelijking met kortlevende soorten.
De problemen die ontstaan door ganzen doen zich voor bij Staatsbosbeheer maar ook bij andere
natuurterreinbeherende organisaties zoals Natuurmonumenten en bij partijen die economisch afhankelijk zijn van het
land zoals agrariërs.
Met het besef dat het beter is de problematiek integraal en gezamenlijk aan te pakken is er samenwerking ontstaan
tussen Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten, de twaalf provinciale landschappen en Vogelbescherming Nederland.
Voor een overzicht van de grote terreinbeherende organisaties binnen Regio-Oost, zie bijlage 4a. Deze partijen
hebben samen gewerkt aan de ganzennota Ganzen in Nederlandse natuurgebieden. In die Ganzennota is de landelijke
problematiek uitgewerkt, geanalyseerd en zijn oplossingen uitgewerkt.
Op het moment dat de Ganzennota uit zou komen is echter ook de visie van de Ganzen-8 gepubliceerd onder de naam
Nederland ganzenland, een gezamenlijke landelijke en regionale visie. Door het uitkomen van de visie van de Ganzen-8
(later door het uitstappen van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging de Ganzen-7) is de ganzennota Ganzen in
Nederlandse natuurgebieden van de terreinbeherende organisaties nog steeds niet uit de conceptfase gekomenM3.
De methoden die genoemd worden in de G-7 om de ganzenpopulatie terug te dringen waren niet diervriendelijk genoeg
volgens dierenwelzijnsorganisaties. Daarom heeft de Dierenbescherming een aparte Ganzenvisie opgesteld onder de
naam Zomerganzenvisie Dierenbescherming, Structurele diervriendelijke oplossingen om overlast van zomerganzen te
verminderen. Verschillende andere dierenorganisaties hebben protest aangetekend en komen zelf met diervriendelijke
alternatieven ter beperking van ganzenoverlast.
Los van deze visies heeft staatssecretaris Bleker van het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie een
wetsvoorstel ingediend voor een nieuwe wet Natuur. Deze moet de huidige Flora- en Faunawet, Natuurbeschermingswet
en de Boswet vervangen en ligt als concept ter beoordeling in de Tweede Kamer. Deze wet bevat een voorstel
waarbij in de winter ganzen geschoten mogen worden. Het was juist een van de speerpunten van de Ganzen-7 om de
overwinterende ganzen met rust te laten.
De ontwikkelingen op het gebied van ganzen zijn de laatste maanden (april t/m september 2011) zeer snel gegaan en
7

gingen gepaard met onverwachte koerswijzigingen.
De hierboven genoemde ontwikkeling zijn niet definitief en worden daarom niet meegenomen in dit onderzoek. Dit
komt omdat op het moment van drukken van dit rapport geen andere definitieve wet- en regelgeving en beleid is dan
het bestaande beleid van Staatsbosbeheer, de Flora- en Faunawet en in sommige gebieden de Natuurbeschermingswet.

Aanleiding

In het kader van de ganzenproblematiek, heeft dhr. J. Rouwenhorst (coördinator Monitoring en Faunabeheer,
Staatsbosbeheer Regio-Oost) gevraagd om voor de periode 2005 t/m 2010 de aantallen overzomerende ganzen voor
Staatsbosbeheer Regio-Oost in kaart te brengen. De tweede vraag is om de aard en de omvang van eventuele schade in
en om gebieden van Staatsbosbeheer Regio-Oost en per gebied een beheervoorstel te schrijven voor de desbetreffende
beheerder. Staatsbosbeheer heeft in Nederland een groot aantal gebieden in eigendom/beheer met een totaal
oppervlakte van ca. 260.000 ha.
Het onderzoeksgebied Regio-Oost van Staatsbosbeheer bevat ca. 200 gebieden met een oppervlakte van ongeveer
75.000 ha. (Bijlage 4b geven een indicatie van de ligging van deze gebieden). In en rond deze gebieden ontstaat steeds
meer overlast door overzomerende ganzen in de vorm van economische en/of ecologische schade. De schade van
ganzen bestaat vooral uit vraat, vertrapping en vermesting (guanotrofïëring). Soms is er sprake van een (verondersteld)
verdringingseffect op andere (weide)vogelsoorten. De omvang van de problematiek heeft logischerwijs een relatie met
de populatiegrootte ter plaatse maar ook met de doelstelling binnen en buiten het desbetreffende objectM3.

Probleemstelling

Staatsbosbeheer Regio-Oost heeft in toenemende mate te maken met schade van overzomerende ganzen.
Het is onduidelijk waar welke soorten in welke aantallen broeden in de gebieden van Staatsbosbeheer Regio-Oost en wat
voor schade (type en omvang) deze in en om deze gebieden veroorzaken. Voor de boswachters ontbreekt een duidelijke
handreiking hoe zij met de overzomerende ganzenproblematiek om kunnen gaan.

Doelstellingen

Dit onderzoek heeft een aantal doelen:
• Door middel van datavergaring wordt een inzicht gegeven over de officieel geregistreerde gegevens zoals Kievit
(database Staatsbosbeheer) en de NDFF (Nationale Databank Flora en Fauna);
• het krijgen van inzicht in de omvang van de schade door overzomerende ganzen in de gebieden van
Staatsbosbeheer Regio-Oost (hoeveel gebieden en welke vormen van schade);
• het opstellen van een overzicht van beheermogelijkheden ten aanzien van het reguleren van overzomerende
ganzen;
• het ontwikkelen van een beslismodel waarmee beheerders bij problemen met overzomerende ganzen kunnen
besluiten welke beheermaatregelen geschikt zijn.

Hoofd- en deelvragen
De hoofdvraag van het onderzoek luidt:
Welke problemen ondervindt Staatsbosbeheer met overzomerende ganzen in haar terreinen en terreinen van derden
daar aangrenzend; wat zijn de mogelijkheden om deze op te lossen binnen de huidige wetgeving en beleidskaders?
Deelvragen
1. Met welke soorten en met welke aantallen overzomerende ganzen heeft Staatsbosbeheer te maken?
2. Welke gebieden ondervinden welke type schade door overzomerende ganzen?
3. In welke gebieden worden populatieregulerende maatregelen toegepast en waar wordt “niets” gedaan ten aanzien
van overzomerende ganzen?
4. Op basis van welke afwegingen komen beheerders tot een aanpak van de ganzenproblematiek?
5. Kan er een beslismodel ontwikkeld worden om voor elk gebied tot passende maatregelen te komen?
6. Tot welk advies leidt het gebruik van het beslismodel voor een aantal pilotgebieden?
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Randvoorwaarden
• Dit onderzoek beperkt zich tot de periode 2005 t/m 2010 en gaat uitsluitend in op overzomerende ganzen. Dit zijn
ganzen die in de zomermaanden van 1 april tot 1 oktober in Nederland verblijven en/of broedenL1;
• de direct aangrenzende buren van Staatsbosbeheer spelen een belangrijke rol in de heersende
schadeproblematiek. Om die reden worden de terreinen tot 500 meter van de eigendomsgrens van de
Staatsbosbeheerterreinen meegenomen in het onderzoek;
• het overzicht wat betreft de aantallen broedvogels en individuen beperkt zich uitsluitend tot de officieel
geregistreerde data;
• de laatste ontwikkelingen (vanaf januari 2011) wat betreft het beleid en/of de wet- en regelgeving worden niet
meegnomen in dit onderzoek.

Leeswijzer
Het rapport is als volgt opgebouwd: In het volgende hoofdstuk (hoofdstuk 1 Methoden) worden de toegepaste
methoden toegelicht. In dit hoofdstuk is in een blokschema te zien hoe de onderwerpen met elkaar samenhangen. Per
blok/onderwerp is toegelicht welke onderzoeksmethoden gebruikt zijn.
Hoofdstuk 2 ‘resultaten’ gaat in op de resultaten van het onderzoek. In zeven paragrafen worden de resultaten
weergegeven, in hoofdlijn in dezelfde opbouw als het blokschema in hoofdstuk 1. Om te beginnen is er een overzicht
verkregen van de aanwezige ganzen en de schade die zij veroorzaken. Vervolgens is weergegeven welke plek de ganzen
innemen in zowel de Europese als de Nederlandse wetgeving en het beleid van Staatsbosbeheer. Van hieruit is een
selectie gemaakt welke maatregelen mogelijk zijn volgens de wetgeving en het beleid. Deze toegestane maatregelen
worden uitgebreid toegelicht op methode, kosten en de voor- en nadelen. Vervolgens is er voor de beheerder een
stappenplan opgesteld, welke hij volgen kan, om tot passende maatregelen voor zijn beheerobject(en) te komen.
In de daarop volgende paragraaf, is deze methode toegepast op de zeven pilot gebieden, die min of meer alle
gebiedstypen van Staatsbosbeheer Regio-Oost vertegenwoordigen.
Het laatste hoofdstuk, hoofdstuk 3, wordt eerst een reflectie gegeven op het onderzoek, waarna de conclusie en
aanbevelingen volgen.
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HOOFDSTUK 1
Methoden

Het onderstaande blokschema geeft een overzicht van de volgorde van de verschillende stappen die zijn doorlopen en de
onderlinge verhouding tussen deze stappen. In de paragrafen hierna worden de gebruikte methoden per stap toegelicht.
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1.1 Schade
Welke soort geeft problemen
Het onderzoek beperkt zich tot overzomerende ganzen die schade veroorzaken.
Om deze tot een selectie van deze soorten te komen is eerst een overzicht nodig van alle in Nederland broedende
ganzen. Hiervoor is gebruik gemaakt van het Sovon rapportL1 (zie tabel3).
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De overzomerende ganzen van Nederland
Soort
Latijnse naam
Brandgans
Branta leucopsis
Dwerggans
Anser eythropus
Grauwe gans
Anser anser
Grote Canadese gans Branta canadensis
Indische gans
Anser indicus
Keizergans
Chen canagica
Kleine Canadese gans Branta hutchensii
Kolgans
Anser albifrons
Nijlgans
Alopochen aegyptiaca
Ross' gans
Anser rosii
Sneeuwgans
Chen caerulescens
Soepgans
Anser anser forma domesticus
Toendrarietgans
Anser serrirostris
Zwaangans
Cygnopsis cynoides

Tabel 3: Overzomerende ganzen van Nederland

Voor de periode 01-04-2006 tot 01-01-2011 zijn alle geregistreerde waarnemingen van deze 14 soorten opgevraagd
(voor de methode zie paragraaf 1.2 Data). Het gaat hierbij om zowel de broedparen als de individuen.
Uit de interviews met de boswachters van Staatsbosbeheer Regio-Oost komt naar voren welke soorten de meeste
schade veroorzaken. Deze zogenaamde “probleemsoorten” worden verder behandeld in paragraaf 2.2.
Type schade
Het type schade is in kaart gebracht door het gebruik van wetenschappelijke rapportages en ervaringen van
boswachters. Het doel is om te achterhalen welke typen schade er zijn, wat de omvang hiervan is en waar deze
schade plaatsvindt.
Interviews boswachters
De interviews hebben telefonisch plaatsgevonden met alle boswachters (15) van Staatsbosbeheer Regio-Oost.
Indien er een pilotgebied in de beheerseenheid van de boswachter ligt heeft ter plaatse een aanvullend gesprek en
een veldbezoek plaatsgevonden. De veldbezoeken hebben plaatsgevonden met zeven boswachters aangezien er zeven
verschillende pilotgebieden zijn aangewezen.
Het doel van de veldbezoeken is het type schade, de omvang van het probleem en het type gebied in beeld te krijgen.
Bij de interviews is gebruik gemaakt van een standaardformulier: zie bijlage 1a.
Het formulier vermeldt:
• Naam van het gebied;
• gebiedstype;
• schadetype;
• omvang schade.
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1.2 Data

Een belangrijk deel van dit onderzoek is het in kaart brengen van de aantallen broedende en niet broedende ganzen, die
zich de afgelopen vijf jaar hebben opgehouden in gebieden van Staatsbosbeheer Regio-Oost.
Er is voor de periode 2005-2010 gekozen omdat de data actueel dient te zijn, tevens is er met een reeks van vijf jaar een
trend te zien.
De benodigde telgegevens zijn afkomstig van de database van Staatsbosbeheer (Kievit) en data van de Nationale Data
Bank Flora en Fauna (hierna te noemen: NDFF) aangevuld met rapporten (onder andere broedvogelbasiskarteringen
door SOVON). De gegevens worden geanalyseerd en gevisualiseerd met behulp van GIS.
Daarnaast zijn interviews met boswachters gebruikt om het beeld dat de GIS-kaarten geven aan te vullen.
De boswachters hebben schattingen gegeven van aantallen. Omdat dit geen ‘harde’ gegevens zijn, zijn deze gegevens
niet verwerkt in de kaarten.
Nationale databank flora en fauna
De NDFF is ontwikkeld om betrouwbare natuurgegevens gemakkelijk toegankelijk en opvraagbaar te maken. De NDFF
is ontwikkeld door de Gegevensautoriteit Natuur (GaN), het Instituut voor Biodiversiteit en Ecosysteem Dynamica
van de Universiteit van Amsterdam (IBED/UvA) en de Stichting Veldonderzoek en Fauna (VOFF). Via de website
https://ndff-ecogrid.nl/ kan ingelogd worden, waardoor toegang wordt verkregen tot de database waar de volgende
zoekcriteria zijn gebruikt: soortgericht (zie tabel 3), periode (2005-2010) en zoekgebied afkomstig uit GIS (alle gebieden
van Staatsbosbeheer Regio-Oost). Op de website kan een zoekopdracht worden gegeven op de hiervoor genoemde
onderwerpen. De gevonden gegevens kunnen worden geëxporteerd en vervolgens in GIS worden geladenI2.
Kievit
Kievit is de interne landelijke flora en fauna databank van Staatsbosbeheer. In de databank worden alle monitoring- en
onderzoeksgegevens verwerkt. Dit kan eigen onderzoek zijn maar ook onderzoek van organisaties zoals SOVON.
De databank is op dezelfde criteria doorzocht als de NDFF.
Rapportages
Om de uit de NDFF en Kievit ontbrekende gegevens aan te vullen is gebruik gemaakt van broedvogelrapportages van
SOVON, Staatsbosbeheer en van vrijwilligerswerkgroepen. In de meeste gevallen gaat dit om rapporten van 2008-2010
omdat deze gegevens vaak nog niet verwerkt zijn in Kievit.
GIS
GIS is gebruikt om de data afkomstig uit Kievit, de NDFF en de rapportages aan elkaar te koppelen, te filteren, te
controleren en zichtbaar te maken in de diverse kaarten. GIS is een analyse programma om data aan elkaar te koppelen
en te beoordelen op eventuele dubbeltellingen. De gedetailleerde beschrijving van de data-analyse staat beschreven
bijlage 1b. Het doel is het verkrijgen van een overzicht van de aantallen ganzen per gebied en de aantallen voor de
Staatsbosbeheer Regio-Oost terreinen als geheel.
Interviews boswachters
De interviews met de boswachters hebben op dezelfde wijze plaatsgevonden zoals genoemd in paragraaf 1.1.
Bij de telefonische interviews is gebruik gemaakt van een standaardformulier, zie bijlage 1c .
Op dit formulier is het volgende genoteerd:
• Naam van het gebied;
• type gebied;
• bijzondere regelgeving zoals Natuurbeschermingswet (Natura 2000) en de Vogelrichtlijn (FF-Wet);
• soort ganzen, aantal broedparen;
• aantal individuen.
De gegevens uit de geregistreerde data zijn ontoereikend om een goed beeld te krijgen van de omvang van de
problematiek in de pilotgebieden. Ter aanvulling hebben de boswachters op basis van eigen waarnemingen een
aantalschatting gemaakt van overzomerende ganzen in het jaar 2010.

1.3 Wet- en regelgeving

De wet- en regelgeving is onderzocht door te kijken naar de wetgeving die van toepassing is op ganzen. Hierbij wordt
onderzocht wat de Europese wetgeving inhoudt en wanneer deze van toepassing is in Nederland.
Als de wetgeving Europees en landelijk bekend is, wordt onderzocht wat dit per provincie betekend. Per soort zijn
er namelijk verschillen in wetgeving per provincie. Deze verschillen per soort zijn opgenomen in de provinciale
faunabeleidsplannen en de faunabeheerplannen van de provinciale faunabeheereenheden.
Voor de betekenis van de wet- en regelgeving is gebruik gemaakt van literatuurstudie en interviews met dhr. Jaap
Rouwenhorst en mevr. M. Rijks.
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1.4 Beleid

Het faunabeleid van Staatsbosbeheer is bestudeerd op het gebied van overzomerende ganzen.
Het beleid van Staatsbosbeheer is uitgezocht door middel van bestaande beleidsdocumenten en interviews met
Faunacoördinatoren dhr. J. Rouwenhorst en mevr. M. Rijks.
Specifieke aandacht is er voor de status per ganzensoort: is deze inheems of exoot, en welke betekenis heeft dit voor
de mogelijke beheersmaatregelen. Hiermee wordt de vraag beantwoord of de status van het soort een rol speelt bij de
besluitvorming van de mogelijk te nemen maatregelen.

1.5 Maatregelen

Uit de voorgaande paragrafen komt naar voren welke vormen van schade er zijn in en om de gebieden van
Staatsbosbeheer Regio-Oost. Uit de resultaten van wetgeving en beleid komt een lijst met maatregelen die toegestaan
zijn om de schade van ganzen in te perken. De lijst met toegestane maatregelen is aangevuld met achtergrondinformatie
die verkregen is met behulp van een literatuurstudie. De effectiviteit van deze maatregelen wordt voornamelijk
onderbouwd door ervaringsdeskundigen waaronder; mevr. M. Rijks, dhr. J.Rouwenhorst, de boswachters van
Staatsbosbeheer Regio-Oost, dhr. A. Den Hartog, dhr. R. Lensink en literatuur.

1.6 Beslismodel

Door middel van het koppelen van de voorgaande paragrafen wordt een beslismodel ontwikkeld dat als handvat dient
voor de beheerder om tot een gebiedsspecifieke aanpak te komen van de schade van overzomerende ganzen.
Als voorbeeld wordt het beslismodel toegepast op de pilotgebieden. Om tot een gedragen advies te komen zijn bij de
interviews met de zeven boswachters (voor de wijze van benadering zie paragraaf 1.1) de volgende vragen gesteld:
• Welke maatregelen zijn er in het verleden in en om het gebied genomen?
• Wat zou naar uw mening de beste te nemen maatregel zijn met het oog op de publieke opinie?
De boswachter kan de publieke opinie meenemen in zijn mening, door zijn ervaringen met de lokale bevolking.

1.7 Pilotgebieden

De oorspronkelijke opdracht was voor alle gebieden in de Regio-Oost van Staatsbosbeheer (ca. 200) een advies uit
te brengen. Dit is echter binnen de gestelde tijd niet mogelijk. Vervolgens is er voor gekozen om pilotgebieden te
selecteren. Dit zijn gebieden die min of meer representatief zijn voor alle andere gebieden binnen Regio-Oost.
Bij de keuze van de pilotgebieden is gekeken naar de geografische ligging, gebiedstype en de doelstellingen die vanuit
Staatsbosbeheer op het gebied liggen. Hiernaast is de keuze gebaseerd op basis van schade, mogelijke schade in de
toekomst, vorm van schade en schade in direct aanliggende terreinen.
Deze informatie is verkregen door interviews met o.a. boswachters monitoring van Regio-Oost en is gebruikt om tot een
keuze te komen welke gebieden uitgewerkt worden als pilotgebied.
Het beslismodel wordt toegepast om tot passende maatregelen te komen voor de pilotgebieden.
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HOOFDSTUK 2
Resultaten

In dit hoofdstuk worden de resultaten weergegeven van het onderzoek. Het gaat hierbij om de dataverzameling en
-verwerking. De wet- en regelgeving en het beleid van Staatsbosbeheer toegespitst op ganzen. Tenslotte wordt ingegaan
op de maatregelen, stappenplan en het advies wat gegeven wordt per pilotgebied.

2.1 Soorten en aantallen van overzomerende ganzen in terreinen van
Staatsbosbeheer Regio-oost

Om een overzicht te bieden waar welke aantallen ganzen zich ophouden in de gebieden van Staatsbosbeheer RegioOost, is een zo compleet mogelijk overzicht gecreëerd van de officieel geregistreerde telgegevens.
Voor de meeste gebieden bleken de telgegevens verwerkt te zijn in Kievit, NDFF of rapportages. Om de resultaten in één
overzicht weer te geven zijn de gegevens afkomstig van deze drie bronnen gekoppeld.

2.1.1 Filtering van data
NDFF
De binnengehaalde data bestond uit gegevens van 1 januari 2006 tot 1 januari 2011. Het opvragen van de gegevens is
uitgevoerd per beheereenheid omdat dit niet in één keer mogelijk was in verband met overbelasting van het systeem.
De verzamelde gegevens waren “vervuild” met data van overwinterende ganzen. Om deze bestanden te filteren is
gebruik gemaakt van de wettelijke datum wanneer men van overzomerende ganzen spreekt, namelijk de periode van
1 april tot 1 oktober. De overige data is voor dit onderzoek verwijderd. Deze opschoning van gegevens is uitgevoerd met
behulp van Excel.
Bij het uitvoeren van de selectie kwam naar voren dat de rapportages met een onderzoeksperiode van een jaar of meer,
allemaal geordend stonden onder 1 januari. Volgens de selectie zouden deze verwijderd moeten worden.
Dit is niet gebeurd doordat deze bestanden van tevoren veilig gesteld zijn met een filtering op waarnemingsmethode.
Deze methode staat aangeduid als broedvogelkartering.
Als dit niet tijdig geconstateerd was, had dit geleid tot een enorme onnauwkeurigheid in de data. Als er naar gegevens
gezocht wordt van broedvogels, zoekt men namelijk niet op data uit de periode januari.
Kievit
De vogelgegevens die in Kievit verwerkt zijn betreffen vrijwel uitsluitend broedvogelkarteringen (van perioden van een
jaar of langer) en zijn allemaal gedateerd op 1 januari.
In Kievit staan veel overbodige kolommen vermeld zoals: SCHAAL_COD, SCHAALEENH, SCHAAL2_CO2, SCHAAL2EEN,
KOMENDE_5, VOORLETTER, WOONPLAATS, ORGANISATI. In totaal gaat het om negen kolommen (mogelijk meer) waar
nooit iets ingevuld staat.
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2.1.2 Data analyse
Uit de controle van de data is naar voren gekomen dat in de individuele telling van ganzen hertellingen zijn
opgenomen. Hierdoor zijn deze gegevens niet representatief voor de aanwezige populatie. Het is mogelijk deze data
handmatig te filteren. Door de omvangrijkheid van de data (56.000 records) is dit echter niet mogelijk binnen de gestelde
tijd van dit onderzoek. Daarom is gekozen om deze data niet te tonen en worden de individuen weergegeven met behulp
van de theoretische methode. Dit houdt in dat het aantal broedparen wordt vermenigvuldigd met vijf.
Deze methode wordt gebruikt doorL1 en is toegepast in de tabel Totaaloverzicht overzomerende ganzen in Regio-Oost
2006-2010 bijlage 1d.
Om tot dit totaaloverzicht te komen is voor de volledigheid naast de gegevens afkomstig uit Kievit en NDFF gebruik
gemaakt van broedvogelrapportagesL5 die nog niet in de databases verwerkt waren.
Uit analyse van de tabel Totaaloverzicht overzomerende ganzen in Regio-Oost 2006-2010 bijlage 1d blijkt dat het jaar
2009 het meest volledig is. Ter weergave van de verdeling van de ganzen over Regio-Oost is in bijlage 4d een stippenkaart
opgenomen van het aantal broedgevallen in Regio-Oost in het jaar 2009. Voor een overzicht van alle bekende
broedlocaties (variërend van 1-100 brodpaaren) van de periode 2006-2010 zie bijlage 4 e.
De exacte uitwerking van de uitgevoerde bewerkingen en controles in GIS zijn te vinden in bijlage 1d.
Uit de resultaten komt naar voren dat er niet van elk jaar (gebiedsdekkende) geregistreerde gegevens beschikbaar zijn.
Voor alle kaarten en tabellen omtrent de aantallen overzomerende ganzen geldt dat als er geen data is ingevoerd, dit
niet wil zeggen dat er geen ganzen zijn!
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Slemp- en vraatschade van overzomerende ganzen (Bron Q. de Ruijter)

2.2 Schade

Het is van belang om te realiseren wat voor schade ganzen veroorzaken, omdat dit de oplossingsvorming beïnvloed.
Dit hoofdstuk beschrijft de meest voorkomende schadevormen en schadetypen. Daarnaast wordt toegelicht welke
ganzensoorten de meeste schade veroorzaken.
De meest voorkomende schadevorm binnen de gebieden van Staatsbosbeheer is ecologische schade. Dit houdt in dat
er schade veroorzaakt wordt aan bijzondere vegetaties, systemen, of het (verondersteld) verdringen van andere (weide)
vogelsoorten.
Buiten de gebieden van Staatsbosbeheer, komt hoofdzakelijk economische schade voor. In de meeste gevallen gaat het
om gewasschade binnen agrarische gebieden, die in het voorjaar veroorzaakt wordt door niet broedende ganzen. Als de
eieren zijn uitgekomen ondervindt de landbouw ook schade van foeragerende ganzen met jongen.
De onderstaande opsomming is een weergave van verschillende schadetypen die ganzen veroorzaken:
• In voedselarme gebieden veroorzaken ganzen guantrofiëring (vermesting door uitwerpselen). Ganzen nemen
veel plantaardig materiaal tot zich. Een Grauwe gans kan een halve kilo per dag eten terwijl een koe vier kilo
per dag eet. Om die reden scheiden ze veel uit. De uitwerpselen bevatten fosfor (P) en stikstof (N) en kunnen in
voedselarme terreinen veel schade toebrengen doordat bepaalde vegetatietypen en/of plantensoorten verdwijnen
waarvan juist de instandhouding en uitbreiding ten doel gesteld is;
• een ander probleem is dat ganzen een voorkeur hebben om jonge rietscheuten te eten. De rietontwikkeling wordt
hierdoor beperkt en in sommige gebieden stopt deze helemaal met als gevolg dat zeldzame rietvogels verdwijnen;
• mede wordt verondersteld dat grote groepen ganzen verantwoordelijk kunnen zijn voor het verdrijven van (weide)
vogels;
• bovendien kunnen ganzen een negatief effect hebben op aquatische fauna en de kwaliteit van zwemwater door
vervuiling van (voedselrijke) uitwerpselen;
• in de bebouwde kom kunnen gevaarlijke situaties ontstaan in het verkeer (met bijvoorbeeld overstekende ganzen
en worden hele stukken vervuild door hun uitwerpselen;
• in agrarische gebieden zorgen ganzen voornamelijk voor economische in de vorm van vraat- en tredschade.
De bovenstaande schadetypen lijken vrij duidelijk. De praktijk wijst echter anders uit, aangezien er geen scherpe grens is
tussen acceptabele schade (die tot de natuurlijk geaccepteerde processen behoort) en onacceptabele schade. De mening
van de boswachters van Staatsbosbeheer Regio-Oost lopen dan ook uiteen. Uitgaande van de interviews alleen is het niet
duidelijk wanneer er sprake van schade is en wanneer niet, deze interpretatie verschilt per boswachter. Hierdoor is het
moeilijk in te schatten of daadwerkelijk 8 van de 15 boswachters van de Regio-Oost schade ondervinden.
Wat duidelijk naar voren komt uit de interviews met deze 8 boswachters, is dat van de 14 soorten (zie tabel 4) die in
Nederland voorkomen als overzomerende ganzen, 5 soorten (zie tabel 5) duidelijk de meeste schade veroorzaken. Uit
de landelijke telgegevens van 2005 (zie tabel 2) blijkt ook dat deze 5 soorten in aantal het meest vertegenwoordigt zijn.
Voor achtergrondinformatie over deze 5 soorten zie bijlage 2. De overige overzomerende ganzen worden niet verder
behandeld, aangezien het aantal broedgevallen niet noemenswaardig is en/of er geen schade van deze soorten bekend is.
16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

De overzomerende ganzen van Nederland
Soort
Latijnse naam
Brandgans
Branta leucopsis
Dwerggans
Anser eythropus
Grauwe gans
Anser anser
Grote Canadese gans Branta canadensis
Indische gans
Anser indicus
Keizergans
Chen canagica
Kleine Canadese gans Branta hutchensii
Kolgans
Anser albifrons
Nijlgans
Alopochen aegyptiaca
Ross' gans
Anser rosii
Sneeuwgans
Chen caerulescens
Soepgans
Anser anser forma domesticus
Toendrarietgans
Anser serrirostris
Zwaangans
Cygnopsis cynoides

Tabel 4: Overzomerende ganzen van Nederland

Schade veroorzakende soorten
Soepgans

Anser anser forma domesticus

Canadese gans Branta canadensis
Grauwe gans

Anser anser

Brandgans

Branta leucopsis

Nijlgans

Alopochen aegyptiaca

Tabel 5: Schade veroorzakende soorten

17

2.3 Wet- en regelgeving

Gezien de complexiteit van de wet- en regelgeving, geeft dit hoofdstuk een overzicht welke wetgeving van belang is
met betrekking tot overzomerende ganzen. De wetten worden toegelicht op volgorde van internationale wetgeving
tot regionale wetgeving. Het begint met de Europese Natuurbeschermingswet (voortaan: NB-wet). Deze wet is een
Nederlandse uitwerking van de Europese wetgeving. Vervolgens wordt de Nederlandse Flora en Fauna wet (voortaan:
FF-wet) toegelicht, waarna de FF-wet op provinciaal niveau wordt uitgelegd.

2.3.1 Europese wetgeving

De Natuurbeschermingswet komt voort uit Europese wetgeving om de biodiversiteit in Europa te beschermen
doormiddel van een netwerk van Natura 2000-gebieden. De NB-wet geldt voor drie vormen van gebieden, namelijk
gebieden die aangewezen zijn als Vogelrichtlijngebied, Habitatrichtlijngebied of als Beschermde Natuurmonumenten.
De Minister van Economische zaken, Landbouw en Innovatie is verantwoordelijk voor het aanwijzen van deze gebieden,
in het kader van verdragen of andere internationale verplichting zoals Wetlands. In deze gebieden mogen geen
handelingen uitgevoerd worden zonder vergunning.
Van Natura 2000-gebieden en Beschermde natuurmonumenten zijn aanwijzingsbesluiten opgesteld, die het
referentiekader bieden voor het beheerplan, de beoordeling van projecten of activiteiten en de vergunningverlening.
Dit referentiekader wordt gevormd door de instandhoudingsdoelstellingen en de begrenzing van het gebied.
Het belangrijkste uitgangspunt is het behoud of het verbeteren van een gunstige staat van instandhouding van
bepaalde natuurwaarden. Deze natuurwaarden zijn specifieke habitattypen en soorten die als kwalificerende en overige
waarden zijn opgenomen in het aanwijzingsbesluit van het gebied.
Projecten of handelingen die de natuurwaarden van de door de NB-wet beschermde gebieden schaden, zijn verboden,
tenzij een vergunning is verleend door de provincie. Dat geldt uiteraard voor activiteiten binnen een beschermd gebied.
Maar ook activiteiten die in de omgeving van een beschermd gebied plaatsvinden, kunnen een negatief effect hebben op
het beschermde gebied. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat buiten het natuurgebied soorten worden verstoord
(zoals foeragerende vogels), die tot de kwalificerende soorten van het beschermde gebied behoren. Dit wordt aangeduid
met het begrip ‘externe werking’ (van de bescherming).
Deze soorten zijn volgens de Natuurbeschermingswet ook buiten het natuurgebied beschermd. Voor het beoordelen van
mogelijke negatieve effecten op een beschermd natuurgebied, dient gebruik te worden gemaakt van de Habitattoets dat
het ministerie van LNV heeft opgenomen in de “Algemene Handreiking Natuurbeschermingswet 1998”. In bijlage 3a staat
toegelicht welke stappen hiervoor doorlopen dienen te worden. Deze tekst is eenI3
Interpretatie van de wetgeving
Indien het gebied waar problemen zijn met ganzen in de directe omgeving of binnen een Natura 2000-gebied of een
Beschermde natuurmonumenten valt en er is besloten dat maatregelen nodig zijn, zal Staatsbosbeheer in overleg met
de Gedeputeerde staten van de betreffende provincie overleggen of een habitattoets noodzakelijk is. Indien dat zo is,
zal gekeken worden of er een significant negatief effect optreedt of dat er kans is op verslechtering of verstoring van
doelsoorten.
De uiteindelijke besluitvorming kan sterk variëren, dit kan betekenen dat er geen enkele maatregel mogelijk is, dat de
maatregelen mogelijk zijn maar met beperkingen (in tijd, middelen, bufferzones etc.) of geen beperkingen.

2.3.2 Landelijke wetgeving
De belangrijkste wetgeving die op het gebied van ganzen van toepassing is, is de Flora- en Faunawet. Deze wet regelt in
Nederland de bescherming van plant- en diersoorten. De betreffende soorten zijn in de wet aangewezen als beschermde
in het wild levende soorten. De wet heeft als uitgangspunt ‘nee tenzij’. Dit houdt in dat menselijk handelen die een
bepaald soort in aantal achteruit kan brengen en/of kan laten verdwijnen niet toegestaan zijn.
Om de noodzakelijke werkzaamheden toch plaats te laten vinden kan er een ontheffing, aanwijzing of vrijstelling
(deze worden toegelicht in paragraaf 2.3.3) gekregen worden. Dit wordt afgegeven door het Ministerie van Economische
Zaken, Landbouw en Innovatie (voortaan: EL&I).
In de FF-wet heeft schadebestrijding een andere status en heeft het Ministerie dit uitbesteed aan de Gedeputeerde
Staten van de twaalf provincies, dit zal in dparagraaf 2.3.3 behandeld worden . Soorten die landelijk veel schade
veroorzaken (zoals Canadese gans Branta canadensis) zijn landelijk vrijgesteld. Dit houdt in dat de Canadese gans in heel
het land geschoten mag wordenI4. De belangrijkste artikelen uit de FF-wet die voor dit onderzoek van toepassing zijn
staan vermeld in bijlage 3b.
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2.3.3 Provinciale wetgeving
Indien er schade is van bepaalde diersoorten kan er een vrijstelling (landelijk of provinciaal), ontheffing (aan FBE), of
aanwijzing (personen of categorieën van personen) aangevraagd worden bij de gedeputeerde staten van de betreffende
provincie.
Vrijstelling (artikel 65 FF-wet)
Het artikel Vrijstelling kent twee vormen, namelijk de landelijke vrijstelling en de provinciale verordening (in de
volksmond: provinciale vrijstelling).
De vrijstelling is een algemene regeling die het doden van bepaalde soorten dieren die keer op keer schade toebrengen
toestaat. Op de landelijke vrijstellingslijst staan de Canadese gans, Houtduif (Columba palumbus),
de Kauw (Corvus mondela), de Zwarte kraai (Corvus corone), het Konijn (Oryctolagus cuniculus), de Vos (Vulpes vulpes),
en de Mol (Talpa europaea). Deze soorten mogen vanwege de schade die ze kunnen aanrichten aan landbouwgewassen
ook buiten het jachtseizoen gedood worden. De provinciale vrijstelling geldt meestal voor bepaalde soorten en een
bepaalde periode die soms ook nog gekoppeld is aan een specifiek gewas; deze vrijstelling is per provincie verschillend.
Zowel voor de landelijke vrijstelling als de provinciale vrijstelling geldt dat deze worden verleend aan de WBE waar de
grondgebruiker of de door hem gebruikte opstallen heeft, niet zijnde de grondgebruikerI5
Artikel 68 (ontheffing)
De provincie kan ontheffingen verlenen aan faunabeheereenheden (FBE’s). Deze moeten ook aangevraagd worden door
de desbetreffende FBE’s. Voor een ontheffing is een faunabeheerplan nodig waarin een onderbouwing wordt gegeven
van de noodzaak tot ingrijpen (hiervoor dient de betreffende WBE tellingen uit te voeren). De ontheffing is een specifiek
document dat de jager bij zich moet dragen tijdens de uitvoering daarvanI5. Op de volgende pagina's staat beschreven
welke maatregelen per ganzensoort per provincie zijn toegestaan en aan welke WBE’s er op voorhand ontheffingen zijn
verleend.
Aanwijzing (Artikel 67)
De provincie kan personen of categorieën van personen aanwijzen die bepaalde soorten dieren mogen doden. Ook dit
is een algemene regeling die het doden van dieren toestaat bijvoorbeeld ter voorkoming van schade aan de fauna of
schade aan landbouwgewassen of in verband met verkeersveiligheid. De aanwijzing kan per provincie verschillen. In de
meeste provincies mogen bijvoorbeeld verwilderde dieren en exoten als Verwilderde kat (Felis sylvestris catus), Nijlgans
en Verwilderde gans op basis van een aanwijzing worden geschotenI5.
Interpretatie van de wetgeving
Staatsbosbeheer heeft in het beginsel geen werknemers in dienst die belast zijn met de directe uitvoering van jacht
of schadebestrijding (paragraaf 2.4). Dit betekent, dat als er sprake is van schade waarbij ingegrepen dient te worden,
Staatsbosbeheer contact opneemt met de locale WBE.
Deze kennen de geldende regels, indien nodig nemen zij contact op met de FBE voor de aanvraag van een vrijstellingen
of ontheffing. Wordt deze afgegeven of valt de soort al onder een reeds geldende vrijstelling of ontheffing, dan kunnen
er afspraken worden gemaakt hoe er beheerd dient te worden.
Indien nodig zal in de meeste gevallen de WBE ook de aanvraag doen voor een aanwijzing maar wil Staatsbosbeheer dit
in eigen beheer uitvoeren, dan is dit mogelijk.
Al met al hebben Staatsbosbeheer de WBE en de FBE vaak met elkaar te maken en zijn ze in een zeker opzicht van elkaar
afhankelijk. Het is daarom en om tot een goede uitvoering van het beheer te komen uiterst belangrijk dat deze partijen
goed samenwerken en op de hoogte zijn van elkaars acties.
Vergoeding
Indien een agrariër (economische) schade heeft en er na verjagen en bestrijden van het probleemsoort toch nog schade
is van inheemse diersoorten aan bedrijfsmatig geteelde landbouwgewassen of gehouden landbouwhuisdieren, kan
onder bepaalde voorwaarden een beroep worden gedaan op een schadetegemoetkoming van het Faunafonds. Indien
beschermde soorten de schade veroorzaken, kan er door het Faunafonds ook tot vergoeding worden overgegaanI5.
Staatsbosbeheer komt hier echter niet voor in aanmerking omdat zij niet voldoet aan de voorwaarden en ecologische
schade niet met geld te compenseren isI6.

19

Provincie Gelderland
De Faunabeheereenheden die in de provincie Gelderland liggen zijn:
1. Faunabeheereenheid Oost Gelderland (19 WBE’s);
2. faunabeheereenheid Rivierengebied (11 WBE’s);
3. faunabeheereenheid Veluwe (14 WBE’s).
Provincie Gelderland heeft voor verschillende ganzensoorten ontheffingen verleend. Hieronder staat voor verschillende
ganzen wat de mogelijkheden zijn om ze te bestrijden. In bijlage 3c t/m 3e staat beschreven aan welke WBE’s deze
ontheffingen op voorhand zijn verleend. Buiten deze gebieden kan apart ontheffing worden aangevraagd.
De ligging van de WBE’s staan weergegeven in bijlage 4f. De provincie Gelderland bevat totaal 44 WBE’s.
Brandgans (Branta leucopsis)
In Gelderland is deze soort zowel een overzomerende als een overwinterende gans.
Voor de zomerperiode kan ontheffing worden verleend voor afschot op schadegevoelige percelen. Naast afschot kan ook
ontheffing worden verleend voor het rapen en/of schudden van eieren ter beperking van de broedpopulatie.
Canadese gans (Branta canadensis)
In de provincie Gelderland komt deze soort steeds meer voor. Verstoren is toegestaan op schadegevoelige percelen in
de gehele provincie. Afschot is ook toegestaan op schadegevoelige percelen maar alleen in het Rivierengebied en de
Gelderse Vallei. Eieren rapen en/of schudden is toegestaan op agrarische gebieden in het Rivierengebied en de
Gelderse Vallei.
Verstoren is het gehele jaar toegestaan, afschot mag plaatsvinden van 1 april tot 1 oktober en eieren rapen en/of
schudden mag van 1 maart tot en met 31 mei.
Grauwe gans (Anser anser)
Er is een vrijstelling verleend om de Grauwe gans het gehele jaar te verstoren op schadegevoelige percelen. In de
zomerperiode wordt op basis van een faunabeheerplan ontheffing verleend voor afschot op schadegevoelige percelen.
In het agrarisch gebied kan ontheffing verleend worden voor het rapen en/of schudden van eieren om de broedpopulatie
te beperken.
Opzettelijk verstoren mag het gehele jaar, afschot mag plaatsvinden van 1 april tot 1 oktober maar alleen met
ontheffing. Eieren rapen en/of schudden mag van 1 maart tot en met 31 mei.
Kolgans (Anser albifrons)
De Kolgans komt in de provincie Gelderland het gehele jaar voor. Voor deze soort is een vrijstelling verleend om het hele
jaar te verstoren op schadegevoelige percelen. Ontheffingen worden verleend voor afschot op schadegevoelige percelen
in de zomerperiode. Daarnaast kan ontheffing worden verleend voor het rapen en/of het schudden van eieren ter
beperking van de broedpopulatie.
Opzettelijk verstoren mag het gehele jaar, afschot mag plaatsvinden van 1 april tot 1 oktober maar alleen met
Ontheffing. Eieren rapen en/of schudden mag van 1 maart tot en met 31 mei.
Nijlgans (Alopochen aegyptiaca)
De Nijlgans is een exoot en is onbeschermd. Dit houdt in dat deze soort het gehele jaar verstoord, gevangen en gedood
mag worden. Het doden mag niet met een geweer gebeuren. Uitzondering is als er een aanwijzing
art. 67 Flora- en Faunawet (paragraaf 2.3.3) is afgegeven.
In de provincie Gelderland is een aanwijzing afgegeven voor WBE’s met een voorjaarsstand hoger dan 235 exemplaren.
Soepgans (Anser anser forma domesticus)
Soepganzen zijn niet beschermd door de Flora- en Faunawet. De Soepganzen mogen dan ook het gehele jaar verstoord
en gedood worden maar niet met een geweer. Aanwijzingen zijn niet uitgegeven voor de Soepgans vanwege het
ontbreken van schadehistorieI7.
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Rietgans

Kolgans

Nijlgans

Canadese gans

Brandgans

2

X

3

X

5

-

4

1

4

X

1

-

Afschot (*1 april tot 1 ok tober)

X

2

2

3

6* 2

-

Vangen en doden (doden zonder geweer)

3

X

X

X

3

-

FBE Veluwe
Maatregelen

Brandgans

Grauwe gans

X
X

Grauwe gans

Soepgans

Verstoren (gehele jaar)
Eieren rapen/schudden (1 maart t/m 31 mei)

Soepgans

FBE Oost Gelderland
Maatregelen

Verstoren (gehele jaar)

X

2

X

Rietgans

X

4

1

X

X

1

-

X

2

2

3

6* 2

-

Vangen en doden (doden zonder geweer)

3

X

X

X

3

-

FBE Rivierenland
Maatregelen

Rietgans

Kolgans

Eieren rapen/schudden (1 maart t/m 31 mei)
Afschot (*1 april tot 1 ok tober)

Kolgans

Nijlgans

-

Nijlgans

5

Canadese gans

X

Brandgans

3

Grauwe gans

Canadese gans

X

Soepgans

Tabel 5: Toegestane maatregelen FBE Oost-Gelderland

Verstoren (gehele jaar)

X

2

X

3

X

5

-

Eieren rapen/schudden (1 maart t/m 31 mei)

X

4

1

7

X

1

-

X

Tabel 6: Toegestane maatregelen FBE Veluwe

Afschot (*1 april tot 1 ok tober)

X

2

2

3

6* 2

-

Vangen en doden (doden zonder geweer)

3

X

X

X

3

-

X

*Voorwaarde: alleen bij een voorjaarsstand hoger dan 235
Tabel 7: Toegestane maatregelen FBE Rivierenland

Legenda
1

Ontheffing

2

Ontheffing op schade gevoelige percelen

3

Het gehele jaar toegestaan

4

In agrarisch gebied met ontheffing

5

Vrijstelling op schade gevoelige percelen

6

Alleen met een aanwijzing (art. 67)

7

Vrijstelling agrarische gebieden, overig ontheffing aanvragen

X

Onbekend (ontheffing kan altijd aangevraagd worden)

-

Soort niet genoemd

Tabel 8: Legenda tabellen5 t/m 7
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Provincie Overijssel
De provincie Overijssel heeft één faunabeheereenheid genaamd Overijssel.
Deze FBE heeft voor verschillende ganzensoorten ontheffingen verleend. De FBE Overijssel bestaat uit 55 WBE’s.
De ligging van deze WBE’s zijn weergegeven in bijlage 4f. Hieronder wordt beschreven welke mogelijkheden er zijn om
ganzen te bestrijden of te verjagen. In tabel 9 en 10 staat weergegeven welke maatregelen er uitgevoerd mogen worden
in de provincie Overijssel. In bijlage 3f staat beschreven waar deze ontheffingen op voorhand zijn verleend. Buiten deze
gebieden kan apart ontheffing worden aangevraagd.
Brandgans (Branta leucopsis)
De Brandgans is het hele jaar aanwezig in de provincie Overijssel. Grondgebruikers hebben een vrijstelling om
Brandganzen te verstoren om schade te voorkomen aan belangrijke gewassen. Het verstoren en doden van dieren uit
oogpunt van schadebestrijding wordt niet toegestaan binnen aangewezen foerageergebieden.
In Vogelrichtlijngebieden is dit niet toegestaan in de periode 1 oktober - 1 april. Bij het Faunafonds kan schade worden
gemeld. Zij zorgen ook voor eventuele vergoedingen om de schade te compenseren.
Canadese gans (Branta canadensis)
Voor deze gans geldt een landelijke vrijstelling. Dit houdt in dat van deze soort de nesten en dieren verstoord mogen
worden en de dieren het gehele jaar gedood mogen worden.
Grauwe gans (Anser anser)
De Grauwe gans is in deze provincie het hele jaar aanwezig. De provincie geeft geen vrijstellingen uit om nesten
te verstoren of om dieren te doden. Met een uitgegeven ontheffing mag ingegrepen worden in de populatie
overzomerende Grauwe ganzen. De nesten mogen hier dan ook verstoord worden van 1 april tot 1 oktober ter
voorkoming van schade. Buiten deze periode mag in de gebieden waar een ontheffing geldt geen Grauwe ganzen gedood
worden.
Kolgans (Anser albifrons)
De Kolgans is in de provincie Overijssel het gehele jaar aanwezig. Grondgebruikers krijgen een vrijstelling voor het
verstoren van Kolganzen in de periode van 1 oktober tot 1 april om schade aan gewassen te voorkomen. Dit is echter
niet toegestaan in aangewezen Vogelrichtlijngebieden en foerageergebieden. Buiten de aangewezen gebieden is een
ontheffing mogelijk op grond van het Faunabeheerplan. In geval van schade kan een beroep gedaan worden op het
Faunafonds.
Nijlgans (Alopochen aegyptiaca)
De Nijlgans is een exoot en is onbeschermd. De Nijlgans mag het gehele jaar verstoord, gevangen en gedood worden
maar niet door middel van afschot. Het doden met een geweer is wel toegestaan door middel van een aanwijzing
(art. 67 Flora- en Faunawet, paragraaf 2.3.3), die aangevraagd moet worden bij de provincie.
Rietgans (Anser fabalis)
In de provincie Overijssel krijgen grondgebruikers vrijstelling voor het verstoren van Rietganzen om schade aan
gewassen te voorkomen op schadepercelen. Dit geldt echter niet voor foerageergebieden en aangewezen
Vogelrichtlijngebieden in de periode 1 oktober tot 1 april. Het doden van Rietganzen wordt niet toegestaan binnen
aangewezen foerageergebieden en ten behoeve van ganzen aangewezen Vogelrichtlijngebieden. In gevallen van schade
kan beroep gedaan worden op het Faunafonds.
Soepgans Anser anser forma domesticus
Soepganzen zijn niet beschermd door de Flora- en Faunawet. Dit houdt in dat de Soepganzen het gehele jaar verstoord
en gedood mogen worden maar niet met het geweerI8.
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Kolgans

Rietgans

1* 5

Nijlgans

Grauwe gans

X

Canadese gans

Soepgans

Verstoren

Brandgans

FBE Overijssel
Maatregelen

3

6

X

5

Eieren rapen/schudden

X

1* X

7

X

X

X

Afschot

X

1* X

3

6

X

X

Vangen en doden (doden zonder geweer)

3

X

X

3

X

X

X

* Geldig van 1 april tot 1 ok tober

Tabel 9: Toegestane maatregelen FBE Oost-Gelderland

Legenda
1

Ontheffing

2

Ontheffing op schade gevoelige percelen

3

Het gehele jaar toegestaan

4

In agrarisch gebied met ontheffing

5

Vrijstelling op schade gevoelige percelen

6

Alleen met een aanwijzing (art. 67)

7

Vrijstelling agrarische gebieden, overig ontheffing aanvragen

X

Onbekend (ontheffing kan altijd aangevraagd worden)

Soort niet genoemd
Tabel 10: Legenda tabellen9
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Provincie Flevoland
De provincie Flevoland heeft één faunabeheereenheid: genaamd Flevoland (zie bijlage 3g), de ligging hiervan staat
weergegeven in bijlage 4f. Hieronder wordt beschreven welke mogelijkheden er zijn om ganzen te bestrijden of te
verjagen.
Canadese gans (Branta canadensis)
Deze soort is per 1 april 2006 toegevoegd op de landelijke vrijstellingslijst. Dit houdt in dat in de provincie Flevoland
de Canadese gans door de grondgebruiker het gehele jaar door bestreden mag worden. Dit om belangrijke schade
aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren te voorkomen. De grondgebruiker kan ook aan derde
toestemming geven om de dieren te bestrijden, hiervoor moet de grondgebruiker een grondgebruikersverklaring
uitgeven aan een jachtaktehouder (artikel 65 van de Flora- en Faunawet, zie paragraaf 2.3.3). In tabel 11 en 12 staat
samengevat welke maatregelen er genomen mogen worden in de provincie Flevoland.
Grauwe gans (Anser anser)
Ontheffingen worden verleend om de Grauwe ganzen te doden, hieraan zijn wel specifieke voorwaarden gebonden:
• In de periode 1 mei tot en met 15 september;
• ontheffing verleend tot en met 31 december 2013;
• alleen op schadepercelen;
• maximum 2 % van een groep ganzen mag worden afgeschoten;
• per groep van 50 ganzen mogen niet meer dan 10 ganzen per dag gedood worden;
• om gebruik te maken van de ontheffing geldt de voorwaarde dat er vooraf preventieve middelen zijn ingezet door
middel van stokken, vlaggen, ballonnen, vogelverschrikkers, schriklint op een onderlinge afstand van maximaal
100 meter (visueel) en/of knalapparaten of vogelafweer pistolen (akoestisch).
Nijlgans (Alopochen aegyptiaca)
De Nijlgans mag op aanwijzing (artikel 67 van de Flora- en Faunawet, paragraaf 2.3.3) verjaagd en gedood worden op
agrarische gronden ter voorkoming van schade aan belangrijke gewassen. Dit mag uitgevoerd worden van
zonsopkomst tot zonsondergang.
Met ingang van dinsdag 9 maart 2010 heeft Gedeputeerde Staten het oude besluit van 29 oktober 2009 gewijzigd. Het is
vanaf die datum alleen nog toegestaan om Nijlganzen te bestrijden in de gemeenten Dronten en Noordoostpolder.
In de rest van de provincie ontbreekt een schadehistorie als onderbouwing om afschot toe te staan. Schade die
geleden wordt buiten de bovengenoemde gebieden dient wel gemeld te worden. Door dit te melden wordt een bijdrage
geleverd aan de schadehistorie van de provincie Flevoland. Schade wordt in deze provincie niet vergoed.
Bij een toename van schadegevallen door Nijlganzen kan de provincie voor deze soort afschot toestaan. Dit kan alleen
door een goede onderbouwing op basis van aantallen en schaderegistratie.

Rietgans

Kolgans

Nijlgans

Canadese gans

Brandgans

Verstoren

X

X

-

3

X

-

-

Eieren rapen/schudden

X

X

-

7

X

-

-

Afschot

X

2* -

3

6

-

-

Vangen en doden (doden zonder geweer)

3

X

X

3

-

-

* zie voor voorwaarden hoofdstuk 2.3.3
Tabel 11: Toegestane maatregelen FBE Flevoland
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Grauwe gans

FBE Flevoland
Maatregelen

Soepgans

Soepgans (Anser anser forma domesticus)
Vanaf 11 augustus 2008 mag de Soepgans niet meer geschoten wordenI9.

-

Legenda
1

Ontheffing

2

Ontheffing op schade gevoelige percelen

3

Het gehele jaar toegestaan

4

In agrarisch gebied met ontheffing

5

Vrijstelling op schade gevoelige percelen

6

Alleen met een aanwijzing (art. 67)

7

Vrijstelling agrarische gebieden, overig ontheffing aanvragen

X

Onbekend (ontheffing kan altijd aangevraagd worden)

-

Soort niet genoemd

Tabel 12: Legenda tabel 11
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2.4 Beleid

Rond het jaar 2008 is duidelijk geworden dat de ganzenproblematiek een zeer verspreid probleem is. Ganzen verblijven
in terreinen van diverse grote terreinbeheerders maar foerageren ook op agrarische gronden. Om tot een effectieve
aanpak van de overzomerende ganzen te komen, dienen daarvoor de krachten gebundeld te worden en integraal
gehandeld te worden. Hier is inmiddels een slag mee gemaakt in de vorm van diverse “ganzenvisies” echter is nog niets
definitief. Om die reden beschrijft dit hoofdstuk uitsluitend het geldend beleid van Staatsbosbeheer ten aanzien van
faunaschade. De belangrijkste bron hiervoor is “Bedrijfsvoering, Ontwikkeling en Beheer, Concernstaf Staatsbosbeheer
Driebergen, 2007, Faunabeheerinstructie Staatsbosbeheer, 2007”. De meeste delen van de tekst zijn letterlijk afkomstig
van deze bron.
Eén van de doelstellingen van Staatsbosbeheer is het ontwikkelen, herstellen en in stand houden van
bos-, natuur- en landschapswaarden in de aan Staatsbosbeheer toevertrouwde terreinen.
Bij het verwezenlijken van die doelstelling streeft Staatsbosbeheer naar realisering van doelen door een zo natuurlijk
mogelijke ontwikkeling van ecosystemen. Alleen ingrepen die noodzakelijk zijn om het gewenste subdoeltype te bereiken
worden uitgevoerdL6.
De Flora- en Faunawet maakt een onderscheid tussen enerzijds jacht op wild (zoals de konijnenjacht) en anderzijds het
beheer en de schadebestrijding op basis van een vrijstelling, aanwijzing of ontheffing (bijvoorbeeld afschot van reeën
op basis van een provinciale ontheffing). Jacht op wild mag, wat betreft de Flora- en Faunawet, zonder onderbouwing
plaatsvinden. Bij beheer en schadebestrijding is altijd vereist dat er sprake is van bepaalde, in de wet genoemde
belangen die worden geschaad.
Dit onderscheid wordt niet gemaakt binnen het faunabeheerbeleid van Staatsbosbeheer. Jacht op wild in de zin van de
Flora- en Faunawet mag vanuit de Faunabeheerinstructie van Staatsbosbeheer uitsluitend worden uitgevoerd als een
maatregel in de context van beheer en schadebestrijding valt. Bejaging van de wildsoorten wordt alleen toegepast als
schadebestrijding en nooit ‘uitsluitend vanuit benuttingsmotieven” (“wise use”).
Het beleid van Staatsbosbeheer is erop gericht om schade door dieren bij derden te voorkomen en/of primair
te bestrijden op de schadepercelen. Schade of dreiging van schade wordt primair voorkomen door preventieve
maatregelen als afrasteren of verjagen en slechts in uitersten door afschot.
Indien tot afschot wordt overgegaan, wordt in de voorlichting nadrukkelijk uitgelegd waarom Staatsbosbeheer ingrijpt of
laat ingrijpen in de stand. Wanneer blijkt dat in de stand van een soort moet en kan worden ingegrepen, in het algemeen
door afschot, dan schakelt Staatsbosbeheer daarvoor derden in. In geval van structurele schade wordt met die derde een
faunabeheerovereenkomst afgesloten. Bij incidentele schade kan direct een derde worden ingeschakeld. Afschot door
eigen medewerkers is slechts bij hoge uitzondering toegestaan.

2.4.1 Voorwaarden

Voordat er maatregelen genomen worden moet worden nagegaan of er aan een aantal voorwaarden kan worden
voldaan. Het feit dat onder de geldende regelgeving bepaalde maatregelen zijn toegestaan betekent immers niet per
definitie dat Staatsbosbeheer die maatregelen ook zal willen nemen. Per geval moet een afweging worden gemaakt of,
en op welke wijze moet worden ingegrepen. Uiteraard overlappen de ‘wettelijke’ en de ‘beleidsmatige’ voorwaarden
elkaar. Alles bij elkaar levert dit voor de terreinen van Staatsbosbeheer de volgende voorwaarden op.
Voorwaarde 1: Alleen wanneer er geen betere oplossing is
Afschot van dieren is een emotioneel beladen onderwerp, dat sterk onderhevig is aan maatschappelijke kritiek. Dat
betekent dat afschot van dieren steeds overtuigend onderbouwd moet kunnen worden. Maatregelen worden alleen
toegepast wanneer er geen andere (meer) bevredigende oplossing bestaat. De maatregel moet in het verleden of elders
bewezen effectief zijn gebleken voor het doel waarvoor deze wordt toegepast. Er dient een directe relatie te zijn tussen
de maatregel en de te voorkomen schade.
In eerste instantie zal worden gekozen voor de minst ingrijpende maatregelen om schade of gevaar te voorkomen,
bijvoorbeeld afrasteren of verjagen. Ook de schaal van de maatregel wordt zo klein als mogelijk genomen. Afschot van
reeën vanwege onacceptabele vraat aan eikenverjonging wordt bijvoorbeeld slechts daar toegepast waar de schade
optreedt, op een effectief schaalniveau, maar niet steeds over een heel object.
Ook de eigenaar van een aangrenzend terrein kan erop worden aangesproken dat hij in redelijkheid preventieve
maatregelen moet treffen om schade te voorkomen die kan worden veroorzaakt door dieren afkomstig uit terreinen
van Staatsbosbeheer. Enige schade als gevolg van natuurlijke processen moet als acceptabel worden beschouwd, zowel
binnen als buiten de terreinen.
Voorwaarde 2: Bij voorkeur buiten de terreinen van Staatsbosbeheer
Wanneer dit mogelijk en adequaat is, worden maatregelen bij voorkeur buiten de terreinen Staatsbosbeheer
genomen. Wanneer, ondanks afdoende preventieve maatregelen, sprake is van (dreigende) externe schade waardoor
afschot noodzakelijk is, heeft het de voorkeur van Staatsbosbeheer dat dit waar mogelijk buiten de eigen terreinen
plaatsvindt. Vanzelfsprekend gebeurt dit in goed overleg met de betreffende eigenaar of jachthouder.
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Een belangrijke reden hiervoor is het voorkomen van verstoring van andere dieren in het terrein van Staatsbosbeheer.
Wanneer door partijen in redelijkheid wordt vastgesteld dat het beter is dat de schade wordt bestreden op de terreinen
van Staatsbosbeheer, dan zal Staatsbosbeheer de stand van de betreffende soort op zijn eigen terreinen laten beperken.
Soms zal dan kunnen worden volstaan met afschot in een zone direct grenzend aan de naburige percelen.
Voorwaarde 3: Geen afbreuk aan een gunstige staat van instandhouding
Wanneer het gaat om beschermde inheemse diersoorten, mogen maatregelen alleen worden toegepast wanneer
daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van instandhouding van de soort. Dit behoeft nauwelijks
toelichting; wanneer de stand van een bepaalde beschermde inheemse diersoort onder druk staat of dreigt te komen, is
afschot geen passende maatregel.

2.4.2 Motieven

Voor Staatsbosbeheer zijn er drie motieven om beheer- en schadebestrijding toe te passen.
Motief 1: Voorkoming van schade aan flora en fauna
In plaats van schade aan flora en fauna kan ook worden gesproken over ecologische schade. Het kan voorkomen dat
het realiseren van een terreindoelstelling negatief wordt beïnvloed door de aanwezigheid van bepaalde diersoorten.
Wanneer echter de terreindoelstellingen sterk in het gedrang komen moet overwogen worden of ingrijpen aan de
orde is. Preventieve maatregelen staan voorop. Daarbij kan ook aan aanpassingen in het terrein worden gedacht,
mits de doelstellingen van het terrein hierdoor niet geschaad worden. Als voorbeeld kan worden genoemd
het wegnemen van beplantingen die dekkingsmogelijkheid bieden voor een predator van weidevogels. Indien
preventieve maatregelen niet voldoende effect hebben kan als laatste mogelijkheid worden gekozen voor afschot.
Motief 2: De belangen van de volksgezondheid en veiligheid
Soms kan de aanwezigheid van dieren onveilige situaties op wegen veroorzaken. Dit is vanwege de verkeersveiligheid
en de emotionele lading van ongevallen maatschappelijk niet acceptabel. Wanneer afrasteren of eventuele andere
maatregelen niet tot voldoende afname van aanrijdingen leiden en er maatschappelijk onaanvaardbare situaties
ontstaan, kan selectief worden overgegaan tot afschot. Ook vogels in de buurt van luchthavens kunnen ernstige
gevaren opleveren.
Motief 3: Voorkoming economische schade
Het gaat hierbij om:
• Belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, visserij en wateren;
• schade door vossen aan niet bedrijfsmatig gehouden vee;
• schade of belangrijke overlast door Steenmarters aan vooral gebouwen;
• schade door konijnen en vossen op sportvelden of industrieterreinen.
Een grondeigenaar kan aansprakelijk gesteld worden voor schade die bij naburige eigenaren of grondgebruikers
is aangericht door dieren afkomstig uit zijn terreinen. Zo kan ook Staatsbosbeheer bij nalatigheid aansprakelijk
worden gesteld als grondeigenaar/jachthouder of als gerechtigde tot het nemen van maatregelen van beheer of
schadebestrijding.
Binnen de doelstellingen van Staatsbosbeheer past het streven naar goed nabuurschap.
Staatsbosbeheer streeft er dan ook naar om schade door dieren vanuit de terreinen van Staatsbosbeheer te
voorkomen door goede samenwerking en afspraken met de eigenaren of gebruikers van naburige percelen.
Wanneer derden onaanvaardbare economische schade lijden of dreigen te lijden, bijvoorbeeld door vraatschade,
moet Staatsbosbeheer maatregelen treffen ten aanzien van de veroorzakende diersoort die zich binnen het
Staatsbosbeheerterrein ophoudt.
Maar voordat eventueel wordt overgegaan tot afschot dient ook de grondgebruiker op het naburige perceel zelf, in
alle redelijkheid, afdoende preventieve maatregelen te nemen en/of beheer en schadebestrijding (laten) uitvoeren
op die percelen. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan het aanbrengen van afrasteringen, het afdekken van
kuilhopen of het verjagen van dieren, dit alles eventueel in samenwerking met StaatsbosbeheerL6.
Goed keuring maatregelen
De afweging om maatregelen wel of niet in te zetten dient zo transparant (goede communicatie naar
belanghebbende) mogelijk gemaakt worden. Dit is vooral noodzakelijk als besloten wordt om ganzen te doden of
te vangen. Per maatregel dienen zowel de regionale fauna adviseur als de regionale stafbureaus Ontwikkeling en
Beheer (voortaan, BOB) om advies te worden gevraagd. De BOB’s bestaan onder andere uit een team ecologen die
advies geven. Voor impopulaire maatregelen als vergassen en afschot dient goedkeuring te worden verleend door de
(regio)directeur van Staatsbosbeheer. Dit is besloten vanwege de gevoeligheid van de desbetreffende maatregelen.
Omdat de ganzen zich niet beperken tot één gebied, is een integrale aanpak noodzakelijk waarbij de samenwerking
tussen de betrokken partijen verbeterd dient te wordenM4 & M5.
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Ten aanzien van Soepganzen en exoten wordt niet ingegrepen vanwege de status van de soort, maar
vanwege problematiek (beginnende) schade). Wanneer er ingegrepen wordt, zullen deze soorten met voorrang
boven de inheemse ganzensoorten aangepakt wordenM3.

2.5 Maatregelen

Dit hoofdstuk geeft een weergave welke (regulerende) maatregelen mogelijk zijn na toepassing van de wet en
regelgeving aangescherpt door het beleid. Daarnaast wordt de effectiviteit van de maatregel en de invloed op de
omgeving toegelicht. Tenslotte worden de kosten van de maatregelen besproken. Maar eerst wordt in gegaan op de
mening van de boswachters van Staatsbosbeheer Regio-Oost tegenover het nemen van maatregelen met betrekking tot
ganzen.
Het woord van de boswachters
De boswachters hebben zeer verschillende meningen ten opzichten van het nemen van maatregelen tegen ganzen. Van
de 8 boswachters die schade ondervinden willen 4 boswachters dat er bij voorkeur niets gebeurd, zij zijn van mening dat
de schade die ganzen veroorzaken een natuurlijk proces is. De andere 4 boswachters willen juist maatregelen treffen, zij
zijn van mening dat het “probleem” verminderd/opgelost kan worden door het nemen van (reducerende) maatregelen.
Intern kan de discussie hoog oplopen maar naar buiten toe moet het beleid uniform zijn.
Eveneens blijkt dat gegevens over getroffen maatregelen (legaal door Staatsbosbeheer of illegaal door derden) met
betrekking tot overzomerende ganzen vrijwel nergens staan geregistreerd. Er bestaat een sterk vermoeden dat in
sommige gebieden acties door derden wordt uitgevoerd, zonder toestemming van Staatsbosbeheer. Hier zijn vage
aanwijzingen van gevonden, zoals nestvernielingen in Passewaay mei 2011. Met als gevolg dat het vaak onduidelijk
is wanneer de maatregel exact heeft plaatsgevonden en wat de effecten hiervan zijn. De betrouwbaarheid van de
telgegevens wordt hierdoor verminderd.
De keuze voor de maatregelen die toegelicht worden (het onklaar maken van eieren, vangen en verplaatsen, vangen en
doden, afschot en het plaatsen van een kuikenraster) is voortgekomen uit de wetgeving en de aanscherping door het
beleid. Er zijn namelijk ook andere (nieuwe) mogelijkheden zoals; het zaaien van Witte klaver (Trifolium repens), de in zet
van Border collies, het gebruik van decoys van roofvogels en dode ganzenL7. Het beleid van Staatsbosbeheer stelt echter
dat de maatregelen bewezen effectief moeten zijn; dat zijn deze maatregelen (nog) niet. Het vergoeden van schade in
plaats van het nemen van maatregelen is voor Staatsbosbeheer geen financieel haalbare optieM3 en wordt daarom niet
verder behandeld.
De volgende aspecten van de (reducerende) maatregelen worden in de paragrafen 2.5.1 tot en met 2.5.5 besproken:
1. De effectiviteit van de maatregel. In hoeverre worden de populatieomvang en/of de problemen beïnvloed?
2. Wanneer treedt reductie van de populatie op en hoelang dient de maatregel te worden volgehouden?
3. Hoeveel kosten moet de beheerder maken voor een bepaalde methode?
4. Welke ongewenste effecten kunnen er optreden?

2.5.1 Het onklaarmaken van nesten en eieren
Methode
Onder het onklaar maken van nesten wordt verstaan:
• Het schudden;
• doorprikken;
• vertrappen;
• rapen;
• of behandelen met maïsolie van eieren.
Nesten onklaar maken wordt gedaan in de veronderstelling dat het effect heeft op de populatie(groei). Het schudden van
eieren zorgt ervoor dat het embryo dood gaat. Bij het prikken van eieren loopt het ei leeg en bederft deze.
Eieren kunnen behandeld worden met poriënafsluitende middelen. Hiervoor wordt maïsolie of een mengsel van
petroleum en formaldehyde gebruikt. Bij het behandelen van eieren sterft de embryo door zuurstofgebrek. Al deze
methodes zijn zeer arbeidsintensiefL1.
Al deze maatregelen kosten veel inspanning terwijl het effect minimaal is (enkele procenten)M2.
Daarbij is de kans groot dat de populatie zich vroeg of laat herstelt. Dit doordat per broedpaar, twee nakomelingen
gedurende het hele leven genoeg is om de populatie in stand te houden. Het onklaar maken van eieren heeft effect
indien dit gebeurt bij minimaal 69% van alle nestenM6. Op grond van deze feiten kan gesteld worden dat het onklaar
maken van eieren niet effectief is bij grote populaties (meer dan vijftig broedparen). Eén van de belangrijkste conclusies
van het onklaar maken van nesten op Texel was dat de uitkomst niet gelijk was aan nul.
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Na het nemen van de maatregelen zijn er 1.280 vliegvlugge jongen geteld. Dit aantal is ruim voldoende om de populatie
van 1600 broedparen in stand te houdenL1.
Kosten
De kosten voor het behandelen van eieren zijn ca. € 5,- per ei. Dit is als volgt berekend:
Het kost 6 minuten per ei om deze te behandelen.
Hierbij inbegrepen zijn het zoeken en het behandelen. Per uur kunnen dan tien eieren behandeld worden. De kosten zijn
dan € 50,- per uur, per persoonM7.
Voor- en nadelen
Belangrijk neveneffect van het onklaar maken van eieren is het verstoren van rietvogels. Hierbij moet worden gedacht
aan soorten als Roerdomp (Botaurus stellaris), Grote karekiet (Acrocephalus arundinaceus) en Baardmannetje (Panurus
biarmicus). Om deze reden is in de provincie Flevoland nooit een vergunning afgegeven om eieren van Grauwe ganzen
te schudden. Indien vaker gezocht wordt naar eieren kunnen paden ontstaan die gebruikt kunnen worden door
grondpredatoren als vossenL8.
Het rapen en vertrappen (het breken van de schaal) van eieren is minder arbeidsintensief maar heeft als nadeel dat het
nest verlaten wordt en dat de ganzen dan opnieuw kunnen beginnen met eieren leggen. Deze kans is ook aanwezig als
één ei in het nest heel wordt gelaten. Het opnieuw leggen van eieren is wel afhankelijk van de periode in het jaar en de
reserves van het vrouwtje. Een ander nadeel van het vertrappen van eieren is dat het er bloederig en onsmakelijk uit ziet
als de embryo’s groter zijn. Dit geeft weinig draagvlak bij het publiek. Om deze maatregelen zo effectief mogelijk te laten
zijn moeten meerdere rondes (vaak drie) gemaakt worden. Dit komt omdat sommige nesten niet worden gevonden en
nieuwe nesten worden gemaaktM10.
Het onklaar maken van nesten in een overzichtelijk gebied of in een kleine populatie, tot ongeveer vijftig broedparenL9 is
effectief. Indien dit intensief gebeurt en jaarlijks wordt herhaald kan de populatie laag gehouden worden. Dit geldt ook
voor soorten die zich nieuw vestigen in een gebied.
Bij grote populaties heeft dit geen zin, omdat verhoudingsgewijs een te laag percentage van de eieren wordt gevonden.
Het onklaar maken van nesten is niet effectief genoeg om een volledige populatie onder controle te krijgen. Maar wel
om de groei van de populatie te beperken. Een vervelend neveneffect is, dat de maatregel verstorend werkt op de
omgevingL1.

2.5.2 Vangen en verplaatsen
Methode
Na de broedperiode gaan alle ganzen in de rui, waarbij zij de handpennen verliezen en tijdelijk niet in staat zijn om te
vliegen. Bij Grauwe ganzen vindt deze rui plaats van half mei tot begin juli. Andere soorten zijn later met broeden en
zodoende ook later met de ruiperiode. De ganzen die niet tot broeden komen ruien eerder dan de broedende ganzen.
Het bij elkaar drijven en vangen van ruiende ganzen gaat relatief eenvoudig. Uitzondering op deze regel zijn de Grauwe
ganzen omdat deze minder gekoloniseerd ruien dan andere soorten zoals Canadese gans. Het vangen en verplaatsen
wordt vooral gedaan in gebieden waar andere maatregelen niet genomen kunnen worden wegens ethische bezwaren.
Om te voorkomen dat ganzen terugkeren naar de oude locatie worden ze gekortwiekt. De vangacties moeten
consequent uitgevoerd worden tot dat alle oude vogels weg zijn, deze trekken namelijk jongere exemplaren aan.
Kosten
De kosten die gemaakt worden zijn niet onderzocht. Maar voor een grote vangactie zijn zes personen één dag bezig. Het
transport kost twee personen één dag. Verder zullen vangmaterialen en ringen (bij vrijlaten) worden gerekend.
Het vangen van 1.000 ganzen zou dan uitkomen op een bedrag van ca. € 8.000,-, dit is € 8,- per gansM8.
Voor- en nadelen
Een nadeel van vangen en verplaatsen in Nederland is dat er al bijna overal overlast is van ganzen. Het zal daarom niet
meevallen om een geschikte locatie te vinden waar de gevangen ganzen kunnen worden uitgezet. Het vangen van de
ganzen kan ook verstorend werken, maar dit is minder dan bij het onklaar maken van eieren. Bij het vangen van ganzen
gaat het vaak om maar één actie aan het begin van de zomer. Ganzen ruien vaak op grote plassen of aangrenzende
graslanden waardoor tijdens de vangactie kwetsbare natuurgebieden gespaard blijven.
Een groot nadeel van het verplaatsen van ganzen is dat het probleem verplaatst wordt en niet opgelost. Achtergebleven
ganzen zullen zich opnieuw voortplanten waardoor de ganzendichtheid groter wordt. Op de oude plek komen nieuwe
ganzen en op de nieuwe locatie breiden de uitgezette ganzen zich uitL1.
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2.5.3 Vangen en doden
Methode
De vangstmethode is hetzelfde als bij het vangen en verplaatsen van ganzen. Het doden wordt gedaan om ergens anders
problemen te voorkomen.
Om de kosten te dekken kunnen de ganzen worden verkocht aan een poelier of restaurant. Verder zijn er bedrijven die
apparatuur hebben om de ganzen op een snelle manier te doden. Om het publiek zo min mogelijk met de maatregel te
confronteren kan ervoor worden gekozen om de vangacties vroeg in de ochtend uit te voeren of in afgesloten gebieden
(buiten het zicht van openbare wegen en paden). Deze maatregel is bij groepvormende ganzen zeer effectief omdat
vrijwel hele populaties ganzen worden weggevangen en gedood. Indien het doden wordt gedaan met Co2 is het vlees
nog steeds geschikt voor consumptie, en kan verkocht worden. Er is gebleken dat in de Nederlandse markt vrijwel
geen vraag is naar ganzenvlees. In het verleden is veel ganzenvlees naar Duitsland geëxporteerd. In Nederland heeft
het voormalig ministerie van LNV een receptenboekje ‘Ganzenbord’ laten produceren om het eten van ganzenvlees te
promotenM7. Indien een ander gas wordt gebruik (zoals Argon) zorgt dit ervoor dat ganzen nog wel eetbaar zijn. Maar
het gas is ongezond om mee te werken. Vergassen op locatie is mogelijk maar vanwege de zichtbaarheid is het vaak
niet wenselijk om dit in het veld te doen. Met als gevolg dat de ganzen eerst getransporteerd moeten worden naar een
discrete locatie. De oude broedlocaties zullen waarschijnlijk opgevuld worden door ganzen vanuit andere populaties.
Maar na herhaalde acties zal dit zichtbaar minder zijnM8.
Kosten
Voor het vangen en doden van ganzen is geen duidelijk beeld wat de kosten zijn. Duke faunabeheer maakt een offerte
per situatie. Elke situatie is verschillend waardoor het moeilijk is om een bepaalde prijs per gans te geven. Dit is mede
afhankelijk van de opbrengst per gansM8.
De vangactie op Texel heeft € 13.000,- gekost. Dit heeft 4.000 exemplaren ‘opgeleverd’. Dit zou dan € 3,25 per gans
gekost hebben. Het aantal kan fluctueren, doordat er niet altijd dezelfde aantallen ganzen zijn.
Dit kan de prijs per gans opvoerenM7.
Voor- en nadelen
Het vangen en doden van ganzen waarbij zij eerst bij elkaar gedreven worden en vervolgens afgevoerd, stuit op veel
(emotionele) weerstand. Het zou niet diervriendelijk zijn en teveel stress opleveren. Het voordeel is dat de ganzen op
een snelle discrete manier gericht gevangen worden en de dieren snel en pijnloos worden gedood. Ten opzichte van
andere maatregelen zoals afschot is het vangen en doden effectiever en is minder verstoringsgevoelig. Bij afschot gaat
men bijvoorbeeld drie keer per week het veld in, het vangen en doden gebeurt eenmalig.
Bij een grote populatie kan het nodig zijn dat men drie jaar achtereen moeten vangen en doden om een populatie
helemaal weg te halen. Per gebied moet worden onderzocht wat een acceptabele populatiegrootte is.

2.5.4 Afschot
Methode
Het is buiten de natuurgebieden de meest toegepaste manier om populaties te verminderen. Afschot alleen heeft
waarschijnlijk niet voldoende effect om de populatie onder controle te houden. Aangezien dan voornamelijk de niet
broedende ganzen worden geschoten. In agrarische gebieden zorgen deze, vooral in het begin van het voorjaar, voor
de meeste schade. Het schieten van broedende ganzen zou het meest effectief zijn. Dit is niet toegestaan omdat de
gebieden waarin deze vogels broeden vaak binnen de natuurgebieden vallen van grote terreinbeheerders en daar is
afschot (nog) niet toegestaan. Daarnaast wordt het als onweidelijk gezien om een die gans op haar nest zit te schieten.
De optie die overblijft is het plegen van afschot van paarvormende ganzen vroeg in het voorjaar, dit zijn ganzen die later
in het seizoen zullen broeden.
Voor een langere periode (enkele jaren afhankelijk van de doelstelling) zal minimaal 25% van de volwassen(en) of 50%
van de jonge ganzen geschoten moeten om de populatie daadwerkelijk te reducerenM2. Deze percentages vertaald naar
aantallen betekent het dat er landelijk ca. 80.000 ganzen geschoten zouden moeten worden. De vraag is of het mogelijk
is om landelijk de jachtdruk zo hoog te krijgen.
Het is aan te bevelen om de Grauwe gans terug op de wildlijst te zetten met een bijhorende periode dat de jacht is
geopend. Om de wintergasten zo min mogelijk te verstoren zijn juli t/m september een geschikte periode om de jacht
open te stellen.
Kosten
De kosten van afschot zijn relatief laag omdat de jacht door vrijwilligers gedaan wordt. Hooguit zullen er
administratieve- en toezichtkosten gemaakt worden. Bij een tekort aan vrijwillige jagers, dient het afschot overgelaten
worden aan mensen binnen de organisatie met een jachtakte. Het schieten van ganzen wordt vaak gedaan door
vrijwillige jagers die op agrarische gronden het jachtrecht hebben.
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Daarmee zorgen ze vaak dat de schadebestrijding uitgevoerd wordt. Uitzondering is dat de jagers rondom Schiphol
betaald worden per gans. Jagers krijgen hiervoor € 5,- per gans en voor nestbehandeling € 4,50 per nest, niet per ei(!)M7.
Voor- en nadelen
Ongewenst effect binnen natuurgebieden is dat afschot verstorend werkt op andere dieren. Ander probleem is dat
ganzen alerter en schuwer worden en uitwijken naar andere gebieden. Ganzen verplaatsen zich naar steden en
natuurreservaten en zijn daardoor onbereikbaar voor afschot.
Wanneer een agrariër schade ondervindt van ganzen kunnen deze verjaagd worden door regelmatig afschot te plegen.
Hierdoor zullen de ganzen dit land mijden en uitzwermen. Afschot is een effectief middel om ganzen te verjagen en met
meer inspanning en middelen ook om de populatie te reduceren.
Om de broedpopulatie direct te beïnvloeden is het aan te bevelen vroeg in het voorjaar paarvormende ganzen te
schieten, bij voorkeur met een klein kaliber kogelgeweer zodat er zeer gericht en met zo min mogelijk verstoring het
afschot plaatsvindt. Het verdient de aanbeveling bij de schadebestrijding van ganzen het gebruik van een demper en het
gebruik van lokvogels toe te staan (onder strenge voorwaarden en toezicht aan geselecteerde personen).
De verstoring van kwetsbare verstoringgevoelige soorten wordt daarmee tot een minimum beperkt.
Afschot heeft het meeste effect als dit wordt ingezet in combinatie met andere methodenL1.
Dit wordt aangetoond op bladzijde 6, hier staat vermeld dat sinds het stoppen van de jacht een sterke toename van
ganzen is geweest.

2.5.5 Plaatsen kuikenraster
Methode
Het plaatsen van een raster kan effectief zijn. Door het plaatsen van rasters aan het begin van de broedperiode wordt de
broed- en foerageerhabitat van elkaar gescheiden. Hierdoor vinden ganzen de gebieden niet veilig genoeg en gaan ze op
zoek naar andere gebieden. De ganzen die achterblijven benutten het gebied tot de maximale draagkracht wordt bereikt.
Gevolg hiervan is dat een deel van de kuikens sterft door voedselgebrek. Als de broedperiode ten einde komt worden de
rasters weer verwijderd.
Kosten
Het nadeel is dat het veel tijd vergt om de rasters te controleren en te onderhouden. Hiernaast zijn de kosten om rasters
te plaatsen hoog. De kosten voor het plaatsen van een kuikenraster komt neer ca. € 4000,- per kilometer, dus € 4,- per
meterM9.
Voor- en nadelen
Het is een geruisloze tamelijk verstoringsarme maatregel. Desondanks kost het veel tijd en brengt het hoge kosten met
zich mee. Het plaatsen van rasters kan niet alleen beperkend werken voor ganzen maar ook voor andere diersoorten.
Ook is het hier ongewenst dat in het zicht van recreanten dode kuikens in het gebied liggen of verstrikt raken in het
raster. Groot voordeel voor het plaatsen van rasters is dat de kuikens geweerd worden uit de agrarische gebieden.
Weliswaar moet er vaak onderhoud gepleegd worden omdat er veel vraatschade aan de netten is door HazenM9.
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2.6 Stappenplan
Deze paragraaf geeft antwoord op deelvraag 5: “Kan er een beslismodel ontwikkeld worden om voor elk gebied tot
passende maatregelen te komen?”. Het antwoord is nee.
Het beslismodel is niet mogelijk omdat :
1. Er teveel uitzonderingen zijn op situaties, gebieden en soorten waardoor er in een beslismodel niet tot concrete 		
maatregelen gekomen kan worden.
2. Alleen het onderdeel wetgeving geeft uitsluitsel (in ± 90 vertakkingen). Als bepaalde maatregelen niet toegestaan zijn
kan er alsnog ontheffing aangevraagd worden (nog een uitzondering).
Stelling 1 geeft aan dat het ganzenprobleem een complex probleem is. Oplossingen voor problemen met ganzen
vraagt een zeer gebiedsspecifieke aanpak. Hier door kunnen de maatregelen niet op voorhand uitgesloten worden.
Het uitsluiten van maatregelen aan de hand van de betreffende ganzensoort, is ook niet mogelijk doordat zij per
gebied ander gedrag vertonen. Van Grauwe ganzen is bijvoorbeeld bekend dat zij niet geclusterd ruien. Nu is er bij het
uiterwaarden gebied de Waarde bij Wamel een meer in het gebied aanwezig waar elk jaar zo’n 1000 tot 1500 Grauwe
ganzen en Soepganzen ruien.
Dit is nog een voorbeeld van een uitzondering waardoor het niet mogelijk is om een “beslismodel” te maken wat voor
elk gebied toepasbaar is.
Wat gelijk inhaakt op stelling 2. Per ganzensoort zijn er verschillende maatregelen mogelijk (paragraaf 2.3).
In paragraaf 2.3.3 staat per provincie de wet- en regelgeving toegelicht. Per provincie is een andere invulling
aan de FF-wet gegeven. Regio-Oost van Staatsbosbeheer valt onder drie provincies namelijk Gelderland, Overijssel en
Flevoland waar door er drie vertakkingen ontstaan. De regelgeving is per FBE geregeld, Gelderland is opgedeeld in drie
FBE’s. Hierdoor vertakken de drie provincies in 5 FBE’s. Aangezien dit onderzoek is toegespitst op 5 probleemsoorten,
wordt de wetgeving per FBE per soort toegelicht. Dit geeft ± 90 vertakkingen. Vervolgens zijn de 5 FBE’s zijn
onderverdeeld in 100 WBE’s.
Per WBE waarin het gebied valt verschilt het of er een ontheffing aangevraagd moet worden bij de provincie of dat deze
op voorhand verleend is. Waardoor de 30 vertakkingen elk nog 2 keer vertakken, in lijsten met WBE’s met en zonder
ontheffing, zodat alleen de uitwerking van de wet al op ± 90 stappen komt (zonder de NB-wet hier in mee te rekenen).
Door een stappenplan op te stellen wordt het beslismodel “omgedraaid”. Nu wordt er geen kant en klaar advies gegeven
maar wordt aangegeven waar de beheerder aan moet voldoen om tot passende maatregelen voor het gebied te komen.
Bij het opstellen van maatregelen is het belangrijk om goed naar de gebiedsfactoren te kijken.
Elke ingreep geeft in meer of mindere maten verstoring in het gebied. Dit heeft als gevolg dat (zeer) zeldzame soorten
als Roerdomp en Grote karekiet kunnen verdwijnen. Verstoring moet tot een minimum beperkt worden. Dit kan door bij
het bepalen van maatregelen een effectrapportage op te stellen voor beschermde soorten en de beheerdoelstellingen.
Daarbij mag de maatschappelijke context niet vergeten worden. Indien de mensen, dit kunnen recreanten,
omwonenden, e.d. zijn, zeer bij een gebied betrokken zijn, is het noodzakelijk te weten hoe de betrokkenen over de
eventuele maatregelen denken. Daarentegen dient Staatsbosbeheer zich te beraden of het nemen van maatregelen op
deze plaats strikt noodzakelijk is. In zo een situatie ligt alles wat Staatsbosbeheer doet onder een vergrootglas.
Als maatstaaf kan de intensiviteit van het aantal recreanten worden genomen. Over het algemeen geldt wanneer het
gebied weinig intensief bezocht wordt het nemen van maatregelen mogelijk is. Wanneer een gebied intensief bezocht
wordt (veel meer betrokkenen) dit niet of moeilijker mogelijk is. Hierdoor kan her overwogen worden of het mogelijk is
om tot minder gevoelige maatregelen over te gaan. Een goede onderbouwing en voorlichting is strikt noodzakelijk!
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Stap 1
In stap 1 wordt de basis gelegd voor het bepalen van de maatregelen. Vanuit stap 1.1 t/m 1.3 is het mogelijk gepaste maatregelen op te
stellen, passend aan de problematiek van het specifieke gebied.
Eerst moet afgevraagd worden wanneer het nodig is om in te grijpen, met andere woorden, wanneer is er sprake van ecologische schade
en/of wanneer komt de terreindoelstelling in gevaar door de aanwezigheid van overzomerende ganzen. Ook wordt er gekeken naar
overlast op buurpercelen. Dit is vaak economische schade, deze schade staat los van de ecologische schade. Dan kan er in het kader van
goed nabuurschap ingegrepen moeten worden (zie paragraaf 2.4 beleid).

Stap 1.1 Gebiedsbeschrijving opstellen
De gebiedsbeschrijving dient de volgende punten te bevatten:
• Oppervlakte gebied
• Gebiedstype
• Gebiedsdoelstelling(en)
• Kwetsbare vegetatietype (onder o.a. voedselarme omstandigheden)
• Kwetsbare fauna
• Waterhuishouding
• Omgevingsfactoren (bebouwing, wegen, e.d.)
• Randvoorwaarden (mening belanghebbenden)

Stap 1.2 Ganzenprobleem beschrijven
Hierbij dienen de volgende punten aan bod te komen:
• Ganzensoorten
• Aantallen van de afgelopen vijf jaar
• Locatie van de schade (geografisch)
• Vindt de schade plaats op eigen terreinen of dat van derden
• Schade type(n)

Stap 1.3 Keuze maatregelen
Om tot één of meerdere maatregelen te komen, dient de keuze afgestemd te worden op de punten uit stap 1.1
en 1.2 daarbij dienen de vier onderstaande factoren meegenomen te worden in de overweging(Paragraaf 2.5
maatregelen kan hierbij als hulpmiddel dienen):
• Effectiviteit
• Verstoring op de omgeving
• Begaanbaarheid van het terrein
• Mening van betrokkenen
De meest geschikte maatregel is de meest effectieve maatregel die zo min mogelijk verstoring veroorzaakt en
door het publiek het gemakkelijkst geaccepteerd is(het publiek is niet leidend). Dit is nog een reden dat er per
gebied maatwerk geleverd moet worden
De maatregelen waaruit gekozen kan worden zijn:
• Kuikenrasters plaatsen
• Verjagen
• Nestbewerking
• Afschot
• Vangen en doden
Vanuit deze basis kunnen de gewenste maatregelen voor de problematiek bepaald worden. Deze maatregelen moeten echter wel
mogelijk zijn volgens de wet- en regelgeving en het beleid.
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Stap 2
Wet- en regelgeving en beleid

Stap 2.1 Europese wetgeving
Is het een Natura 2000 gebied?
Zo nee: ga door naar stap 2.2
Zo ja: er is overleg nodig met de Gedeputeerde Staten van de provincie om na te gaan of een habitattoets
noodzakelijk is. Indien de habitattoets noodzakelijk is, moet onderzocht worden of er een significant negatief
effect optreedt bij het uitvoeren van de maatregelen, of dat er kans is op een significant negatief effect van
de doelsoorten bij het uitvoeren van een maatregel. Is er geen sprake van een significant negatief effect of
verstoring/verslechtering van doelsoorten, dan kan een ontheffing aangevraagd worden of is er een ontheffing
op voorhand gekregen.

Stap 2.2 Beleid voor FF-wet
Voor de FF-wet is er per provincie een faunaplan opgesteld. Bij Gelderland zijn dit er drie omdat er drie FBE’s in
deze provincie zijn. Deze faunaplannen worden door de FBE’s en WBE’s gebruikt. Omdat de FBE's en de WBE's
het faunaplan van de provincie hebben gebruikt, hoeft er niet meer naar
het faunaplan gekeken te worden bij het checken van maatregelen. Ga verder met de volgende stappen:
• Ga na in welke FBE het plangebied ligt.
In paragraaf 2.3 is per FBE aangegeven welke maatregelen voor welkesoorten in dit gebied mogelijk zijn. Is de
maatregel niet mogelijk volgens de tabel, dan is ontheffing van deprovincie nodig. Is de maatregel wel mogelijk
volgens de tabel, ga dan verder naar de volgende stap.
• Ga na in welke WBE het plangebied ligt.
Per WBE verschilt het voor welke maatregelen en soorten opvoorhand al ontheffing is gegeven. Het is mogelijk
dat de FBE waarbinnen de WBE ligt, al ontheffing heeft voor de maatregel maar de WBE zelf niet. In dit geval
kan de WBE bij de FBE ontheffing aanvragen voor de maatregel. Is er wel op voorhand ontheffing verleend, ga
door naar stap 2.3.

Stap 2.3 Beleid Staatsbosbeheer: Faunabeheerinstructie
In de Faunabeheerinstructie van Staatsbosbeheer(paragraaf 2.4 beleid) staan nog enkele voorwaarden
genoemd waar de maatregelen aan dienen te voldoen. Er zijn drie motieven om beheer- en schadebestrijding
toe te passen en er zijn vier voorwaarden (waaronder de al doorlopen wetgeving van stap 2.1 en 2.2) waar de
maatregelen aan moeten voldoen.
Als na het nemen van stap 1 en 2 is gebleken welke maatregel gewenst is en dat deze maatregel mogelijk is volgens de wetgeving en het
beleid, volgt stap 3.

Stap 3
Per maatregel dienen zowel de regionale fauna-adviseur en BOB's om advies te worden gevraagd.
Is er sprake van impopulaire maatregelen (zoals vergassen en afschot) dient goedkeuring te worden verleend door (regio)directeur van
Staatsbosbeheer.

Indien de maatregelen zijn goedgekeurd, kan de maatregel uitgevoerd worden.
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2.7 Advies pilotgebieden

Om tot een goed advies te komen is per pilot gebied een gebiedsbeschrijving, een beschrijving van de problematiek en
een aanbeveling gebaseerd op de in het verleden genomen maatregelen, de lokale wetgeving (FF-wet en NB-wet) en
beleid en de gebiedsspecifieke eigenschappen en de maatschappelijke context door middel van het stappenplan zoals te
zien in paragraaf 2.6.
De pilotgebieden zijn uitgekozen op basis van de aard van de problemen en op basis van variatie in landschapstypen. Dit
is gedaan omdat per gebied maatwerk geleverd moet worden om problemen met ganzen op te lossen.
In hoogveengebieden spelen andere problemen dan in uiterwaardengebieden. De invulling van de Flora- en Faunawet
is bovendien per provincie verschillend (paragraaf 2.3.3). Dit samen met de gebiedspecifieke omstandigheden bepalen
welke maatregelen genomen kunnen worden.
De pilotgebieden zijn:
1. Haaksbergerveen
2. IJsseluiterwaarden en uiterwaarden Vecht en Zwarte water
3. Roggebotveld
4. Waaluiterwaarden: Passewaay, Waarden bij Wamel en Boezem van Brakel
5. Vennengebied
6. Arkemheen
7. Doesburg
Tabel 13 geeft kort een overzicht van de mogelijke maatregelen per pilotgebied. De onderbouwing voor deze
maatregelen staat in de hier op volgende paragrafen beschreven.

Vangen en doden

0
0
+

Afschot

+
0
+
0
-

+
+
+ ++
0
0
++ +
+ ++
0
0
+ ++

++
0
++
+
0
-

Nestbehandeling

Kuikenwerendraster

Haaksbergerveen
IJsseluiterwaarden
Roggebotveld
Waaluiterwaarden
Vennengebied
Arkemheen
Doesburg

Verjagen

Mogelijke maatregelen

Tabel 13: Mogelijke maatregelen pilotgebieden

Legenda
Niet aan te raden
Mogelijk maar discutabel
Mogelijk
Aan te bevelen
(Nog) Niet nodig

+
+
++
0

Tabel 14: Legenda tabel 13
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Haaksbergerveen (Bron: Q. de Ruijter)

2.7.1 Haaksbergerveen

Het Haaksbergerveen is een van de weinige hoogveengebieden die Nederland rijk is. In het gebied zijn zeldzame fauna
en voedselarme vegetaties aanwezig. De populatie Grauwe gans is hier sterk toegenomen in de laatste jaren en neemt
nog steeds toe. Zij foerageren op voedselrijke akkers in de omgeving en rusten ’s nachts in het Haaksbergerveen.
Gebiedsbeschrijving
In het projectgebied Regio-Oost van Staatsbosbeheer ligt het Natura-2000 gebied Haaksbergerveen. In bijlage 4g is een
kaart te zien van het gebied. Het Haaksbergerveen bestaat uit twee delen. In het zuiden is er een veenputtencomplex en
in het andere gedeelte zandgronden (zandopduikingen) en baserijk leemlandschap. Door vernattingsmaatregelen zijn er
nog hoogveenvegetaties aanwezig met de bijbehorende (bijzondere) flora en fauna. Het landschap wordt gekenmerkt
door een sterke afwisseling van dijken en veenputten. Op sommige plekken duiken zandkoppen op bestaande uit
Tertiair leem. Het Haaksbergerveen is voor een groot gedeelte een verdroogd hoogveen met matig ontwikkelde
overgangszones naar de beekdalen. Er komt een complex van natte heide en droge heide op de dekzandruggen voor.
In de oligotrofe Berkenbroekbossen (Erico-Betuletum) komen bijzondere flora voor als Eenarig wollegras (Eriophorum
vaginatum), Veenpluis (Eriophorum angustifolium) en Lavendelheide (Andromeda polifolia). Door de peilverschillen in
de compartimenten kan de lokale grondwaterstroom zorgen voor basenrijk grondwater. Door deze grondwaterstroming
wordt naar een deel van de compartimenten Ca, HCO3- en CO2-rijk grondwater aangevoerd. Hoge aanwezigheid van CO2
zorgt voor een snelle verlanding doordat verschillende soorten veenmossen als Geoord veenmos
(Sphagnum denticulatum) hiervan profiterenL10.
Ganzen
In 2005 waren ongeveer 100 broedparen aanwezig in het Haaksbergerveen (zie Tabel14). Naar schatting waren er toen
1000 tot 2000 niet broedende Grauwe ganzen die op de landbouwgebieden foerageerden en in het Haaksbergerveen
rusttenM10. Het aantal ganzen in het Haaksbergerveen is de afgelopen jaren sterk toegenomen, hoewel dit uit de tabel
niet af te lezen is. De lage of ontbrekende aantallen betekenen niet dat er zo een laag aantal ganzen zaten maar dat er
niet of onvolledig is gemonitord. Het inventariseren van de broedende Grauwe ganzen die hier vrijwel alleen voorkomt is
lastig vanwege de begaanbaarheid van het gebied. De schatting is dat in 2010 daar 170 tot 180 broedparen Grauwe gans
aanwezig waren.

Aantal broedpaar - Haaksbergerveen
Grauwe Gans
- Geen gegevens beschikbaar * Schatting
Tabel 14: Aantal broedparen Haaksbergerveen
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2005 2006 2007 2008 2009 2010
100
7
2
22
175*

Het huidige aantal ganzen is een bedreiging voor de aanwezige voedselarme vegetatie. De oorzaak is dat de ganzen
foerageren op voedselrijke (nutriëntrijke) landbouwgronden in de directe omgeving. ’s Nachts komen de ganzen rusten in
het Haaksbergerveen waarbij zij guanotrofiëring veroorzaken.
In het Haaksbergerveen wordt dit probleem versterkt doordat het gebied uit vier compartimenten bestaat. De functie
van deze compartimenten is om zoveel en zo lang mogelijk water vast te houden om de hoogveenvorming te bevorderen
en verdroging tegen te gaan. Het systeem werkt als volgt: De compartimenten liggen van hoog (compartiment 1) naar
laag (compartiment 4). Wanneer het water uit een hoger gelegen compartiment wegzijgd, komt het in het volgende
compartiment terecht. Nadat het water door het vierde compartimenten is gegaan wordt het afgevoerd door de
omliggende slotenL10.
De ganzen zijn voornamelijk in het bovenste compartiment (nummer 1) aanwezig waardoor het gehele
gebied/systeem via het water verrijkt wordtM10. Door het hoogveenherstel zijn grote oppervlakten met open water en
afstervende pollen van Pijpenstrootje (Molinea caerulea) en Pitrus (Juncus effusus) aanwezig. In deze pollen broeden
voornamelijk Kokmeeuwen (Chroicocephalus ridibundus) en Grauwe ganzen, deze ruien later op het open water. Bij de
nutriëntenaanvoer van ganzen gaat het vooral om de stoffen NH4+ en PO43-, Met als gevolg dat de pH stijgt waardoor de
algengroei zal toenemen en de veenmossen afnemenL10.
Wet- en regelgeving
NB-wet: De NB-wet is van toepassing aangezien het Haaksbergerveen een Natura 2000-gebied isL10. Het gebied heeft
verschillende instandhoudingsdoelen waaronder het kwetsbare vegetatietype “actief hoogveen”.

FF-wet:
Provincie: Overijssel
FBE: Overijssel
WBE: 0152: Zuid-Oost Twente
Grauwe gans (Anser anser)
Indien er spraken is van schade mag er met een ontheffing worden ingegrepen. Met deze ontheffing mag de Grauwe
gans in de periode 1 april tot 1 oktober gedood worden met behulp van het geweer en/of de eieren onklaar worden
gemaakt.
Mogelijke maatregelen
In 2009 is een vergunning verleend door de provincie om ganzennesten te verstoren en onklaar te maken. Na kritiek van
de Faunabescherming is dit niet uitgevoerd om problemen te voorkomen.
De Kokmeeuwnesten zijn toen wel onklaar gemaakt, hierbij zijn ongeveer 4.000 eieren onvruchtbaar gemaakt. De
Grauwe ganzen zitten verspreid over het gebied waardoor het onklaar maken van nesten niet eenvoudig is. Bij het
bestrijden van Kokmeeuwnesten worden drie rondes gemaakt om zo overgeslagen nesten en eventuele nieuwe
nesten onklaar te makenL11. De communicatie over de bestrijding Kokmeeuwnesten gaat goed. Voorlichting wordt
gegeven bijvoorbeeld door middel van krantenartikelen waarin staat wat er gaat gebeuren. De agrariërs zijn blij met de
maatregelen zo ook de vogelaarsM10.
Bij het nemen van maatregelen zoals eieren onklaar maken, wordt het hele gebied grondig onder handen genomen.
Voor de NB-wet is het van belang dat hierbij er geen significante verstoring optreed voor (zeer) zeldzame soorten als
Roerdomp (Botaurus stellaris) en Grote karekiet (Acrocephalus arundinaceus).
Indien het onklaar maken en het afschot intensief plaatsvindt is de verwachting dat de populatie zich verplaatst, constant
blijft of krimpt. Dit kan alleen door middel van een combinatie van maatregelen. Alleen nesten onklaar maken of
alleen afschot is niet afdoende. Afschot vindt reeds plaats in de omliggende agrarische gebieden (om verstoring in het
Haaksbergerveen te voorkomen/beperken). Deze methode dient gehandhaafd en indien mogelijk uitgebreid te worden,
door intensiever afschot te plegen. Aangezien in dit gebied al aan nestbehandeling wordt gedaan (3 dagen per jaar) voor
de bestrijding van Kokmeeuwen is het aan te raden om tegelijk met deze rondes ook de nesten van de Grauwe ganzen
mee te nemen. Voor een overzicht van de aanbevelingen zie tabel15.

Mogelijke
maatregelen Haaksbergerveen
Verjagen
Kuikenwerendraster
Nestbehandeling
Afschot
Vangen en doden

+
+
-

Legenda
Niet aan te raden
Mogelijk maar discutabel
Mogelijk
Aan te bevelen
(Nog) Niet nodig

+
+
++
0

Tabel 15: Mogelijke maatregelen Haaksbergerveen
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Uiterwaarden Vecht en Zwarte Water (Bron: Q. de Ruijter)

2.7.2 Uiterwaarden Vecht en Zwarte Water

De uiterwaarden van de Vecht en het Zwarte Water herbergen zeldzame flora en fauna. De aanwezigheid van ganzen
zorgt ervoor dat de Kievitsbloemhooilanden niet of nauwelijks meer tot ontwikkeling kunnen komen.
Ook wordt verondersteld dat Zwarte sterns (Chlidonias Niger) verdrongen wordt door de aanwezigheid van ganzen. De
agrariërs om de Staatsbosbeheergebieden heen ondervinden gewasschade door foeragerende ganzen.
Gebiedsbeschrijving
Het Zwarte water en de uiterwaarden van de Overijsselse Vecht vallen binnen de Natura 2000-wetgeving. Het gaat
hierbij om de bedijkte rivieren met relatief smalle uiterwaarden. De rivier staat in directe verbinding met het IJsselmeer
via het Ketelmeer. Hoge waterstanden ontstaan grotendeels door opstuwing van water uit het IJsselmeer bij een
harde noordwestenwind. In dit geval kan de verbinding tussen het Ketelmeer en Zwarte meer worden afgesloten
door middel van de Balgstuw. In de lage delen van het gebied bij de oeverlanden, komen in de monding van de
Vecht goed ontwikkelde en soortenrijke Dotterbloem- en Kievitsbloemhooilanden voor. Deze vegetatietypen vormen
de overgangen in komvormige laagten. In de laagste delen van het gebied komen overstromingsgraslanden voor.
Op de hogere zandruggen en langs de dijken bestaat de vegetatie hoofdzakelijk uit (deels) onvolledig ontwikkelde
GlanshaverhooilandenL12. De ligging van deze uiterwaarden is weergegeven in bijlage 4h.
Ganzen
In deze uiterwaarden zijn veel problemen met foeragerende ganzen, zowel in de omgeving als in de gebieden van
Staatsbosbeheer zelf. In tabel 16 is een snelle stijging te zien van de het aantal broedparen. In 2006 waren er geen
broedgevallen geregistreerd. Inmiddels wel en is dit aantal opgelopen van 42 broedparen in 2008 naar 84 broedparen in
2009. Van het jaar 2010 zijn geen geregistreerde gegevens bekend en is geen schatting verkregen. In deze uiterwaarden
broeden de Grauwe gans, Soepgans, Nijlgans en Canadese gans.

Aantal broedpaar - Uiterwaarden Vecht en Zwarte water
Pilotgebied
Grauwe Gans
Grote Canadese gans
Soepgans
Nijlgans

2006 2007 2008 2009
62
14
2
1
42
6

Totaal
- Geen gegevens
Tabel 16: Aantal broedparen Uiterwaarden Vecht en Zwarte water
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0

1

42

84

2010
0

De Kievitsbloemhooilanden is een van de foerageergebieden van de ganzen, waardoor deze bijzondere vegetatie dreigt
te verdwijnen. Doordat op sommige plaatsen plasdras situaties in het voorjaar worden gehandhaafd vindt er naast
vraatschade ook slempschade en vermesting plaats. Rietvegetatie komt door grote mate van vraat doorgaans slecht tot
ontwikkeling. Op sommige plekken langs de randen van kolken en kleine wateren komt de rietgroei niet op gang door
overmatige vraat van ruiende ganzenL12.
De Zwarte stern komt niet meer tot broeden. De broedvlotten worden omgezwommen en ganzen met jongen willen op
de vlotten zitten waardoor deze zinken en worden omgekieperd met als gevolg dat de stern legsels verloren gaanL12.
Wet- en regelgeving
NB-wet: De uiterwaarden Vecht en Zwarte Water herbergen Natura 2000-doelen, waardoor de Natuurbeschermingswet
van toepassing. Een van de doelstellingen is het behoud van het Glanshaver- en Vossenstaarthooilanden (hieronder
vallen de Kievitsbloemhooilanden).

FF-wet:
FBE: Overijssel
WBE: 0052: Over Betuwe Oost en 0087: Groot-Buren
Grauwe gans (anser anser)
Met een uitgegeven ontheffing mag ingegrepen worden in de populatie overzomerende Grauwe ganzen. De nesten
mogen hier dan ook verstoord worden van 1 april tot 1 oktober ter voorkoming van schade.
Canadese gans (Branta canadensis)
Voor deze gans geldt een landelijke vrijstelling. Dit houdt in dat van deze soort de nesten en dieren verstoord mogen
worden en de dieren het gehele jaar gedood mogen worden.
Mogelijke maatregelen
Langs de Vecht zijn delen waar afschot plaatsvindt met als doel het verjagen van ganzen. De provincie Overijssel heeft
vergunning verleend aan een particulier (valt onder de WBE ’De Olde Maten’), om bij landbouwpercelen de ganzen met
een geweer te verjagen. De vergunning was ook afgegeven voor Staatsbosbeheerpercelen, maar Staatsbosbeheer heeft
deze toestemming ingetrokken in afwachting van de ontwikkeling van het landelijk beleid.
Het gebied herbergt een aantal grote plassen waar de ganzen bij elkaar komen om te ruien, wat vangen en doden
goed mogelijk maakt. Voor zowel afschot als het nemen van maatregelen op ei-niveau is de verstoring voor andere
broedvogels groot. Om maatregelen te nemen zoals nesten onklaar maken moet intensief door het hele gebied gegaan
worden, dit is in gebieden met veel Riet (Phragmites australis) niet wenselijk. In de uitwaarden waar geen Riet staat,
behoort het nemen van maatregelen op ei-niveau wel tot de mogelijkheden.
Voordeel is dat, indien het intensief gebeurt, de populatie of verdwijnt of minder wordt. Dit kan alleen door middel van
een combinatie van maatregelen. Alleen nesten onklaar maken of alleen schieten heeft onvoldoende effect. Afschot
vindt plaats om het gebied heen op de agrarische gronden. Bij het nemen van maatregelen mag er geen significante
verstoring optreden van kwalificerende soorten
Het vangen van ruiende ganzen is de beste oplossing, gezien het effect het grootst is en het een minimale verstoring
geeft. Bovendien levert dit een directe populatievermindering op. Het onklaar maken van nesten heeft alleen effect als
dit meerdere jaren achtereen uitgevoerd wordt. Bovendien vindt de actie plaats in een tijd dat er veel andere vogels
broeden in het rietlandI10. Voor een overzicht van de aanbevelingen zie tabel 17.

Mogelijke
maatregelen IJsseluiterwaarden
Verjagen
Kuikenwerendraster
Nestbehandeling
Afschot
Vangen en doden

+
+
++
++

Legenda
Niet aan te raden
Mogelijk maar discutabel
Mogelijk
Aan te bevelen
(Nog) Niet nodig

+
+
++
0

Tabel 17: Mogelijke maatregelen Uiterwaarden Vecht en Zwarte water
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Roggebotveld (Bron: Q. de Ruijter)

2.7.3 Roggebotveld

Het Roggebotveld is een gebied dat onlangs heringericht is en in 2010 opgeleverd is. Het gebied is omgevormd van
landbouwgrond naar natuurgebied. Hier kan potentiële schade optreden doordat het gebied zeer geschikt is als
broedgebied vanwege de aanwezige dekking en door de direct aangrenzende agrarische gronden waar veel voedsel is
voor de ganzen.
Gebiedsbeschrijving
Roggebotveld is een natuurontwikkelingsgebied. Dit project is in 2010 opgeleverd. De gronden waren van Domeinen en
werden verpacht aan agrariërs. De bodem bestond uit voedselrijk materiaal. Toen het gebied in eigendom kwam van
Staatsbosbeheer, is het afgegraven om de voedselrijke kleilaag te verwijderen. Het gebied wordt beheerd door middel
van begrazing met schapen om de vegetatie kort te houden. In bijlage 4i is een kaart te zien van het gebied.
De doelstellingen die op het gebied liggen zijn: bloemrijk grasland (Zilverschoon-Kamgrasweide), wat dient als
foerageergebied voor steltlopers en in het voor- en najaar en moerasontwikkeling met bijbehorende broedvogelsL13.
Ganzen
De ganzen zijn in dit gebied welkom, ze zorgen namelijk met de schapen voor een korte vegetatie.
Op termijn wordt geen ecologische schade verwacht. Op de eilanden aan de IJsselmonding zijn veel ganzen
aanwezig. De verwachting van de beheerder (Egbert Wijhe) is dat de ganzen van daaruit het gebied zullen
koloniseren. Het gebied is zeer geschikt voor ganzen omdat er veel kleine eilanden aanwezig zijn. Deze eilandjes zorgen
voor bescherming tegen grondpredatoren als Boommarter (Martes martes) en Vos deze zijn veel aanwezig op het
vaste land. In eerste instantie zal niets gedaan worden om de ganzen in het gebied te weren. De agrariërs die schade
hebben kunnen de ganzen van het land verjagen. De verwachting is dat vooral Grauwe ganzen en Brandganzen gaan
broeden in het gebied. De kans is aanwezig dat de populatie ook hier te groot wordt en dat de ganzen andere soorten als
bijvoorbeeld moerasvogels kunnen verdrijven.
In 2010 waren wel de eerste weidevogels als Kievit (Vanellus vanellus) en Tureluur (Tringa totanus) tot broeden
gekomenM11.
In het voorjaar van 2011 heeft er een nulmeting plaatsgevonden. Op dat moment was het volgende aanwezig in het
gebied:
• 2 Broedparen Grauwe gans (Anser anser);
• 3 broedparen Brandgans (Branta leucopsis);
• 4 broedparen Nijlgans (Alopochen aegyyptiaca).
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Wet- en regelgeving
NB-wet: Niet van toepassing

FF-wet:
Provincie: Flevoland
FBE: Flevoland
WBE: 0281: St. Faunabeheer Flevoland
Mogelijke maatregelen
Het gebied is in 2010 opgeleverd waardoor het nemen van maatregelen (nog) niet nodig is.
Als er in de toekomst problemen opdoen, zal dit waarschijnlijk alleen op het aangrenzende agrarisch land zijn. De
agrariër kan afschot aanvragen bij de provincie. Staatsbosbeheer zou in dit geval een kuikenraster kunnen plaatsen, iets
waar het gebied zich goed voor leent en dat hier naar verwachting zeer effectief is. Wel dient de stand van de overige
broedvogels goed in de gaten te worden gehouden omdat ganzen ook andere broedvogels kunnen verjagen.Voor een
overzicht van de aanbevelingen zie tabel 18.

Mogelijke
maatregelen Roggebotveld
Verjagen
Kuikenwerendraster
Nestbehandeling
Afschot
Vangen en doden

Legenda
0
0
0
0
0

Niet aan te raden
Mogelijk maar discutabel
Mogelijk
Aan te bevelen
(Nog) Niet nodig

+
+
++
0

Tabel 18: Mogelijke maatregelen Roggebotveld
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Waaluiterwaarden (Bron: Q. de Ruijter)

2.7.4 Waarde bij Wamel, Passewaay en Boezem van Brakel

In deze uiterwaarden van de Waal zijn geen problemen met overzomerende ganzen binnen de terreinen van
Staatsbosbeheer. Er zijn veel ganzen aanwezig, daarom wil de organisatie uit het oogpunt van goed nabuurschap
maatregelen nemen om de agrariërs te gemoed te komen door het eventueel nemen van maatregelen om de schade bij
direct aangrenzende grondeigenaren te verminderen.
Gebiedsbeschrijving
De gebieden liggen in het westen van het land van Maas en Waal, ten zuiden van de Waal en ten noorden van Aalburg.
In bijlage 4j is een kaart te zien van deze gebieden.
De Waarde bij Wamel is een uiterwaarden gebied dat bestaat uit een grote plas met tegen de rivier aan korte
kruidenvegetatie. Uit de plas werd tot 2000 klei gewonnenI11. De Passewaay is een uiterwaarden gebied met een, bij
hoogwater, meestromende nevengeul. De Waarde bij Wamel ligt bijna recht tegen over de Passewaay. Het gedeelte
tussen de rivier en de nevengeul komt nauwelijks onder water. Dit stuk grond biedt een goede bescherming voor ganzen
tegen grondpredatoren als de Vos.
De Boezem van Brakel is gelegen tussen het slot Loevenstein en Brakel. Om het gebied heen ligt een dijk. Deze dijk loopt
het moerasgebied in, hierover kan gewandeld worden. Er staat in het gebied een batterij: Batterij onder Brakel. Dit is een
militair verdedigingswerk uit de 19e eeuw hierdoor is het gebied ook van grote cultuurhistorische waardeI12.
Ganzen
De Passewaay herbergt naar schatting 300 broedparen Grauwe gans gemengd met Soepgans.
In de Waarde bij Wamel zijn voornamelijk ruiende ganzen aanwezig. De ganzen trekken de Waal over naar dit gebied
en voelen zich, door de aanwezigheid van grote plassen veilig. Hier komen dan wel 1.500 tot 3.000 individuen bij elkaar
om te ruienM12. De Boezem van Brakel herbergt naar grove schatting 75 tot 125 Grauwe ganzen en 35 broedparen
Brandganzen, de exacte telgegevens ontbreken hier. In deze uiterwaarden is geen ecologische schade aanwezig van
overzomerende ganzen. De vegetatie heeft (nog) niet te lijden gehad van het toenemende aantal ganzen en ook de,
soms kwetsbare broedvogels zijn (nog) niet verdwenen door de ganzenM12.
De schade vindt plaats op de aangrenzende agrarische percelen. In het kader van goed nabuurschap is de beheerder
bereid om samen met andere partijen als de agrariërs en WBE’s te overleggen om schade te voorkomen. Dit komt omdat
de ganzen in de gebieden van Staatsbosbeheer broeden en foerageren in de agrarische gebieden. Samen met de FBE is
er overleg geweest en heeft Staatsbosbeheer besloten om te helpen om schade te voorkomen. De verwachting is dat
ook op de lange termijn geen ecologische schade op zal treden.
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Wet- en regelgeving
NB-wet: Niet van toepassing

Provincie: Gelderland
FBE: Rivierenland
WBE: 0180:De Bommelerwaard en 0068: Maas en Waal West
Brandgans (Branta leucopsis)
Voor de zomerperiode kan ontheffing worden verleend voor afschot op schadegevoelige percelen. Naast afschot kan ook
ontheffing worden verleend voor het rapen en/of schudden van eieren ter beperking van de broedpopulatie.
Grauwe gans (Anser anser)
Er is een vrijstelling verleend om de Grauwe gans het gehele jaar te verstoren op percelen die schadegevoelig zijn. In de
zomerperiode wordt op basis van een faunabeheerplan ontheffing verleend voor afschot op schadegevoelige percelen.
In het agrarisch gebied kan ontheffing verleend worden voor het rapen en/of schudden van eieren om de broedpopulatie
te beperken.
Opzettelijk verstoren mag het gehele jaar, afschot mag plaats vinden van 1 april tot 1 oktober maar alleen met
ontheffing en eieren rapen en/of schudden mag van 1 maart tot en met 31 mei.
Soepgans (Anser anser forma domesticus)
Soepganzen zijn niet beschermd door de Flora- en Faunawet. De Soepganzen mogen dan ook het gehele jaar verstoord
en gedood worden maar niet met een geweer.
Mogelijke maatregelen
In deze gebieden is vooral een goede samenwerking en communicatie noodzakelijk met de hoofdzakelijk agrarische
omgeving. Deze partij neemt al maatregelen in de vorm van verjagen en afschot op schadegevoelige percelen. Deze
maatregelen mogen worden voortgezet. Staatsbosbeheer heeft nog geen maatregelen genomen.
Goede communicatie is heel belangrijk, draagvlak om ganzen te bestrijden en/of te verjagen is er buiten de agrarische
sector nauwelijks. De mogelijke maatregelen die genomen worden, moeten een duidelijk effect hebben op de
populatieM12. Dit kan door het vangen en doden van ruiende ganzen. Dit is in de uiterwaardengebieden het meest
effectief.
De ganzen broeden in de Passewaay. Zodra de kuikens kunnen zwemmen, steken ze de Waal over naar de Waarden bij
Wamel. Ook vanuit andere gebieden komen ganzen ruien in de Waarde bij Wamel. Hierdoor is het aantal ganzen groot.
Naarmate er meer ganzen gaan ruien, nemen de problemen toe in dit gebied. Ganzen vangen is in dit geval zeer effectief.
Waar op gelet moet worden bij het nemen van maatregelen is dat het publiek overal mag komen in deze zogenaamde
“struinnatuur”. Verjagen met ondersteunend afschot en het bewerken van eieren is een goede mogelijkheid om de
populatie onder controle te krijgen. In de Passewaay broeden de ganzen zo dicht op elkaar en zijn de nesten zo duidelijk
zichtbaar dat ondanks de omvang van de populatie (>50) hier relatief eenvoudig ingegrepen kan worden.
Voor een overzicht van de aanbevelingen zie tabel 19.

Mogelijke
maatregelen Waaluiterwaarden
Verjagen
Kuikenwerendraster
Nestbehandeling
Afschot
Vangen en doden

+
++
+
++

Legenda
Niet aan te raden
Mogelijk maar discutabel
Mogelijk
Aan te bevelen
(Nog) Niet nodig

+
+
++
0

Tabel 19: Mogelijke maatregelen Waaluiterwaarden
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Vennengebied (Bron: Q. de Ruijter)

2.7.5 Vennengebied

De ganzen zorgen in dit bijzonder voedselarme gebied voor grote problemen als het gaat om de verrijking door middel
van guantrofiëring. Met als gevolg dat bijzonder vegetaties verdwijnen, daarom is hier de zogenaamde nulstand gewenst
ten aanzien van ganzen.
Gebiedsbeschrijving
De Hatertse en Overasseltse Vennen is een afwisselend gebied met in totaal 19 vennen. Verder bestaat het gebied uit
bos, heide, voedselarme akkers en voedselarme weilanden. De totale oppervlakte is ongeveer 520 ha. De meeste vennen
worden volledig gevoed door regenwater waardoor deze voedselarm en op sommige plekken extreem voedselarm
(oligotroof) zijn. Het gebied wordt voornamelijk begraasd met een gescheperde schaapskudde. In het gebied komen
bijzonder voedselarme flora voor als: Beenbreek (Narthecium ossifragum), Tengere/gevlekte orchis, Witte- en Bruine
snavelbies, verschillende zonnedauwsoorten, cypergrassen en droge– en natte heidevegetaties.
Daarnaast zijn er nog hoogveentjes met drijftillen die onder andere Lavendelheide, Beenbreek en Kleine veenbes
(Vaccinium oxycoccos palustris) en Zonnedauwsoorten herbergenI13. In bijlage 4k is een kaart te zien van het gebied.
Bos wordt gekapt om water vast te houden en invloed van blad en dennennaalden tot een minimum te beperken.
Ganzen
In het Vennengebied zijn veel problemen met overzomerende ganzen. De populatie die hier voor komt is jong en
heeft zich in de afgelopen vijg jaar sterk ontwikkeld zoals te zien in tabel 20. Vooral de Grote Canadese gans is in 2010
nadrukkelijk in dit gebied aanwezig met 120 broedparen en de Grauwe gans met 46 broedparen.
In het jaar 2007 en 2010 hebben tellingen plaats gevonden, in het voorgaande en in de tussen liggende jaren waren er
ook ganzen aanwezig maar zijn deze niet gemonitord.

Aantal broedpaar - Vennengebied
Pilotgebied
Grauwe Gans
Grote Canadese gans
Nijlgans
Totaal

2006 2007 2008 2009
15
5
0

20

0

0

2010
46
120*
166*

- Geen gegevens * Schatting
Tabel 20: Aantal broedparen Vennengebied

Deze populatie is sterk toenemend, als deze ontwikkeling zich in dit tempo voortzet, zal de hoogveenvorming stoppen en op
den duur zelfs worden afgebrokenM5.

44

Wet- en regelgeving
NB-wet: Niet van toepassing

FF-wet:
Provincie: Gelderland
FBE: Gelderland-Oost
WBE: 0438: St. Samenwerkende WBE's Nijmegen e.o.
Canadese gans (Branta canadensis)
Verstoren is toegestaan op schadegevoelige percelen in de gehele provincie. Afschot is ook toegestaan op
schadegevoelige percelen maar alleen in het Rivierengebied en de Gelderse Vallei. Eieren rapen en/of schudden is
toegestaan op agrarische gebieden in het Rivierengebied en de Gelderse Vallei.
Verstoren is het gehele jaar toegestaan, afschot mag plaatsvinden van 1 april tot 1 oktober en eieren rapen en/of
schudden mag van 1 maart tot en met 31 mei.
Grauwe gans (Anser anser)
Verstoren is toegestaan op schadegevoelige percelen in de gehele provincie. Afschot is ook toegestaan op
schadegevoelige percelen maar alleen in het Rivierengebied en de Gelderse Vallei. Eieren rapen en/of schudden is
toegestaan op agrarische gebieden in het Rivierengebied en de Gelderse Vallei.
Verstoren is het gehele jaar toegestaan, afschot mag plaatsvinden van 1 april tot 1 oktober en eieren rapen en/of
schudden mag van 1 maart tot en met 31 mei.
Het Vennengebied valt onder de “Natte natuurparels”, hierin staat dat vermesting niet wordt getolereerd en dat er om
die reden populatieverminderende maatregelen genomen mogen wordenL9. Een nulstand is wenselijk in het gebied.
Dit is door LMT (Landelijk Management Team) goedgekeurdM5. De desbetreffende WBE moet daarna afschot hebben
angevraagd bij de provincie.
Mogelijke maatregelen
De broedende ganzen zijn relatief eenvoudig te bestrijden. Dit kan gedaan worden door middel van afschot. Met een
vuurbuks (de zogenaamde .22), kunnen de gepaarde ganzen vroeg in het voorjaar geschoten worden. Dit dient op een
doordeweekse dag en bij voorkeur vroeg in de ochtend uitgevoerd worden zodat het publiek hiermee zo weinig mogelijk
geconfronteerd wordt. Het afschot kan plaatsvinden door geselecteerde jagers van de WBE Wijchen en Heumen, maar
wel onder begeleiding van de beheerder. Nu is het door intern beleid niet mogelijk dat afschot door eigen personeel
uitgevoerd wordt. Dit is aan te bevelen omdat er dan een goede controle is over het afschot. Indien afschot door derden
uitgevoerd wordt, moet dit zeer goed begeleid en gecontroleerd worden. De ruiende ganzen kunnen relatief eenvoudig
van de plassen af worden gevangen.
In de onderstaande tabel 21 wordt een overzicht van de mogelijke maatregelen gegeven. Nestbehandeling is in dit
gebied mogelijk. Nadeel is dat de ganzen zich goed weten te verbergen. Het Vennengebied is verder een druk bezocht
gebied. De recreant wil het liefste niet met deze maatregel geconfronteerd worden. Nestbehandeling is, met name in dit
gebied, zeer arbeidsintensief waardoor het kostbaar is om dit uit te voeren.

Mogelijke
maatregelen Vennengebied
Verjagen
Kuikenwerendraster
Nestbehandeling
Afschot
Vangen en doden

Legenda
+
++
+

Niet aan te raden
Mogelijk maar discutabel
Mogelijk
Aan te bevelen
(Nog) Niet nodig

+
+
++
0

Tabel 21: Mogelijke maatregelen Vennengebied
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Arkemheen (Bron: Q. de Ruijter)

2.7.6 Arkemheen

Arkemheen is een goed ontwikkeld weidevogelgebied met broedende weidevogels als Grutto (Limosa limosa), Kievit
(Vanellus vanellus) en Tureluur. In dit gebied zijn weinig problemen van ganzen met weidevogels maar wel met ganzen en
agrariërs.
Gebiedsbeschrijving
Arkemheen is een polder die aangewezen is door het Rijk als Nationaal Landschap. De polder is een open gebied dat
bestaat uit oude, laaggelegen polders langs het Eemmeer, het Nijkernauw en het Nuldernauw. In de polder zijn nog
restanten aanwezig van zouttolerante vegetatie (zogenaamde hard memory soorten) die overgebleven zijn van de
Zuiderzee. Arkemheen is één van de belangrijkste weidevogelgebieden in Nederland omdat de weidevogelgemeenschap
een veel kleinere negatieve trend vertoont in vergelijking met de meeste gebieden in Nederland.
In dit gebied broeden weidevogels als Grutto (Limosa limosa), Watersnip (Gallinago gallinago) en Tureluur
(Tringa totanus), maar ook soorten als Slobeend (Anas clypeata), Veldleeuwerik (Alauda arvensis) en Gele kwikstaart
(Motacilla flava)I14. In bijlage 4l is een kaart te zien van het gebied.
Ganzen
In dit gebied is het aantal ganzen in 5 jaar sterk toegenomen, van 10 broedparen in 2006 tot een geschat aantal van 176
in 2010. Het aantal broedparen in Arkemheen staat per ganzensoort in tabel 22 weergegeven.

Aantal broedpaar - Arkemheen
Pilotgebied
Brandgans
Grauwe Gans
Grote Canadese gans
Indische gans
Nijlgans
Soepgans
Totaal
- Geen gegevens * Schatting
Tabel 22: Aantal broedparen Vennengebied
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2006 2007 2008 2009
2
24
7
19
20
33
4
6
4
2
2
1
14
32
7
1
1
10

67

39

63

2010
150*
20*
6
176*

Ondanks dit hoge aantal zijn er geen problemen met overzomerende ganzen en exoten binnen de terreinen van
Staatsbosbeheer. Het gaat hierbij voornamelijk om economische schade op agrarisch gepachte gronden en overige
landbouwgebieden. Op eigen terrein, grenzend aan de Staatsbosbeheer percelen doen agrariërs aan schadebestrijding
zoals ingrepen op ei-niveau, verstoren en afschot.
Over de relatie van overzomerende ganzen en weidevogels is weinig bekend. Dit is dan ook de reden waarom er
niet ingegrepen is. Er bestaat een vermoeden dat de ganzen weidevogels verdrijven. Dit kan komen door vraat,
waardoor de vegetatie te kort wordt en daarmee geen dekking biedt om te broeden. Maar het kan ook door
agressief territoriumgedrag komen. Een voorbeeld hiervan is te vinden in Botshol, een natuurgebied in eigendom van
Natuurmonumenten. Door het te grote aantal ganzen werd het gras kort gegraasd. Hierdoor konden weidevogels niet
meer voortplanten of voedsel zoeken. De pullen kunnen geen dekking vinden in het kort gegeten gras waardoor er meer
gepredeerd wordenL5.
Wet- en regelgeving
NB-wet: Arkemheen behoort tot het Natura 2000-landschap ‘Meren en Moerassen’ en is aangewezen als
Vogelrichtlijngebied vanwege de aanwezigheid van open vochtige graslanden. Deze graslanden zijn het leefgebied
vormen van Kleine zwaan (Cygnus bewickii) en fungeert ook als rustplaats en overwinteringsgebied voor andere
vogelsoortenI15.

FF-wet:
Provincie: Gelderland
FBE: Veluwe
WBE: 0156/Nijkerk en omgeving
Grauwe gans (Anser anser)
Er is een vrijstelling verleend om de Grauwe gans het gehele jaar te verstoren op percelen die schadegevoelig zijn. In de
zomerperiode wordt op basis van een faunabeheerplan ontheffing verleend voor afschot op schadegevoelige percelen.
In het agrarisch gebied kan ontheffing verleend worden voor het rapen en/of schudden van eieren om de broedpopulatie
te beperken.
Opzettelijk verstoren mag het gehele jaar, afschot mag plaats vinden van 1 april tot 1 oktober maar alleen met
ontheffing en eieren rapen en/of schudden mag van 1 maart tot en met 31 mei.
Mogelijke maatregelen
Er is geen bewijs dat ganzen in dit gebied daadwerkelijk andere soorten, en met name weidevogels, verjagen. Het enige
dat bekend is dat ganzen Zwarte sternvlotten om zwemmen of als nestplaats gebruikenL5. Voor dit gebied dient nader
onderzocht worden wat het effect is van broedende ganzen op de weidevogelpopulatie. Het nemen van maatregelen lijkt
voor die tijd op eigen terrein niet noodzakelijk.
Voor een overzicht van de aanbevelingen zie tabel 23.

Mogelijke
maatregelen Arkemheen
Verjagen
Kuikenwerendraster
Nestbehandeling
Afschot
Vangen en doden

Legenda
0
0
0
0
0

Niet aan te raden
Mogelijk maar discutabel
Mogelijk
Aan te bevelen
(Nog) Niet nodig

+
+
++
0

Tabel 23: Mogelijke maatregelen Arkemheen
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Wallen van Doesburg (Bron: Q. de Ruijter)

2.7.7 Doesburg

De Wallen van Doesburg vinden hun oorsprong in de 17e eeuw. In de tussentijd is er veel veranderd maar een deel van
de wallen is nog steeds herkenbaar. Dit deel is in beheer bij Staatsbosbeheer en bevindt zich aan de rand van de stad
Doesburg (zie bijlage 4m) en wordt doorkruist door de autoweg de N317. Dit geeft een unieke situatie wat betreft de
ganzen problematiek en vraagt daarom ook een speciale aanpak .
Gebiedsbeschrijving
Het zuidelijk gelegen gebied bestaat uit sloten met daar tussenin nat rietland. Dit rietland ligt tegen de bebouwde kom
van Doesburg aan en grenst aan een klein stuk grasland dat in eigendom van een agrariër is.
Het gebied is in 2009 opgeleverd nadat er werkzaamheden hebben plaats gevonden ten behoeve van
natuurontwikkeling. Voor de oplevering was het gebied ten dele afgegraven om de rietontwikkeling te bevorderen.
Wegens vraat aan het jonge riet door het relatief grote aantal aanwezige ganzen is rietontwikkeling onmogelijk gemaakt.
Aan de noordzijde van de N317 bestaat het gebied uit de kenmerkende verdedigingswallen die benadrukt worden
door een smalle bomen singel. De wallen worden omgeven door een ring gracht waarlangs knotwilgen staan, in deze
beschutting broeden de ganzen graag. In bijlage 4m is een kaart te zien van het gebied.
Ganzen
In 2006 waren in het gehele gebied een 61 geregistreerde broedparen aanwezig. Van de twee opvolgende jaren zijn geen
geregistreerde gegevens beschikbaar en heeft ook de herinrichting plaatsgevonden. Hierna heeft in 2009 een grondige
broedvogel inventarisatie plaatsgevonden, waar met een totaal van 130 broedpaar een ruime verdubbeling heeft
plaatsgevonden tegenover 2006. Van 2010 zijn geen officiële telgegevens beschikbaar en is een schatting verricht voor
de Zuidzijde waar zich de meeste problemen voor doen.
Voor het totaal aantal broedparen van het gebied zie tabel 24.

Aantal broedpaar - Wallen bij Doesburg
Pilotgebied
Grauwe gans
Kolgans
Totaal

2006 2007 2008 2009
61
118
12
61

0

0

130

2010
40*
40*

- Geen gegevens * Schatting Zuidzijde
Tabel 24: Aantal broedparen Wallen van Doesburg

Het gebied is bij de herinrichting ten delen afgegraven, zodat zich meer riet kan ontwikkelen. Deze doelstelling is tot op
heden nog niet gehaald, door de grote mate van vraat veroorzaakt door Grauwe ganzen en SoepganzenM1. Buiten de
gebieden van Staatsbosbeheer is er ook veel schade op het omliggend agrarisch land veroorzaakt door de ganzen.
De ganzen worden door de agrariër verjaagd wat gevaarlijke situaties oplevert voor het verkeer.
De ganzen gedragen zich aan het eind van het voorjaar, vooral als ze kuikens bij zich hebben, agressief naar publiek dat
wandelt aan de rand van de bebouwde kom.
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Wet- en regelgeving
NB-wet: Niet van toepassing

FF-wet:
Provincie: Gelderland
FBE: Veluwe
WBE:0362: Hummelo Keppel
Grauwe gans (Anser anser)
Er is een vrijstelling verleend om de Grauwe gans het gehele jaar te verstoren op percelen die schadegevoelig zijn.
In de zomerperiode wordt op basis van een faunabeheerplan ontheffing verleend voor afschot op schadegevoelige
percelen. In het agrarisch gebied kan ontheffing verleend worden voor het rapen en/of schudden van eieren om de
broedpopulatie te beperken.
Opzettelijk verstoren mag het gehele jaar, afschot mag plaats vinden van 1 april tot 1 oktober maar alleen met
ontheffing en eieren rapen en/of schudden mag van 1 maart tot en met 31 mei.
Volgens de Flora- en faunawet is het niet toegestaan om aan de zuidzijde van de N-317 afschot te plegen. Aan de
noordzijde van de N-317 (zie bijlage 4m, is afschot op agrarisch grondgebied wel toegestaan.
Mogelijke maatregelen
Boswachter monitoring dhr. T. Hunink heeft aangegeven dat er mogelijkheden zijn om in de vroege ochtend schade te
bestrijden met een kogelgeweer. Bij voorkeur met geluidsbeperkende middelen zoals afschot met demper, is bij de wet
(nog) niet toegestaan. Vangacties zullen op veel weerstand stuiten van bewoners die tegen het gebied aan wonen. Dit
komt doordat de ganzen (met jongen) in en om de woonwijken te vinden zijn. Dit maakt dat de bewoners zich direct
betrokken voelen bij de ganzen en dit zien als natuur in de stad. Verjagen levert veel verstoring op in het gebied. Daarbij
kan het gevaarlijke verkeerssituaties opleveren als de ganzen in de richting van de bebouwde kom of de aangrenzende
autoweg (N317) de lucht in gaan. Het is mogelijk in het vroege voorjaar, wanneer de ganzen paren vormen, afschot te
plegen aan de noordkant van het gebied zie bijlage 4m. Het is dan duidelijk in het veld te onderscheiden welke vogels
gaan broeden en welke niet. Deze kunnen geschoten worden voordat de ganzen zich verplaatsen naar de zuidzijde van
het gebied waar de meeste overlast plaatsvindt. Voor een overzicht van de aanbevelingen zie tabel 25.

Mogelijke
maatregelen Doesburg
Verjagen
Kuikenwerendraster
Nestbehandeling
Afschot
Vangen en doden

Legenda
+
+
++
-

Niet aan te raden
Mogelijk maar discutabel
Mogelijk
Aan te bevelen
(Nog) Niet nodig

+
+
++
0

Tabel 25: Mogelijke maatregelen Wallen van Doesburg
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HOOFDSTUK 3
Discussie, conclusies &
aanbevelingen
3.1 Discussie
De betrouwbaarheid van de geregistreerde gegevens is van groot belang, omdat hier de aanbevelingen voor de
maatregelen op gebaseerd worden. Daarom wordt in de onderstaande tekst per bron uitgelegd hoe betrouwbaar de
gebruikte gegevens zijn.
De aantalschattingen van de boswachters zijn redelijk betrouwbaar; de boswachters hebben veel kennis over het
gebied. Het blijft daarentegen een schatting die niet met bestaande gegevens vergeleken kan worden (deze waren niet
beschikbaar van de gebieden waar de boswachters is gevraagd een schatting te geven van de aantallen).
De broedvogelrapportages van SOVON en diverse adviesbureaus zijn veelgebruikte bronnen in dit onderzoek. De
betrouwbaarheid van de gegevens die hieruit afkomstig zijn is hoog tot zeer hoog.
De gegevens verkregen uit de NDFF zijn betrouwbaar, mits de gegevens volledig zijn. Op het moment van raadplegen
(april 2011) werd de databank nog aangevuld met gegevens waardoor er onvolledigheden kunnen zijn. Tevens zijn niet
alle gegevens bruikbaar. In de database staan losse waarnemingen gecontroleerd door het GaN maar ook complete
broedvogelkarteringen. Om dubbeltellingen uit te sluiten zijn de meest volledige gegevens gebruikt; dit zijn de gegevens
van SOVON.
De gegevens die vermeld worden in Kievit zijn zeer betrouwbaar, maar het merendeel van de tellingen wordt
uitgevoerd op doelsoorten. Dit is iets waar ganzensoorten vrijwel nooit onder vallen. De niet broedende ganzen worden
doorgaans niet geteld terwijl de aantallen vele malen (gemiddeld 5xL1) hoger liggen dan het aantal broedparen. Dit zijn
onvolledigheden die tot gevolg hebben dat een vertekend beeld ontstaat van de werkelijke situatie.
Wat tellingen eveneens beïnvloed zijn de in het verleden genomen maatregelen (eierenrapen, afschot etc.). Deze
maatregelen die legaal of illegaal (niet door Staatsbosbeheer) genomen zijn worden (vrijwel) nooit geregistreerd, terwijl
deze maatregelen wel de populatiegrootte beïnvloeden waardoor de trend wordt vertekend.
De verkregen informatie van alle boswachters van Staatsbosbeheer Regio-Oost wat betreft schade en overlast zijn
discutabel. De inschattingen van schade zijn gebaseerd op meningen en niet op vastgestelde normeringen. Hierdoor kan
de werkelijke omvang van de problematiek afwijken van het huidige beeld.
De aanbevolen maatregelen in dit onderzoek neigen vooral naar de reducerende kant. Steeds meer alternatieven
komen op de markt. Deze zijn bijvoorbeeld gericht op het verjagen van ganzen of het weglokken van ganzen naar andere
gebieden. Mogelijk zijn deze maatregelen even effectief als de reducerende maatregelen, dit is echter nog niet bewezen.
Het stappenplan zoals gepresenteerd in paragraaf 2.6 is een hulpmiddel voor de boswachters van Staatsbosbeheer
Regio-Oost om tot maatregelen te komen. Het stappenplan beschrijft een richtlijn van de te nemen stappen, in de
praktijk kan er anderzijds een afwijkend traject gevolgd worden.
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Opvallend is dat bij het nemen van maatregelen er een grote waarde wordt gehecht aan de publieke opinie. Uiteraard is
het goed om hier rekening mee te houden maar in de besluitvorming zou dit niet leidend mogen zijn.
Voor de aanbevelingen is uitgegaan van de huidige wetgeving en het huidige beleid. De ontwikkelingen zijn de laatste
maanden zeer snel gegaan. Er zijn verschillende beleidsvoorstellen en voorstellen tot wetswijzigingen gedaan. Tegelijk
is de conceptversie van de nieuwe wet Natuur, de vervanger van de FF-wet, de Boswet en de Natuurbeschermingswet,
gepresenteerd. De voorstellen tot wetswijziging en de conceptversie van de nieuwe wet Natuur liggen niet op één lijn,
waardoor de uitkomst vele kanten op kan en de aanbevelingen van de maatregen mogelijk hierop aangepast dienen te
worden.

3.2 Conclusies

Deelvragen
1. Met welke soorten en met welke aantallen overzomerende ganzen heeft Staatsbosbeheer te maken?
Staatsbosbeheer heeft voornamelijk schade van 5 ganzensoorten:
• Grauwe gans (Anser anser);
• Soepgans (Anser anser forma domesticus);
• Canadese gans (Branta canadensis);
• Nijlgans (Alopochen aegyptiaca);
• Brandgans (Branta leucopsis).
De aantallen broedgevallen van alle ganzensoorten zijn in de periode 2006 tot 2009 sterk toegenomen van 1.956
broedparen in 2006 tot 2.918 broedparen in 2009. Dit is een toename van bijna 50% wat op een gemiddelde toename
van 12,5 procent per jaar komt (paragraaf 2.1).
De verwerking van deze data is uitgevoerd in de dataverwerking programma’s GIS, Kievit en NDFF.
Hieruit is gebleken dat er met name in Kievit veel overbodige kolommen vermeld staan. Zoals:
SCHAAL_COD, SCHAALEENH, SCHAAL2_CO2, SCHAAL2EEN, KOMENDE_5, VOORLETTER, WOONPLAATS, ORGANISATI.
In totaal gaat het om negen kolommen (mogelijk meer) waar nooit iets ingevuld staat (paragraaf 2.1).
Er kan ook nog een verbeterslag gemaakt worden op het gebied van het inventariseren van ganzen. Niet van alle
gebieden zijn gegevens beschikbaar, deze zijn niet bekend of zijn niet geregistreerd. Hierdoor is het moeilijk om een
trend te laten zien en om te onderbouwen welke maatregelen genomen moeten worden. Nu zijn er te vaak geen
gegevens beschikbaar over de aantallen (niet broedende) ganzen in de gebieden van Staatsbosbeheer Regio-Oost
waardoor de onderbouwing vaak gebrekkig is (paragraaf 2.1).

2. Welke gebieden ondervinden welke type schade door overzomerende ganzen?
Staatsbosbeheer ondervindt de meeste schade van overzomerende ganzen in voedselarme tot zeer voedselarme
gebieden. Deze gebieden herbergen (zeer) zeldzame vegetatietypen. Door guanotrofiëring (vermesting) van het gebied
komen nutriënten het gebied binnen waardoor deze bijzondere vegetaties kunnen verdwijnen. In Haaksbergerveen
speelt dit probleem doordat de ganzen in de bovenste compartimenten van het gebied rusten. In de uiterwaarden van
de Vecht en het Zwarte Water kan de vegetatie niet meer tot ontwikkeling komen door slemp- en vraatschade.
Hierdoor kunnen bijzondere vegetatietypen als de Kievitsbloemhooilanden verdwijnen maar ook de Rietontwikkeling
(Wallen van Doesburg)kan in sommige gebieden niet tot ontwikkeling komen. Hierdoor komen bijzondere riet- en
moerasvogels niet meer tot broeden. In de gebieden van Staatsbosbeheer (Arkemheen) is er nog een (verondersteld)
probleem met weidevogels. Er wordt gesteld dat de aanwezigheid van ganzen de weidevogels verdrijven (paragrafen
2.2 en 2.7).
Het ganzenprobleem is niet alleen een probleem voor Staatsbosbeheer. Sommige aanliggende gebieden, voornamelijk
agrarische gebieden, ondervinden ook schade van overzomerende ganzen.
Een goede samenwerking met andere grote terreinbeherende organisaties en partijen zoals de provincies en agrariërs is
noodzakelijk (paragraaf 4.1).

3. In welke gebieden worden populatieregulerende maatregelen toegepast en waar wordt “niets” gedaan ten aanzien
van overzomerende ganzen?
Uitgaande van het beleid van Staatsbosbeheer mogen er in de “natte voedselarme parels” maatregelen getroffen t.a.v.
overzomerende ganzen. Hieruit kan geconcludeerd worden dat in het Vennengebied ingegrepen mag worden om de
terreindoelstellingen van het gebied te verbeteren.
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In de overige gebieden grijpt Staatsbosbeheer alleen in als dit voor de realisatie van de terreindoelstellingen noodzakelijk
is. Dit kunnen Kievitsbloemhooilanden zijn (uiterwaarden Vecht en Zwarte Water) maar ook verdringen van doelsoorten
(weidevogels in Arkemheen).
Staatsbosbeheer is niet verantwoordelijk voor schade die door derden geleden wordt. Wel wil Staatsbosbeheer,
uit oogpunt van goed nabuurschap, helpen om de problemen op te lossen (Waaluiterwaarden). De voorwaarde is dat
de aangrenzende terreineigenaar wel in alle redelijkheid zelf in de eigen gebieden eerst alles eraan doet om schade te
voorkomen (paragraaf 2.4).
Gebieden waar Staatsbosbeheer geen maatregelen treft ten aanzien van overzomerende ganzen zijn goed
functionerende ecosystemen. Voorbeelden van deze gebieden zijn de Oostvaardersplassen en de uiterwaarden,
indien naburige terreineigenaren geen schade ondervinden (paragraaf 2.4).

4. Op basis van welke afwegingen komen beheerders tot een aanpak van de ganzenproblematiek?
Het stappenplan geeft weer wat de beheerder moet doen om tot beheermaatregelen te komen ten aanzien van
overzomerende ganzen. De onderstaande opsomming is een weergave van de punten die in een stappenplan behandeld
worden:
• Eerst wordt er een gebiedsbeschrijving opgesteld;
• dan wordt het probleem beschreven;
• hierna wordt er gekeken welke maatregel voor die plek het meest effectief is, het minst verstoord en door de
direct betrokkenen het gemakkelijkst geaccepteerd wordt (mening van de betrokkenen is niet leidend);
• vervolgens wordt onderzocht welke wet- en regelgeving er van toepassing is op het gebied en daarmee welke
maatregelen toegestaan zijn;
• dan wordt er gekeken of de maatregel op die plek mogelijk is volgens het eigen beleid van Staatsbosbeheer;
• tenslotte moet er goedkeuring verleend worden door de fauna-adviseurs en de BOB’s indien het om impopulaire
maatregelen gaat zoals afschot en vergassen moet de door de (regio) directeur goedkeuring worden gegeven.
Dit stappenplan geeft geen kant en klaar advies maar is een hulpmiddel voor de beheerder om tot maatregelen te
komen (paragraaf 2.6).
De maatregelen die geadviseerd zijn kunnen elk afzonderlijk uitgevoerd worden, maar voor het bereiken van het
maximaal effect is het nemen van meerdere maatregelen vaak noodzakelijk.
Indien er maatregelen genomen worden dienen deze in meer of mindere mate voortdurend genomen te worden
anders zal de populatie zich herontwikkelen naar het oorspronkelijke niveau en doorgroeien naar de maximale
draagkracht van het gebied. Het ongeschikt maken van de broed- en nesthabitat is in kleine en overzichtelijke gebieden
effectief in populaties met <50 ganzen. Het plaatsen van een raster is kostbaar en kan in strijd zijn met bestaande
natuurdoelstellingen (barrière voor andere fauna). Opvanggebieden bieden geen directe oplossing. Wel kunnen deze
gebieden dienen als buffer waardoor de eerste problemen met aangrenzende buren worden voorkomen. De meeste
maatregelen vergen een intensieve begeleiding. Afschot wordt bijvoorbeeld uitgevoerd door jagers die lid zijn van de
omliggende WBE. Deze zullen goed geïnstrueerd moeten worden waar en wanneer wel en niet geschoten mag worden
(paragraaf 2.4 en 2.5).

5. Kan er een beslismodel ontwikkeld worden om voor elk gebied tot passende maatregelen te komen?
Het is niet mogelijk een beslismodel te ontwikkelen welke tot een eenduidig advies komt. Voor elk gebied is namelijk
maatwerk vereist, doordat er teveel uitzonderingen op situaties, gebieden en soorten zijn. Hiernaast geeft alleen
wetgeving uitsluitsel (in ±90 vertakkingen) waardoor het beslismodel te complex en te omvangrijk zou worden (paragraaf
2.3).
In dit rapport is een stappenplan gemaakt als vervanging van het beslismodel. Dit stappenplan helpt de terreinbeheerder
op weg, om tot maatregelen te komen die in het gebied uitgevoerd kunnen worden. Dit stappenplan houdt rekening met
de effectiviteit van de maatregel, de verstoring op de omgeving bij de uitvoering ervan, begaanbaarheid van het terrein
en de mening van de betrokkenen paragraaf 2.6). De keuze voor de te nemen maatregelen zijn beperkt tot vijf:
• Kuikenrasters plaatsen
• Verjagen
• Nestbewerking
• Afschot
• Vangen en doden
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6. Tot welk advies leidt het gebruik van het beslismodel voor een aantal pilotgebieden?
Het behoorde niet tot de mogelijkheden om een advies uit te brengen met behulp van het beslismodel. Ter vervanging
van het beslismodel is een stappenplan opgesteld. Door het stappenplan toe te passen is per pilotgebied een advies
op maat uitgebracht. Het advies per gebied varieert sterk, omdat de gebieden in verschillende provincies liggen, onder
verschillende FBE’s vallen en elk eigen gebiedsspecifieke randvoorwaarden hebben. De laatste stap uit het stappenplan is
overgeslagen, er is geen goedkeuring gevraagd aan de regionale fauna-adviseur de BOB’s of de (regio)directeur
(bij impopulaire maatregelen als afschot en vergassen) (paragraaf 2.7).
Tabel 26 geeft een korte weergave welke maatregelen er per pilotgebied wordt geadviseerd.

Vangen en doden
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Afschot
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-

+
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0
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+
0
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Nestbehandeling

Kuikenwerendraster

Haaksbergerveen
IJsseluiterwaarden
Roggebotveld
Waaluiterwaarden
Vennengebied
Arkemheen
Doesburg

Verjagen

Mogelijke maatregelen

Legenda
Niet aan te raden
Mogelijk maar discutabel
Mogelijk
Aan te bevelen
(Nog) Niet nodig

+
+
++
0

Tabel 27: Legenda tabel 26

Tabel26: Mogelijke maatregelen pilotgebieden

3.3 Aanbevelingen

Aantalstellingen
Om een goed beeld te krijgen van de overzomerende ganzen moeten niet alleen de broedende ganzen geteld worden
maar ook de niet-broedende ganzen (zie paragraaf 2.1). Ganzen broeden in het derde en soms al het tweede levensjaar.
In de omgeving van broedende ganzen zijn niet broedende ganzen aanwezig die over het algemeen meer schade
veroorzaken dan broedende ganzen (zie paragraaf 2.2). Hierdoor kan meer inzicht gekregen worden in de mogelijk te
nemen maatregelen. De ganzen worden nu in november en december gericht geteld, dit dient in maart of juli uitgevoerd
te worden (zie paragraaf 2.1).
Slaapplaatstellingen uitvoeren is een goede mogelijkheid om niet broedende ganzen te tellen. De ganzen hoeven dan
niet “gezocht” te worden over een groot gebied (bijvoorbeeld een grote polder) en het is minder arbeidsintensief.
In dit geval kan niet alles geteld worden omdat sommige exemplaren heel laat of niet naar de slaapplaats komen maar er
kan een betere indicatie gekregen worden over het aantal niet broedende ganzen.
Registratie van data
De data verwerking kan in zowel in Kievit als de NDFF verbeterd worden op het eenduidig efficiënt weg schrijven van
data (zie paragraaf 2.1).
Zowel Kievit als de NDFF kunnen dienen een verbetering te maken in de gebruiksvriendelijkheid/opvraagbaarheid van
gegevens. Bijvoorbeeld door het verwijderen van overbodige kolommen (zie paragraaf 2.1).
De databanken lopen vaak twee tot drie jaar achter met invoeren van gegevens, recente data is noodzakelijk!
Meer jaren broedvogelrapportages worden in zowel Kievit als de NDFF gedateerd op 1 januari jaar X. Dit kan
gebruiksvriendelijker gemaakt worden door middel van een checkbox (zie paragraaf 2.1).
Een betere controle op de juistheid/volledigheid van de gegevens is dringend gewenst!
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Wetgeving
Het is aan te bevelen om de Grauwe gans terug op de wildlijst te zetten (Flora- en Faunawet) met een bijhorende periode
dat de jacht is geopend. Om de wintergasten zo min mogelijk te verstoren zijn juli t/m september een geschikte periode
om de jacht open te stellen.
De Soepgans mag volgens de Flora- en Faunawet gedood worden met alle toegestane middelen maar niet met het
geweer. Het is aan te bevelen om voor de Soepgans de wetgeving te veranderen en afschot toe te staan (paragraaf 2.3).
Beleid Staatsbosbeheer
Het beleid van Staatsbosbeheer moet door alle werknemers eenduidig uitgedragen worden ( paragraaf 2.4).
De gegevens over de getroffen maatregelen (legaal genomen door Staatsbosbeheer of illegaal genomen door
derden) dienen nauwkeurig genoteerd te worden, zodat deze geverifieerd kunnen worden (paragraaf 2.5). Hierbij kan
bijvoorbeeld gedacht worden aan nesten die leeggehaald zijn of kapot gemaakt.
Maatregelen
Het heeft de voorkeur dat de maatregelen integraal worden aangepakt. Voor deze aanpak dienen er slimme combinaties
van gebieden gemaakt te worden, zodat een gezamenlijke aanvraag voor bijvoorbeeld een ontheffing ingediend
kan worden. Hierbij kan gedacht worden aan een combinatie van gebieden binnen en buiten de terreinen van
Staatsbosbeheer (voor een overzichtskaart van de terreinen van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Provinciale
landschappen zie bijlage 4a). Voordat de maatregelen uitgevoerd worden, dienen deze goed te worden onderbouwd.
Door nauw samen te werken met de WBE’s kunnen telgegevens ter onderbouwing verzameld worden.
De maatregelen moeten volgens een meerjaren traject uitgevoerd worden om herstel van de populatie te voorkomen.
Goede communicatie is belangrijk. Aan de betrokkenen moet duidelijk worden onderbouwd waar en waarom bepaalde
maatregelen genomen worden.
Door middel van het stappenplan kan per gebied inzichtelijk gemaakt worden wat de volgorde is van de te nemen
maatregelen. Er kan inzichtelijk worden gemaakt wat wel en wat niet gedaan wordt en wat de reden hierachter is.
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Definitie en begrippenlijst
Beschermde Natuurmonumenten:Per 1 oktober 2005 is de Natuurbeschermingswet gewijzigd. Met de wijziging is het
verschil tussen Staatsnatuurmonumenten en Beschermde Natuurmonumenten verdwenen (voortaan: Beschermde
natuurmonumenten)I3.
Broedpaar: Het aantal paren ganzen dat zich ophoudt in geschikt broedbiotoop binnen de voor die soort geldende
datumgrenzen (het gaat dan om territoriale paren) of het aantal nesten met eierenL1.
De Voedselarme, hoge zandgronden (parels):Tot deze categorie worden de uitgesproken voedselarme, natte
natuurgebieden op de hooggelegen, droge zandgronden geregend. Het zijn natuurgebieden, die vanwege hun
voedselarme (maar soms mineralenrijke) milieu, waardevolle en zeldzame levensgemeenschappen herbergen. Veel
van deze voedselarme, natte natuurgebieden zijn dan ook letterlijk ‘schatkamers’ van de biodiversiteit, waar met
name veel bedreigde plantensoorten hun laatste refugium (toevluchtsoord) hebben gevonden. Voorbeelden van deze
natuurgebieden zijn de kleinschalige vensystemen (overwegend in het pleictoscene deel van Nederland),
de Nederlandse hoogveengebieden en de duinmeren en –plassen in de vastelandsduinen en op de WaddeneilandenL9.
Exoot: Een exoot is een soort die zich heeft gevestigd buiten zijn seizoensspecifieke historische èn natuurlijke
leefgebied, door of vanwege het wegvallen van dispersiebarrières, waar dit wegvallen het gevolg is van al dan niet
opzettelijk handelen van de mensL6.
Faunabeheerplan: Overeenkomstig met artikel 30 van de Flora- Faunawet (bijlage 3b) goedgekeurd beheerplanL6.
Faunafonds:Organisatie die, als opvolger van het Jachtfonds, overheden adviseert bij de uitvoering van hun taken op het
gebied van jacht en faunabeheer en financiële tegemoetkomingen kan verlenen bij faunaschadeL6.
FBE: Faunabeheereenheid, is een samenwerkingsverband van jachthouders dat erkend is door de provincie. Volgens
artikel 29 van de Flora en Faunawet (bijlage 3b)L6.
Ganzen-8 (G-8): Samenwerkende organisaties (8) die een plan hebben geschreven over de ganzenproblematie,
bestaande uit: De 12 Landschappen, Federatie Particulier Grondbezit, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging,
LTO Nederland, Natuurmonumenten, Particulier Agrarisch Natuurbeheer, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming.
Ganzen-7 (G-7): Samenwerkende organisaties (7) die een plan hebben geschreven over de ganzenproblematiek
nadat de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging eruit is gestapt, bestaande uit: De 12 Landschappen, Federatie
Particulier Grondbezit, LTO Nederland, Natuurmonumenten, Particulier Agrarisch Natuurbeheer, Staatsbosbeheer en
Vogelbescherming.
Habitatrichtlijngebieden: Bescherming van gebieden die natuurlijke en half-natuurlijke habitats herbergenI17.
Overzomerende gans: Onder overzomerende ganzen, vallen ganzen die in de zomermaanden (1 april tot 1 oktober) in
Nederland verblijven en/of broedenL1.
Natura 2000-gebieden: De Europese Unie (EU) wil de biodiversiteit in Europa beschermen met Natura 2000. Dat is een
Europees netwerk van beschermde natuurgebiedenI17.
Vogelrichtlijngebieden: Speciale aangewezen beschermingszones (gebieden) die belangrijk zijn voor zeldzame of
bedreigde vogelsoorten als overwinteringsgebiedI15 .
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