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SAMENVATTING
De probleemstelling waar het in dit rapport om draait luidt: 'Is het aanwijzen van gedooggebiedeneen goede oplossing voor het ganzenschadeprobleem?'
Op deze vraag en een aantal deelvragen heben we antwoord gekregen d.m.v. intervieuws en
literatuurstudie. Er zijn verschillende pertijen betrokken bij dit probleem, te weten: de agrariërs,
dejagers, de natuurbeschermingsorganisaties en de overheid.
Deze verschillende partijen hebben elk hun eigen belang t.o.v. ganzen. De agrariër ondervindt
schade van de ganzen, dat is inkomstenderving, de jager wil zijn hobby blijven uitvoeren, de
natuurbeschermingsorganisaties zien een broedende gans als een verhoging van de natuurwaarde
van een natuurgebied en de overheid ziet de gans als een dier dat bescherming nodig heeft maar
de schadedie hij aanricht als eenkostenpost.
Het oplossen van het ganzenschadeprobleem is heel complex. Hier komt nog bij dat er een
nieuwe wet komt waarin de nieuwe wildlijst nog maar 6 wildsoorten bevat (de gans staat er niet
meer bij). Er mag dus binnenkort niet meer opganzen worden gejaagd.
Er zijn verschillende mogelijkheden om het probleem voor de verschillende betrokken partijen
acceptabel te maken.
*

DeProvincie zou eenganzenbeheersplan voor Gelderland opkunnen stellen, eengoed
voorbeeld is 'Ganzenbeheerplan Gelderse Poort'.

*

Variant opgedooggebieden maken waarin verjagen en gedogen samengaan.
De agrariër mag de ganzenpassief verjagen vanzijn kwetsbare percelen als hij ze
gedoogd op andere percelen. Hij zal de gedoogpercelen aantrekkelijk moeten makenvoor
ganzen bijvoorbeeld door: oogstresten te laten liggen, groenbemester zaaien opbraakliggende grond, smakelijke niet schadegevoeligen gewassen telen op de gedooggronden en
bijvoeren.

*

Natuurbeschermingsorganisaties (nbo)bij hetprobleem betrekken.
Door het creëren vaneenoptimaal broedbiotoop voor de gans, zijn er ganzen diehet
helejaar door hier blijven. De nbo's zouden aansprakelijk kunnen worden gesteld voor
de schade die zomerganzen aanrichten die inhungebied broeden.
De nbo's zouden ook specialen fourageergebieden voor ganzen kunnen opnemen inde
inrichting vaneen nieuw natuurgebied. Zo zouden ze de schade bij de agrariërs kunnen
helpen beperken.
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VOORWOORD
In het kader van het 3e-jaars extern project van de Internationale Agrarische Hogeschool
Larenstein isdit rapport tot stand gekomen.
De uitvoering is gedaan in een rollenspel, waarin de Provincie Gelderland een adviesbureau in
de arm heeft genomen om hen adviezen te geven over het oplossen van het ganzenschadeprobleem in Gelderland.
Het adviesbureau is gevormd door vijf 3e-jaars studenten en heet 'Het gans genootschap,
adviesgroep voor het oplossen vanwildschadeproblemen in Gelderland'.
De rol van de school in dit rollenspel is het begeleiden van de studenten als het gaat om de
samenwerking en evt. advies geven over spelling, stijl en taalgebruik.
Het 'gans genootschap' wil hierbij:
T. Dikker, G. Laaijendecker, L. van de Bergh, J. Bekhuis, F. van der Weele, J. Oosterbaan,
W. Derksen, M. Chamuleau, J. Rouwenhorst, dhr van Willigen, dhr Verwoerd, dhr Woesthuis
en natuurlijk alle geïnterviewde agrariërs enjagers hartelijk bedanken voor hun inzet en de tijd
die ze voor ons vrij hebben gemaakt. Ook bedanken wij G. Woelders voor het ontwerpen en
uitwerken van deplaat op de kaft vanhet rapport.
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INLEIDING
Ook zo'n last van ganzen? Vast niet. Er zijn mensen die kunnen ze wel schieten, maar dat mag
straks niet meer!
Toch blijven ze evenveel (of meer) schade veroorzaken op de landbouwbedrijven. Deze schade
wordt vergoed door het ministerie, maar kandit zo doorgaan?
Deze anekdote bevat voor een deel al de probleemstelling van het onderzoek van dit rapport,
deze luidt: 'Is het aanwijzen van gedooggebieden een goede oplossing voor het ganzenschadeprobleem?
Uit dezekernvraag kunnen verschillende deelvragen worden afgeleid:
- Hoe ishet faunabeheer nu geregeld?
- Hoe isdit in de Flora- en faunawet geregeld?
- Is er draagvlak voor ganzengedooggebieden?
- Welke alternatieven zijn er voor dit probleem te bedenken?
Om een antwoord op bovengenoemde vragen te krijgen, zijn gesprekken gevoerd met agrariërs,
jagers, natuurbeschermingsorganisaties ende overheid (op rijks- enprovinciaal niveau).
Deze vier groepen hebben ieder een eigen belang ten opzichte van ganzen. Zó moet de titel
samen met de voorplaat worden gelezen. De dubbelzinnigheid door de schrijfwijze van ganzenbelangen hierin is: wordt er wel voldoende rekening gehouden met het belang vande gans zelf?
In het eerste hoofdstuk van dit rapport wordt aandacht besteed aan de inventarisatie, zowel door
interviews als door literatuur. Het tweede hoofdstuk beschrijft, met behulp van een matrix, de
analyses van de verschillende belangengroepen. Daarnaast wordt een berekening gemaakt van
het aantal benodigde hectaren gedooggebied in Nederland en Gelderland. In het derde hoofdstuk
komt de regelgeving in de toekomst aan de orde. Ten slotte volgen in hoofdstuk vier de
adviezen, die worden voorafgegaan door een samenvatting vande inventarisatie- en analysefase.
Dit rapport is bedoeld voor de Provincie Gelderland en dan met name voor de afdelingen
landelijk gebied en beleidsuitvoering.
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1 INVENTARISATIE VAN HET GANZENSCHADEPROBLEEM

1.1 Beleid
De Nota Ruimte voor Ganzen beschrijft het beleid ten aanzien van de winterganzen in Nederland. Internationaal gezien heeft Nederland zich via EG-vogelrichtlijnen en Conventies verplicht
de trekganzen op te vangen. Bijna de hele populatie uit het noorden maakt gebruik van
Nederland op de trekroute. Omdat de boeren nadeel ondervinden van deze verplichtingen komt
het Rijk dit tegemoet met schadevergoedingen. Men heeft een schadeconsulent en een taxateur
die de soort schade en de hoeveelheid schade taxeert. De schadevergoedingen worden uitgekeerd uit het Jachtfonds. Met de decentralisatie is de afgifte van afschotvergunningen overgegaan naardeProvincie. Hetuitvoerend orgaan is Laser.
Voor het Rijk bestaat het ganzenprobleem uit het feit dat de schadebedragen steeds toenemen
het weet dus vantevoren niet hoeveel schade er moet wordenuitgekeerd. HetRijk weet dusniet
waar het aantoeis.

Jaren

Fig. 1: Schadetegemoetkomingen vanhetJachtfonds inNL
Voor dit probleem zoekt het Rijk een oplossing in het creëren van ganzengedooggebieden, zo
kunnenze eenvaste gedoogvergoeding eneenvast schadebedrag stellen.
Het is internationaal besloten dater niet meer optrekvogels mag worden gejaagd.
De Jachtwet en de Vogelwet samen met hoofdstuk V van de Natuurbeschermingswet, de wet
Bedreigde uitheemse diersoorten en het In- en uitvoerbesluit bedreigde dier- en plantensoorten
vormen de Flora- en faunawet (dat nu nog wetsvoorstel is). De nota Ruimte voor Ganzen
beschrijft o.a. hoe de schade aan landbouwgronden kan worden beperkt. Ten eerste wordt er
beschreven wanneer een agrariër de aangerichte schade vergoed kan krijgen, ten tweede wordt
er aandacht besteed aan de mogelijkheid tot deelname aan gedoogovereenkomsten binnen het
agrarisch natuurbeheer vande Relatienota.
De Relatienota is gericht op het veiligstellen van natuur- en landschapswaarden in agrarisch
gebied. Die waarden betreffen met name weidevogels en wilde bloemen en planten die
kenmerkend zijn voor delen van het agrarisch cultuurlandschap in ons land. Eén van de
kenmerken van de Relatienota is de vrijwillige deelname door de agrariër. De agrariër kan
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kiezen uit verschillende pakketten van agrarisch natuurbeheer, hieronder valt niet meer het
pakket voor het gedogen van wintergasten (ook ganzen). Dit pakket bleek niet zo goed te
werken, omdat het slechts bij weinig agrariërs werd uitgevoerd. Binnen een gedoogbeleid zou
het eventueel wel weer kunnen passen, omdat dan grotere gebieden in het belang van de
overwinterende ganzen worden beheerd. Daarbij dient goed onderscheid te worden gemaakt
tussen de gedooggebieden en de relatienotagebieden, opdat er 'dubbele' overeenkomsten worden
gesloten. Ook als er in gedooggebieden andere relatienotapakketten van kracht zijn kunnen er
problemen ontstaan, wanneer de agrariër relatienotavergoedingen krijgt voor bepaalde beheersvormen, die ook voor de ganzen voordelig zijn, of die de schade, die in de winter door ganzen
aangericht kan worden, beperken. Hiermee dient rekening te worden gehouden bij de taxaties,
die het bepalen van gedoogvergoedingen tot doel hebben. Voor de ligging van de relatienotagebieden zie kaart 1.
Voor zomerganzen (voornamelijk de grauwe gans) bestaat geen apart beleid in Nederland. Dit
houdt in, dat de jachthouder op grond van de Jachtwet enerzijds de verplichtingen heeft de
populatie in stand te houden en anderzijds ontoelaatbare landbouwschade dient te voorkomen.
De schade die veroorzaakt wordt door broedende grauwe ganzen zal worden vergoed door het
Jachtfonds, mits is voldaan aan de voor de wildschade geldende beleidslijnen.
Voor schade veroorzaakt door verwilderde/bastaard ganzen en/of exoten wordt geen tegemoetkoming verstrekt. Vergunningen voor de beperking van deze ganzen worden op verzoek van de
jachthouder verleend.

1.2 Gedoogovereenkomst
De overheid wil om een aantal redenen (financiële onzekerheid vanwege open eind-regeling,
toekomstige(?) Ff-Wet, kosten wildschadecommissie, taxatiekosten, ontevredenheid jagers/agrariërs enz.) van het huidige schadevergoedingensysteem af en zoekt daarom naar een
geschikt alternatief. Zo zou een gedoogovereenkomst een alternatief kunnen zijn voor het(É
huidige schadevergoedingensysteem. Een groot verschil is, dat er aan een gedoogbeleid makkelijker een financieel plafond kan worden gesteld. Mocht de Ff-Wet in de toekomst in werking
treden, dan zal de gans van de wildlijst verdwijnen. Het dier mag dan in principe niet meer
worden bejaagd en verjaagd.

Fig. 2: De gans mag in een gedooggebied niet
meer worden bejaagd en verjaagd
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In geval van schade kunnen de vergoedingen dan niet meer bij het Jachtfonds worden verhaald.
Door de beleidsdecentralisatie zal de uitvoeringsproblematiek grotendeels bij de provincie
komen te liggen. Deze zal in dit geval dus naar een oplossing moeten zoeken, die van de
provincie niet teveel budget eist en die voldoende draagvlak heeft.
In een gedoogovereenkomst wordt de huidige schadevergoeding in zekere zin vervangen door
een beheersvergoeding. Om de agrariër tevreden te stellen, zal zo'n beheersvergoeding vaak
hoger moeten zijn dan de huidige schadevergoedingen. Wanneer er in een gedoogzone niet meer
op ganzen mag worden gejaagd, zal de agrariër immers een aanvulling willen, om ook de
schade die voorheen d.m.v. jacht werd bestreden of voorkomen, te compenseren. Een beheersvergoeding bestaat dus uit een beheers- en een schadecomponent. Deze schadecomponent zal in
het begin waarschijnlijk een gemiddelde worden van de schades van enkele voorgaande jaren,
die omde zoveel tijd door de taxateur zal worden bijgesteld. Hierbij hoeft de WICO (wildschadecommissie) waarschijnlijk niet te worden betrokken. Niet alleen op dit punt kunnen de kosten
worden gedrukt, maar ook doordat, zolang de Ff-Wet niet actief wordt, alleen die boeren, die
een gedoogovereenkomst hebben, een financiële vergoeding te geven.
Mocht de Ff-Wet wel in werking treden, dan wordt het, zoals eerder gezegd, wel problematisch
voor de provincie. De enige mogelijkheid wordt dan het uitgeven van afschotvergunningen. Bij
het afsluiten van een gedoogovereenkomst wordt dan van de agrariër verlangd, dat hij/zij de
ganzen op bepaalde delen van het land gedoogt en dat de ganzen ook buiten de gedoogzones
niet met het geweer worden bejaagd of verjaagd. Alleen met een vergunning van de provincie
magdejager dan nog ingrijpen buitendegedoogzones.
Als de provincie zo'n vergunning uitgeeft, wordt de aansprakelijkheid eigenlijk weer teruggegeven aan de jager. Het is niet ondenkbaar, dat er op die manier spanningen ontstaan tussen
provincie enjager. De W.B.E. (Wildbeheereenheid) of F.B.E. (Faunabeheereenheid, zoals het
onder de Ff-Wet waarschijnlijk zal gaan heten) zou daarom binnen het nieuwe beleid een rol
kunnen gaan spelen als 'bemiddelaar' en adviesorgaan. Op die manier wordt dejager niet direct
als aansprakelijke bij de problematiek betrokken, maar kan er eventueel een beroep worden
gedaan ophet Jachtfonds.
Samengevat kunnen we stellen dat een gedoogbeleid onder de huidige wetgeving, mits goed
uitgevoerd, voordelig kan zijn. Als de Ff-Wet actief wordt, vervalt dejacht; een plan zal dan
nodig zijn om de schade te bestrijden. Daarbij kunnen echter politieke problemen ontstaan met
de natuurbeschermers, omdat bij directe schadebestrijding de realisatie van de natuurdoeltypen
indekneldreigt te raken.
Er dient rekening te worden gehouden met het feit dat een gedoogovereenkomst slechts een
mogelijke of een gedeeltelijke oplossing kan zijn binnen de ganzenproblematiek. De andere
adviezen zullen tevens inogenschouw moeten worden genomen.
Daarbij zal voor de provincie naast het draagvlak voornamelijk het kostenplaatje, waarbij binnen
een gedoogbeleid de aansprakelijkheid voor ganzenschade een belangrijke rol speelt, van belang
zijn. Waarschijnlijk zal er naar deze financiële kanten nader vergelijkend onderzoek moeten
worden verricht; niet alleen opeconomisch, maar ook opjuridisch gebied. Zeker als de Ff-Wet
vankracht wordt.
Inhet rapport wordt dieper ingegaan opzakendiebij gedoogovereenkomsten vanbelang zijn.

13

Provincie Gelderland

14

Denk hierbij aan:
- draagvlakonderzoek
- waar moeten gedoogovereenkomsten worden afgesloten
- wie komt er voor in aanmerking
(vallen agrariërs zonder schadehistorie buiten de boot?)
- hoeveel grasland is er nodig
- vergelijking met andere alternatieven
- integratie/conflicten met huidigebeleidsvormen/(natuur)beheerssystemen
- onderscheid in overwinterende en overzomerende (wilde en verwilderde) ganzen
- voor- en nadelen binnen zowel huidigejachtwet als Ff-Wet
- aansprakelijkheidsproblematiek

1.3 Interviews
In deze paragraaf worden de verschillende meningen en ervaringen met betrekking tot het
ganzenschadeprobleem in Gelderland op een rijtje gezet. Deze meningen en ervaringen zijn
verkregen door middel van intervieuws met als basis een vaste vragenlijst en stellingen (zie
bijlage 2). Dit is gedaan voor verschillende gebieden in Gelderland. De ligging van deze
gebieden is aangegeven in figuur 4 (pagina 15). In de volgende sub-paragrafen komen deze
gebieden aan de orde.
In de laatste twee sub-paragrafen zijn interviews uitgewerkt van een ganzenexpert en een
natuurbeschermer.
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Fig. 3: Dit zijn de schadeveroorzakers.
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1.3.1 Fraterwaard
De Fraterwaard is een gebied, dat ligt in een lus van de IJssel, ten noorden van Doesburg. Er is
maar één toegangsweg, hierdoor beschouwen de bewoners het als een 'eiland'. Het hele gebied
isuiterwaard, deboerderijen liggen dan ookhoger danhet bouwland.
Omdat er veel grasland is en het gebied dicht bij het water ligt, komen er vooral 's winters veel
ganzen op af. 's Zomers wordt het aantal ook steeds groter. Het grasland wordt door de ganzen
gebruikt als fourageergebied. De rust- en slaapplaatsen liggen in de zand- en kleigaten, dichtbij
het fourageergebied, omdat de ganzen van openheid houden.
Het Jachtfonds heeft in dit gebied, in samenwerking met de provincie, een ganzengedoogovereenkomst gesloten met de agrariërs. Dit houdt in dat de boeren een vast bedrag krijgen, dat
bestaat uit twee componenten: een gedoogvergoeding en een schadevergoeding.
Bedrijfsvoering: melkveehouderij evt. met akkerbouw voor eigen veevoervoorziening.
Interview: De meeste agrariërs vonden dat zij lichtelijk gedwongen waren om mee te doen aan
de overeenkomst. De overeenkomst duurt 3jaar. De eerste opzet was 5jaar, maar omdat er wat
agrariërs waren die dat te lang vonden, isdat teruggebracht naar 3jaar.
De voordelen van de overeenkomst volgens de agrariërs:
- weweten waar we financieel aan toe zijn
- wezijn financieel gezienbeter af.
De nadelen volgens de agrariërs:
- er komen steeds meer overzomerende ganzen, waardoor de hoeveelheid voer voor eigenvee
achteruitloopt
- er mag na 1nov. geen vee meer ophet land
- eenbepaald percentage van de vruchtwisseling moet grasland zijn
- er groeit meer onkruid, doordat het gras erg laag wordt afgevreten door de ganzen
- de schadevergoeding groeit niet mee met het aantal ganzen.
Suggesties van de agrariërs voor het oplossen vanhet ganzenprobleem:
- bij de bron aanpakken (in Siberië het aantal ganzenbeperken)
- d.m.v. schadetaxatie de vergoeding bijstellen
- meer uitbetalen.

1.3.2 Heteren
Het gebied ligt langs de Rijndijk, de agrariërs hebben zowel land in de uiterwaarden als
binnendijks. Ze wonen allemaal binnendijks.
Bedrijfsvoering: intensieve veehouderij (gemengd).
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Interview: De agrariërs in dit gebied geven niet ieder jaar de schade op, omdat ze bij de
gedachte alleen al moe worden van de lange procedure, die hen dan te wachten staat. Ook
onwetendheid speelt hierin eenrol.
Aan de agrariërs is gevraagd of ze bereid zouden zijn om mee te werken in een gedoogovereenkomst: in principe wil men dit wel, al voelen ze zich steeds minder vrij man worden door
alle subsidies.
Slechts één agrariër heeft geen last van ganzen, terwijl hij wel land heeft in de uiterwaarden.
Een mogelijke verklaring hiervoor is, dat hij in het dorp woont en niet vaak op zijn land in de
uiterwaarden komt. Daarnaast kan het zijn, dat de wijze van gebruik van het perceel anders is
bijvoorbeeld hooiland of vetweiderij.
Suggestie vande agrariërs voor het oplossen vanhet ganzenprobleem:
- alsdeprovincie nu deuiterwaarden koopt, willenwij het welbeheren als fourageergebied
voor de ganzen.

1.3.3 Ooijpolder
De Ooijpolder ligt bij Nijmegen, richting Duitsland. Het is een uitgestrekt gebied langs de
Waal. Doordat het langs het water ligt ener veel meertjes zijn, is het gebied uitstekend geschikt
voor ganzen, die er dan ook ingrote getale op af komen.
Bedrijfsvoering: akkerbouw, melkvee evt. met akkerbouw voor eigen veevoervoorziening.
Interview: De ganzen vormen hier een groot probleem en leveren behoorlijk wat stress op.
Agrariërs geven vaak de geleden schade op, maar deze wordt volgens hen te laag getaxeerd en
uitbetaald (deuitbetaling laat ook lang opzichwachten).
In akkerbouwbedrijven is de schade erg verschillend: als de ganzen een pas ingezaaid tarweveld
:
nvallen, kan het totale gewas verloren gaan. De zomerganzen veroorzaken vooral veel schade
mde gerst (vooral als deze plat ligt). "Bonen, erwten, graszaad en wintertarwe hoefje hier niet
te verbouwen, daar houje nietsvan over".
Overige schades zijn:
- te veel ganzenmest
- vertrapping van het gewas
- uittrekken vanjonge plantjes alsde grond natter is
- verslemping van debodem.

IV
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Fig. 5: Schade van ganzen in een suikerbietenveld.

Fig. 6: Ganzenmest
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De agrariërs vinden dat er betere voorlichting aan toeristen moet komen, over de schade die
ganzen aan de gewassen toebrengen. Als de agrariër de ganzen van zijn land jaagt, krijgt hij
veel commentaar vande toeristen, die naar de ganzen komen kijken.
De methodes om te verjagen hebben alleen zin als je ze regelmatig afwisselt. Regelmatig is,
volgens de agrariërs, bijna elk uur, want ganzen wennen heel snel aan afschrikmiddelen en
trekken zich er niets meer van aan. Voorbeeld: er stond ergens een knalapparaat in het land,
een paar dagen later zat er een gans onder te broeden! Het afschieten vindt men nog best
zinnig, ook al schietje er maar één of twee, want afgeschoten ganzen leggen geen eieren meer.
Als je dode ganzen laat liggen, dan duurt het wel een week of twee voordat er weer ganzen
komen.
's Zomers neemt de populatie ganzen ook steeds meer toe. Volgens de agrariërs is dit mede te
wijten aan een aantal jagers die ganzen heeft gefokt en vrijgelaten voor de plezierjacht. De
zomerganzen roepen veel reacties op bij de agrariërs. De agrariërs vinden dat overzomerende
ganzen niet moeten worden gedoogd, omdat ganzen horen te trekken. Wanneer ze dat niet doen,
is er iets met ze mis. Niemand is dan ook erg enthousiast over de gedoogovereenkomsten. Ze
zijn niet bereid ganzen hun gang te laten gaan zonder dat ze in mogen grijpen om hun land te
beschermen.
Suggesties van de agrariërs voor het oplossen vanhet ganzenprobleem:
- collectief de ganzenpopulatie kleiner maken: nestenuithalen en bejagen
- fourageergebieden maken zodat ze minder bij de agrariërs gaanzitten.

1.3.4 FortSintAndries
Fort Sint Andries ligt in de Bommelerwaard (in het westen van Gelderland), langs de Waal. De
geïnterviewde agrariërs hebben zowel binnen- als buitendijks land. Er is in dit gebied geïnterviewd, omdat er elk jaar weer veel ganzen worden gesignaleerd en er nagenoeg geen klachten
vandaan komen integenstelling tot de andere gebieden (zie ook kaart 2).
Bedrijfsvoering: Melkveehouderij, evt. met akkerbouw voor eigen veevoervoorziening.
Interview: De agrariërs hebben vooral veel last van ganzen in de winter, de echte trekganzen.
De schade is vooral de structuurvernieling. De agrariërs vinden dat je de ganzen die voor het
eerst op je land vallen weg moet jagen d.m.v. afschot. Het duurt dan weer even voordat de
ganzen terugkomen. Andere afschrikmiddelen, zoals draden spannen, plastic zakken en
knalapparaten werken ook wel goed, maar zijn voor deboer meer arbeidsintensief.
De agrariërs hebben het meest last van schade in de uiterwaarden dichtbij een meertje 'de halve
maan'. Een aantal agrariërs in dit gebied geeft hun schade wel op, maar de meeste doen dat
niet, zij vinden dat het allemaal wel meevalt. Ze weten dan ook niet om hoeveel schade het
gaat.
In Fort Sint Andries zijn min of meer gedwongen gedooggebieden. Omdat er in dit gebied een
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aantal eendenkooien is, mag er niet worden gejaagd, dit heeft te maken met het paalrecht1. Het
Munnikenland is een gebied in Fort Sint Andries, dat geheel uit vrije wil een ganzengedoogzone
is. Het grote verschil met de gedoogzone in de Fraterwaard is echter, dat de agrariërs hier geen
gedoogvergoeding en schadevergoeding krijgen. Dit komt, omdat ze er niet of in mindere mate
om vragen. De reden voor deze benadering is, dat de schade in dit gebied jaren beperkt is
gebleven ener geenaanleiding is om aante nemen dat de schade hier zal toenemen.
De agrariërs hier hadden geensuggesties voor het oplossen vanhetprobleem.

1.3.5 Langsde IJssel
De agrariërs langs de IJssel, wonen allemaal binnendijks en hebben wat land in de uiterwaarden. Daarnaast hebbenze ook nogbinnendijks land.
Bedrijfsvoering: Melkveehouderij, intensieve veehouderij en akkerbouw.
Interview: De agrariërs hebben vooral inde winter veel last van ganzen; veel klachten kwamen
ook over de roeken en kraaien. De schade die de ganzen veroorzaken varieert van: gewassenschade tot structuurschade, vertrappen en mest. De gevolgen zijn: opnieuw zaaien, doorzaaien,
derving van de Ie snede, verloren gaan van de opbrengst of de snijrogge is opgevreten. Veel
agrariërs hebben zowel buiten- als binnendijks schade. De ganzen zijn ongeveer een halfjaar in
het gebied aanwezig; van november tot april. De agrariërs die de schade claimen vinden dat het
goed wordt vergoed.
De mening over verjaagmiddelen is eenduidig: het helpt niet, wel een beetje als je gelijk de
eerste keer de ganzen de stuipen op het lijf jaagt. Men is bereid mee te werken in een gedoogovereenkomst. De meesten zijn al bekend met gedogen, vanwege het ganzenpakket binnen de
beheersovereenkomsten van het agrarisch natuurbeheer. Maar als het hele jaar door ganzen
moeten worden gedoogd, kunnen zebeter stoppen met agrariër zijn.
Suggesties van agrariërs voor het oplossen vanhet ganzenprobleem:
- betere voorlichting over dejacht, omde 'stadsmensen' beter inzicht te geven
-jagen als natuurbeheer.

1.3.6Denatuurbeschermers/- ontwikkelaars
Natuurorganisaties, zoals het WNF, beheren in Gelderland natuurgebieden als de Millingerwaard en het Rijnstrangengebied. In deze gebieden slapen, broeden en fourageren in de zomer
vooral grauwe ganzen. Veel natuurbeschermers zijn tegenstanders van het be- en verjagen van
ganzen. Ze denken dat het, ook als er in heel Gelderland een gedooggebiedenbeleid zou zijn,
verspilde moeite is en dat het (op langere termijn) alleen maar nadelige gevolgen kan hebben.

'Paalrecht: binnen een straal van een aantal honderd meter vanaf de eendenkooi mag
nergens op worden gejaagd

«
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Het enige wat met het constant verjagen van ganzen wordt bereikt, is het feit dat de ganzen
wegens energieverspilling meer gaan eten en zelfs in Nederland kunnen blijven om te broeden
(het betreft hier de wintergans).
Uit verschillende gesprekken met natuurbeschermers blijkt, dat ze het belang van de natuurlijke
predatoren (met name de vos) zeer hoog inschatten als het om de indamming van ganzenpopulaties gaat. Ze geven ook aan dat boeren hun land in het najaar als een 'toendra' achterlaten, wat
de ganzen stimuleert langer in Nederland teblijven fourageren.
Zowel Staatsbosbeheer als het WNF achten het uitgesloten dat er in de Gelderse natuurgebieden
gansvriendelijke grasmatten worden geïntegreerd. Dat zou niet passen binnen de Nederlandse
natuurontwikkeling en ze vinden dat de schade die bij de boeren wordt aangericht niet aan hun
verantwoordelijkheid toebehoort.
De natuurbeschermers zien als enige 'oplossing' een goede gedoogregeling met de boeren enhet
terugdringen vandejacht op zowel de ganzen als zijn natuurlijke vijanden.
Uit de gesprekken is tevens gebleken, dat de verhouding tussen de jagers (W.B.E.-'s) en de
boeren in Gelderland op een acceptabel niveau liggen. Deze twee partijen zouden volgens SBB
in een nieuw beleid nauw moeten kunnen samenwerken bij het beheren van gedooggebieden,
mits er een brede controle van bovenaf wordt gevoerd, met als hulpmiddel een wildbeheerplan.

1.3.7 Ganzenexpert
Het aantal ganzen is de laatstejaren sterk toegenomen (zie figuur 7).
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Fig. 7: Ontwikkeling in aantal ganzen inNederland. Gebaseerd op seizoensmaxima.
(CLM, 1996)
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Dit geldt zowel voor de trekganzen, als de ganzen die hier het hele jaar verblijven. De reden
hiervoor is, dat de oorspronkelijke broedplaatsen van de trekganzen steeds verder naar het
westen verschuiven. Verantwoordelijk hiervoor zijn oorlogen, de hogere liggende jachtdruk in
oost-Europese landen, en de plekken die vroeger goede plaatsen waren om te slapen, zoals
sommige grassteppegebieden, die nu verbouwd zijn tot katoenplantages of meren die nu zijn
veranderd in zoutvlaktes door kleiner wordende watertoevoer door onder andere irrigatie (b.v.
hetAralmeer).
De Gelderse Poort is eenbelangrijk opvanggebied voor ganzen. Een deel van de Gelderse Poort
ligt in Duitsland. In hetjachtseizoen gebruiken de ganzen de slaapplaatsen in Nederland. Er zijn
in Nederland namelijk veel open plekken om te slapen, zoals b.v. de moerassen. Om vanaf de
slaapplaats naar de fourageergebieden in Duitsland te komen, moeten de ganzen hoog overvliegen, zodat de jagers ze niet of moeilijk onder schot kunnen krijgen. De ganzen vertrekken
vervolgens naar Duitsland om daar te fourageren. Tegen de tijd dat het jachtseizoen in
Nederland is gesloten, komen ze naar Nederland, om hier verder te fourageren. Door de
ervaring vande oudere ganzen weten ze heel goed wanneer ze moeten komen of gaan.
In het Duitse gedeelte van de Gelderse Poort is het zo dat er niet mag worden gejaagd op
ganzen, ze mogen zelfs niet van het land worden verjaagd. Het land is daar aangepast aan een
bepaald beheersplan.
De compensatie die de boeren in Duitsland krijgen, is hoog vergeleken met die in Nederland.
De Nederlandse overheid heeft het er niet voor over omdezelfde prijs per gedooggebied te gaan
betalen, als in Duitsland. Als de overheid besluit om de boeren in de Gelderse Poort net zoveel
te gaan compenseren, dan zouden ze deze regeling ook moeten treffen voor de andere gebieden
in Nederland waar ganzenschade is. Het bedrag, die de Nederlandse regering hiervoor zou
moetenbetalen, zou dan veel te hoog worden.
Suggesties:
Bij het aanwijzen van de gedooggebieden moet er rekening worden gehouden dat in de uiterwaarden de fourageergebieden voor de ganzen van tijd tot tijd ondergelopen of bevroren zijn.
Dit moet eigenlijk worden gecompenseerd door gedooggebieden binnendijks.
Een drietal oplossingen die de geïnterviewde persoon heeft gegeven, en die ook zijn genoemd
bij andere interviews zijn:
- de oogstresten dieelkjaar bij demeeste boerenworden weggehaald te latenliggen
- de gans verjagen naar gebieden waar ze niet zoveel schade veroorzaken
- zorgen voor een gezamenlijke oplossing voor het ganzenprobleem in Nederland en Duitsland
(wat betreft de Gelderse Poort)

«
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2 ANALYSE VAN HET GANZENSCHADEPROBLEEM
In het vorige hoofdstuk zijn de problemen per gebied geïnventariseerd. In dit hoofdstuk zijn
deze problemen per doelgroep geanalyseerd. Een goede methode hiervoor is een matrixsysteem. In zo'n matrix komen de oplossingsmaatregelen tegenover de belanghebbenden te
staan. Opdeze manier wordt het draagvlak voor dezemaatregelen zichtbaar gemaakt.
In de matrix staan de volgende doelgroepen: overheid, agrariër, jager en natuur. Met de
overheid wordt zowel de minister als de provincie bedoeld. Met natuur bedoelen we natuurbeschermingsorganisaties.

2.1Trekganzen

De Nederlandse overheid heeft zich internationaal verplicht om voor de trekganzen een goede
opvang te regelen. Hiervoor zijn gebieden nodig waar de ganzen kunnen fourageren en slapen.
Rust en openheid zijn belangrijke factoren. De ganzen fourageren op de voedselrijke weilanden.
De agrariër ondervindt hier schade van, maar krijgt dit van de overheid vergoed. Het aantal
ganzen wat in Nederland neerstrijkt, stijgt de laatste jaren (zie fig. 7). Andere oorzaken voor
toegenomen opgegeven schade aangewassen zijn:
- minder speelruimte op agrarische bedrijven om schade op te vangen (o.a. doordat vroeger
wordt begonnen metmaaien)
- minder acceptatie vanganzen, waardoor agrariërs eerder zijn geneigd om schade te claimen
Aanhet schadebedrag wat de overheid uit moet keren, zit een open eind.
Oplossingsmaatregelen hiervoor staan vermeld in de matrix (tabel 1), die op de volgende pagina
staat. Na dematrix worden alle maatregelen uitgewerkt.
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s\ Fig. 8: Reactie vandejager op de Flora- en faunawet.
De Gelderlander, oktober 1997
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Legenda categorieën:

onbespreekbare maatregel
negatief gewaardeerd
+/- gemengd gewaardeerd
+
positief gewaardeerd
++ uitstekende maatregel
o
n.v.t.
?
onbekend

Tabel 1: maatregelen voor detrekganzen
maatregelen

overheid

agrariër

jager

natuur

huidig schadevergoedingensysteem

-

+/-

+

0

huidig wintergastenbeheer
(Relatienota-gebieden)

-

+/-

?

+

gedoogovereenkomsten (vb. Fraterwaard)

+

+/-

+/-

+

bevorderen rust

+

-

-

++

voldoende fourageergebieden

+

+

0

+

openheid

+

-

0

-

wildbeheer
d.m.v.jacht, ganzenbeheerplannen

-

+

++

-

geen opvang inGld.

-

-

0

-

verminderen grootschalige natuurontwikkeling t.b.v. ganzen

-

+

?

—

uiterwaarden aankopen door overheid,
laten beheren door boeren

-

+

0

-

2.1.1 Huidig schadevergoedingensysteem
Het draagvlak voor het huidig schadevergoedingensysteem ziet er als volgt uit:
(zie matrix). De overheid wil hier vanaf, vanwege het open einde. Over het algemeen zijn de
agrariërs tevreden. Het systeem is hen vertrouwd. Er is wel kritiek op de lange duur van
uitbetalen en somsklaagt men over te lage taxaties of uitbetalingen.
Jagers vinden dat het goed werkt, ook al bestaat de kans dat ze aansprakelijk worden gesteld als
ze hun taak niet goed uitvoeren. Dus of ze zich aan de regels houden van hetjagen, maar dit is
huneigen verantwoordelijkheid.
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2.1.2 Huidig wintergastenbeheer
Langs de IJssel wonen agrariërs in Relatienotagebieden. Het wintergastenpakket is afgeschaft,
maar bij sommige boeren is dit pakket nu nog wel van kracht. Met deze manier van beheren
gedogen ze ganzen. Het beheer bestaat vooral uit het na 1nov. geen vee meer in de weiden en
het accepteren van natuurlijke 'handicaps'. Men krijg hiervoor een vergoeding. Ze zijn hierover
tevreden, zolang het opvang inde winter betrof.
Anderen (m.n. inde Ooijpolder) staanerg negatief tegenover het gedogen vanganzen.
De natuurbeschermingsorganisaties staan hier positief tegenover; doordat Nederland trekganzen
opvangt, gaat de natuurwaarde omhoog. Ook de overheid staat er helemaal achter als op deze
manier gedeeltelijk voor de wintergastenopvang wordt gezorgd, in combinatie met andere
beleidsvormen buiten de relatienotagebieden. Als in de toekomst een gedooggebiedenbeleid
actief wordt, dient bij de bepaling van de vergoedingen (om dubbele vergoedingen te voorkomen) rekening te worden gehouden met agrarische natuurbeheersvormen uit de relatienota, die
gunstig zijn voor winterganzen, of die de schade, die door ganzen aangericht kan worden
aangericht, beperken (Zie ookparagraaf 1.1).
2.1.3 Gedoogovereenkomsten
De overheid wil op deze manier aan internationale verplichtingen voldoen, nl. wintergasten
opvangen. Dit zou een oplossing kunnen zijn voor het open einde. De bedragen worden van te
voren vastgesteld en iedereen weet waar hij aan toe is. Er zijn nog veel onzekerheden of dit
systeem wel werkt. Een experiment in Gelderland vinden we in de Fraterwaard. Men wil uit dit
experiment te weten komen of het draagvlak hiervoor voldoende is, of ganzen te sturen zijn en
welk beheer moet worden gevoerd (actief en/of passief beheer) voor een zo gunstig mogelijke
opvang. De agrariërs in de Fraterwaard hebben hierover gemengde gevoelens.
Elders is men niet bereid ganzen het hele jaar te gedogen, of het financiële plaatje moet wel
heel aantrekkelijk zijn.
Ook de jagers staan hier gemengd tegenover. In gedooggebieden mag niet op ganzen worden
'gejaagd; dit waarderen ze negatief. Ze zouden het liefst de ganzen van de schadegevoelige
percelen verjagen enze gedogen opminder schadegevoelige percelen.
Natuurbeschermingsorganisaties zien het principe van gedoogovereenkomsten wel zitten; het
gaat niet ten koste van natuurgebieden en de natuurwaarde van het agrarisch gebied wordt
verhoogd.
2.1.4 Bevorderen rust,voldoendefourageergebieden en openheid
Dit zijn de 'eisen' die ganzen stellen, willen ze blijven komen. De overheid wil dit dus
bevorderen, om de opvang optimaal te maken. Om die reden staan de agrariërs hier minder
positief tegenover; er komente veel ganzen.
Bevorderen rust
Bij het bevorderen van rust, zou voorjagers gelden: dejacht terugdringen, wantjagen gaat ten
koste van rust in gebieden. Dit geldt ook voor de agrariërs; zij ver- en bejagen de ganzen liever
van hun land. Zeker als ze niet binnen gedooggebieden vallen, of gedoogovereenkomsten
hebben gesloten.
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Natuurbeschermers zijn voorstanders van rustgebieden.
Voldoendefourageergebieden
Hier is iedereen welpositief over, als die gebiedenbij de ander worden gecreëerd.
De boer wil fourageergebieden in de uiterwaarden, die van Staatsbosbeheer (SBB) zijn. SBB
ziet de ganzen liever bij de boer fourageren. Via natuurdoeltypen moet het mogelijk zijn, in
natuurgebieden relatief voedselrijke (beheers)graslanden te verwezenlijken. SBB reageert hier
niet positief op, enwil dit niet ten koste van natuur.
Voldoende openheid
De overheid wil karakteristieke openheid waarborgen en zo nodig ontwikkelen, omdat op die
manier voor een goede opvang wordt gezorgd.
Natuurbeschermingsorganisaties willen de openheid, waar die is, wel handhaven, maar geen
nieuwe openheid creëren.
2.1.5 Wildbeheerd.m.v.jacht
De overheid streeft naar terugdringen van de jacht. In de aanstaande nieuwe wet, de Ff-wet,
zijn er nog maar 6 soorten wild. De overige zijn beschermde soorten.
De agrariër en de jager zien het jagen als de oplossing om schade te beperken door de
populatiegrootte inde hand te houden.
Veel natuurbeschermers zijn tegenstanders van be- en verjagen van ganzen. Ze zijn bang voor
nadelige gevolgen zoals energieverspilling van de gans (ze hebben dan meer voedsel nodig) en
dat de ganzen hier blijven broeden.
2.1.6 Geen opvang in Gelderland
Geen opvang regelen in Gelderland, maar de ganzen alleen opvangen in de kustprovincies, waar
ze thuis horen. De overheid wil overal de opvang stimuleren en heeft zich daar internationaal
aan verplicht. Zou dit worden doorgevoerd, dan zouden er geen schadevergoedingenregelingen '
kunnen worden gemaakt. Deze consequentie neemt de agrariër niet.
Natuurbeschermingsorganisaties zien liever wel opvang in Gelderland dan geen; dit verhoogt de
natuurwaarde van Gelderland.
2.1.7 Verminderen grootschalige natuurontwikkeling t.b.v.ganzen
Door deze vermindering zou er meer ruimte zijn voor landbouw, en dus voor voedselrijke
graslanden. Deze graslanden zouden voor een grotere opvang voor trekganzen kunnen zorgen.
Dit staat haaks op het Nederlandse beleid. Het NBP streeft naar zoveel mogelijk natuurontwikkeling,juist inde uiterwaarden.
Natuurbeschermers reageren ook omdie redennegatief.
De agrariër staat hier positief tegenover.
2.1.8 Uiterwaarden aankopen dooroverheidenlaten beheren dooragrariër
Dit iseen idee vande agrariërs zelf.
Het opkopen en dan laten beheren zit echter niet meer in het beleid. De trent is nu juist
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privatisering.
Natuurbeschermers zijn vanmening dat dit niet past binnen de Nederlandse natuurontwikkeling.

Ruimte voor ganzen
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2.2 Zomerganzen
Een ander probleem buiten dit open einde, is het feit dat er ook 's zomers veel schade is van
ganzen. Dit veroorzaken voornamelijk de grauwe ganzen, deze broeden in Nederland. Voor de
ligging van deze broedgebieden in Gelderland, zie kaart 3. De laatste jaren worden echter ook
andere ganzensoorten in de zomer aangetroffen, zoals de brandgans, exoten (nijlgans en
canadese gans), de tamme gans, in enkele gevallen de kol- en derietgansen allerlei kruisingen
(verwilderde ganzen). De agrariërs hebben hier veel last van, omdat ook het vee in de zomer
moet grazen. De schade die veroorzaakt wordt door broedende grauwe ganzen zal worden
vergoed door het Jachtfonds, mits is voldaan aan de voor de wildschade geldende beleidslijnen.
In dit geval kan ook de natuurbeschermer aansprakelijk worden gesteld. Voor schade,
veroorzaakt door verwilderde/bastaardganzen en/of exoten, wordt geen tegemoetkoming
verstrekt. Vergunningen voor de beperkingen van deze ganzen worden op verzoek van de
jachthouder verleend.
Het aantal broedgevallen neemt de laatstejaren toe. Als de Ff-wet in werking treedt, mag ook
op deze ganzen niet meer worden gejaagd. Mogelijk kan dan wel een ontheffing of een
vergunning uitkomst bieden. Het Jachtfonds kan in zo'n geval toetsen of het landbouwbelang in
gevaar is. In de tweede matrix (tabel 2) wordt het draagvlak behandeld voor maatregelen, die
het schadeprobleem vande overzomerende ganzen kunnenbeperken of oplossen.

Tabel 2: maatregelen voor deoverzomerende ganzen
maatregelen

overheid

agrariër

jager

natuur

aantal 'zomerganzen' kleiner maken

+

++

+

+/-

goede verjagingsregeling

?

+

+

0

schadevergoedingsregeling

+

+

+

+/-

gedooggebieden (overeenkomsten)

+

+/-

+/-

+

+

?

verminderen grootschalige natuurontwikkeling ombroedende ganzenteweren/
verslechteren biotoop voor broedende
gans
fourageergebied als natuurdoeltype

-

+

0

-

schade verhalen bij natuurbeschermingsorganisaties

?

+/-

+

-

wildbeheer doorjacht

-

+

++

-
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2.2.1 Populatie kleinermaken
De agrariërs vinden dit de beste oplossing. D.m.v. eieren schudden, eieren prikken en jagen
moet depopulatie kleiner worden.
Het probleem lijkt op rijksniveau nog niet erg te zijn doorgedrongen. In nota Ruimte voor
Ganzen wordt nauwelijks opde 'zomerganzen' ingegaan.
Natuurbeschermers zijn heel blij met broedgevallen van de grauwe gans; dit verhoogt de
natuurwaarde. De grauwe gans is immers een doelsoort voor de huidige natuurontwikkelingsprojecten. Als de natuurontwikkelaars in de toekomst misschien voor een groot deel aansprakelijk gesteld kunnen worden, zullen ze positiever tegenover het verkleinen van het aantal
'zomerganzen' staan.
De overheden staanpositief tegenover populatieverkleiningen, mits het goed uitvoerbaar is.
Dejager wil graag helpen de populatie oppeil tehouden.
2.2.2 Goede verjagingsregeling
Hiermee bedoelen we een regeling tussen jager en agrariër, waardoor op schadegevoelige
percelen de ganzen worden verjaagd en op minder schadegevoelige percelen met rust worden
gelaten. De ganzen moeten echt intensief worden verjaagd, anders helpt het niet.
De agrariërs zijn bereid collectief iets tegen de ganzen te doen, en willen dit samen met de
jagers wel regelen. Ook de jagers staan hier positief tegenover. Het past evt. binnen gedoogovereenkomsten. Voor de jager zal hier echter iets tegenover moeten staan; veel verjagen en
weinig bejagen levert voor dejager immers weinig op. Binnen deFf-wet zal de landbouwer dan
voor deze maatregel moeten betalen. Als argument hiervoor kan het feit dat dit meer gewas
oplevert, worden gebruikt.
2.2.3 Schadevergoedingsregeling
Over de eventuele schadevergoedingsregelingen wordt in paragraaf 2.2 uitleg gegeven. Als de
Ff-wet in werking gaat treden, en er dus niet meer op ganzen mag worden gejaagd, wil de
overheid de agrariër voor de ganzenbestrijding laten betalen (zie 2.2.2).
De agrariërs willen natuurlijk liever dekkende schadevergoedingen, maar nog liever zien ze 's
zomers helemaal geen ganzen. De natuurbeschermingsorganisaties zijn voorzichtig met hun
mening als het om schadevergoedingsregelingen gaat, omdat er altijd een kans is dat zij zelf
aansprakelijk gesteld kunnen worden.
2.2.4 Gedoogovereenkomsten
De agrariërs in de Fraterwaard hebben hierover gemengde gevoelens. Elders is men niet bereid
ganzen het helejaar te gedogen, of het financiële plaatje moet wel heel aantrekkelijk zijn.
Ook de jagers staan hier gemengd tegenover. In gedooggebieden mag niet op ganzen worden
gejaagd; dit waarderen ze negatief. Ze willen d.m.v. jagen de ganzen van schadegevoelige
percelen verjagen enze gedogen opminder schadegevoelige percelen.
Natuurbeschermingsorganisaties zien dit principe van gedoogovereenkomsten wel zitten; het
gaat niet ten koste van natuurgebieden.
De provincie wil wel gedoogovereenkomsten sluiten, mits de omstandigheden gunstig zijn.
D.w.z. mits er genoeg grond en geld beschikbaar komt vanuit het ministerie. Het beleid zou

29

Provincie Gelderland

dan zo kunnen worden gevoerd, dat de agrariër, als hij snel beslist, kan kiezen tussen een
gedoogovereenkomst en het verjagen van ganzen. Hij kan dit dan laten doen (tegen betaling),
maar hij kan de ganzen ook zelf verjagen, in samenwerking met de FBE (Fauna Beheer Eenheid). Op het gebied van dit verjagen zal een goed beleid gevoerd moeten worden als de Ff-wet
actief wordt. Actief verjagen is dan officieel verboden. De provincie kan dan wel vergunningen
uitgeven, maar als dit teveel voorkomt, zal dit op verzet van 'het volk' stuiten. Het komt
immers nogal krom over, als er overal op ganzen wordt gejaagd, terwijl dat volgens de nieuwe
wet niet eens mag. Het is dus erg belangrijk dat er genoeg hectaren gedooggebied beschikbaar
komen. Een onderzoek naar het benodigde aantal hectaren vindt u in paragraaf 2.3. Wegens
gebrek aan nauwkeurige ganzentellingen voor de provincie Gelderland is het echter niet
mogelijk omdit aantal nauwkeurig vast te stellen.
De agrariërs zijn over het algemeen niet bereid het hele jaar door ganzen te gedogen. Jagers
vinden het niet leuk dat ze niet meer mogenjagen, maar ze vinden het wel een voordeel als ze
niet meer aansprakelijk gesteld kunnen worden voor de schade.
2.2.5 Verminderen grootschalige natuurontwikkeling ombroedende ganzen te weren
De agrariër is van mening dat de nieuwe natuurontwikkelingsgebieden in de uiterwaarden, de
hoofdoorzaak zijn van de toename van het aantal broedende grauwe ganzen. Deze gebieden
vormen namelijk zeer geschikte broedbiotopen voor de ganzen. Om deze ganzen niet nog meer
gelegenheid te geven om te broeden, zijn ze voorstander vanhet verminderen van natuurontwikkelingsgebieden.
Natuurbeschermers staan hier negatief tegenover. Ze voelen zich niet verantwoordelijk voor het
toenemende aantal zomerganzen. Zij leveren en beheren slechts gesubsidieerde natuurdoeltypen.
Zie paragraaf 1.3.6 voor nadereuitleg.
2.2.6 Fourageergebiedals natuurdoeltype
Natuurbeschermers willen geen graslanden, die als fourageergebied voor ganzen kunnen dienen,
ten koste van natuurontwikkeling realiseren. Het zou niet passen binnen de Nederlandse
natuurontwikkeling.
De agrariër vindt het wel zo eerlijk, dat de natuurbeschermingsorganisaties, die zo graag
grauwe ganzen zien broeden, ook zorgen voor fourageergebieden. Zie paragraaf 1.3.6 voor
nadereuitleg.
2.2.7 Schade verhalen bij natuurbeschermingsorganisaties
Natuurbeschermers zijn van mening, dat de schade niet tot hun verantwoordelijkheid behoort.
Conform de beleidsrichtlijnen van het Jachtfonds kan de wildschadecommissie de agrariërs
adviseren, de schade die ze niet vergoed krijgen via het Jachtfonds, te verhalen bij natuurbeschermingsorganisaties.

30

Provincie Gelderland

2.2.8 Wildbeheerdoorjacht
Het ministerie streeft naar terugdringen van de jacht. Dat is namelijk de mening van de
meerderheid van de maatschappij. De agrariër en dejager zien het jagen als een oplossing om
de groei vande schade tebeperken door depopulatiegrootte inde hand tehouden.
Veel natuurbeschermers/natuurbeheerders/vogelbeschermers zijn tegenstanders van be- en
verjagen vanganzen.

2.3 Berekening aantal hagedooggebieden
In subparagraaf 5.1.1 (Ganzenbeheer) van het Programma Beheer is te lezen dat het Ministerie
van LNV het toekomstige beleid erop richt ca. 20000 hectare beheer voor ganzen en smienten,
op vrijwillige basis, te realiseren. Uitgangspunt is, dat de bestaande hoofdfunctie landbouw van
leze gebieden door het agrarisch natuurbeheer niet van functie verandert. Daar waar overeenkomsten wintergasten/ganzenbeheer zullen worden afgesloten, zal een stelsel van schade/beheersvergoedingen in werking treden. Daarnaast zal voor deze vorm van beheer een beroep
worden gedaan op Europese middelen en zullen de voorstellen aan de Europese Commissie ter
goedkeuring en cofinanciering worden voorgelegd. Dat laatste zou heel belangrijk kunnen zijn,
omdat er een kans is dat er vanuit het ministerie te weinig geld beschikbaar wordt gesteld.
Zeker als de in Nederland overwinterende ganzenpopulaties blijven groeien, want het ministerie
moet in de toekomst een plafond stellen aan de alsmaar stijgende kosten, die aan de ganzenproblematiek worden besteed.
Het is ook nog maar de vraag of de besproken 20000 ha genoeg zijn voor Nederland en of er
van die 20000 hectare genoeg naar Gelderland gaan. Er is immers gebleken dat het ganzenprobleem in de provincies Friesland, Groningen en Zeeland veel groter is, dan in de provincie
Gelderland. De schades zijn daar hoger en de verblijftijden van de overwinterende ganzen zijn
daar over het algemeen langer.
Het aantal benodigde hectaren aan opvanggebieden in Nederland én in Gelderland volgt uit een
globale berekening. Omdat het vanwege de niet provinciale regio-indeling, die bij ganzentellingen wordt gebruikt, onmogelijk is om het benodigde aantal hectaren voor Gelderland nauwkeurig vast te stellen, isuitgegaan vanhet meest gunstige en het meest ongunstige geval.
In het meest gunstige geval ('weinig' ganzen, 'weinig' schade, 'weinig' grond nodig) is ervan
uitgegaan dat de ganzen die op en rond de randmeren zijn geteld allemaal in Flevoland
fourageren en dat 1/3 van de ganzen die in het rivierengebied zijn geteld in Gelderland
fourageert. Het is zeker meer dan 1/3; naar schatting 2/3. Zo is het 100% zeker dat we een
uiterste berekenen, waar het werkelijke aantal benodigde hectaren boven ligt. De schatting is
gebaseerd op kaarten met ganzenspreidingen van het SOVON (Samenwerkende Organisaties
Vogelonderzoek Nederland).
Bij het meest ongunstige geval is er vanuit gegaan dat alle ganzen die in het rivierengebied en
op de randmeren zijn geteld in Gelderland fourageren. Het mag duidelijk zijn dat met zekerheid
kan worden gesteld, dat het 'echte' aantal benodigde hectaren ergens tussen deze twee
berekende uitersten in komt te liggen. Voor heel Nederland is de berekening eenvoudiger,
omdat de regio-indeling dan geenproblemen geeft.
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Na deskundig advies en enkele literatuurstudies is aangenomen, dat een gans in de wintermaanden per dag circa 500 g aan droge stof consumeert en dat één hectare grasland in de wintermaanden aan de ganzen circa 500 tot 1000 kilogram droge stof biedt. Het is duidelijk dat de
ganzen die in een bepaalde maand zijn geteld elke dag moeten eten. Als er bijvoorbeeld in
december gemiddeld 1000 ganzen in Gelderland voorkomen, dan wordt er in die maand dus
ongeveer 31 * 1000 * 0,5 = 15500 kg opgevreten. Omdat er in Nederland tot nu toe altijd
meer overwinterende dan overzomerende ganzen worden geteld, zijn voor de berekening de
tellingen vande overwinterende ganzen gebruikt (1994):
In de tabellen 1en 3 is te zien, dat er in de maanden december, januari en februari veel meer
ganzen inrespectievelijk Nederland en Gelderland fourageren dan inde andere maanden.
Het gras groeit in deze drie maanden niet of nauwelijks. Als een perceel door ganzen is kaal
gevreten, zullen de ganzen dus doortrekken naar een ander perceel. De kaal gevreten percelen
die ze in de wintermaanden achterlaten, zullen zichpas in maart weer kunnen herstellen. Omdat
er in maart (en de maanden daarna) veel minder ganzen worden geteld dan in de wintermaanden, is de maand maart (en de maanden daarna) niet meegenomen in de berekening. Het aantal
hectaren opvanggebied dat nodig zal zijn voor de voorgaande maanden, zal tijdens en na het
herstel immers genoeg voedsel aan de ganzen te bieden hebben. Het is waarschijnlijk niet eens
nodig, om alle opvanggebieden voor de wintermaanden, ook in de rest van het jaar als
gedooggebieden te handhaven.
Nederland:
Tabel 3: Aantal ganzen, dat demaanden sept.'94 - mei '95 in NL door heeft gebracht
(SOVON, 1994/1995)
Maand

Nederland

september

36.712

oktober

149.564

november

447.962

december

772.079

januari

788.954

februari

702.726

maart

270.315

mei

116.443
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december: aantal ganzen *gram ds *aantal dagen
772079 *0,5 kg *31dagen= ± 12000ton ds/maand
--> minimaal nodig (bij eenvoedselaanbod van 1ton/ha):
12000/ 1 = 12000ha ds/maand
maximaal nodig (bij eenvoedselaanbod van0,5 ton/ha):
12000/ 0,5 = 24000ha ds/maand

Tabel 4: Het benodigde aantal hectaren opvanggebied in Nederland
Maand

Max. aantal ha.

Min. aantal ha.

december

12.000

24.000

januari

12.200

24.400

februari

10.200

20.400

Totaal:

34.400

68.800

Eerst het meest gunstige geval in Gelderland:
Tabel 5: Aantal ganzen, dat de maanden sept.'94 - mei '95 inGld. door heeft gebracht
(SOVON, 1994/1995)
Maand

Gelderland2

september

1.398

oktober

1.813

november

3.604

december

24.316

januari

70.214

februari

46.005

maart

9.645

mei

4.363

2

Meest gunstige geval: ganzen randmeren fourageren allemaal in Flevoland, 1/3 van
ganzen rivierengebied fourageert in Gelderland.
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Omhet benodigde aantal hectaren opvanggebied teberekenen, zijn dus alleen de tellingen voor
de maanden december, januari en februari gebruikt. Hieronder volgt deberekening vanhet
aantal benodigde hectaren in:
december: 24316 *500 g *31dagen= ± 377 ton ds/maand
--> minimaal nodig (bij eenvoedselaanbod van 1ton/ha):
377 / 1 = 377 ha ds/maand
maximaal nodig (bij eenvoedselaanbod van0,5 ton/ha):
377 / 0,5 = 754ha ds/maand
Tabel 6: Aantal benodigde hectaren opvanggebied inhet meestgunstige geval inGelderland
Maand

Min. aantal ha

Max. aantal ha

december

377

754

januari

1098

2196

februari

644

128

Totaal:

2100

4200

Nuhet minst gunstige geval in Gelderland
Tabel 7: Aantal ganzen, dat demaanden sept.'94 - mei '95 in Gld. door heeft gebracht
(SOVON, 1994/1995)
Maand

Gelderland3

september

4.193

oktober

7.991

november

13.088

december

75.645

januari

156.733

februari

121.810

maart

14.058

mei

4.363
3

Minst gunstige geval: ganzen randmeren fourageren allemaal in Gelderland, alle
ganzenrivierengebiedfourageren in Gelderland.
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december: 75645 *0,5 kg *31dagen= ±1172 ton ds/maand
--> minimaal nodig (bij eenvoedselaanbod van 1ton/ha):
1172/1 = 1172ha ds/maand
maximaal nodig (bij eenvoedselaanbod van0,5 ton/ha):
1172 / 0,5 = 2345 ha ds/maand
Tabel 8: Het aantal benodigde hectaren opvanggebied inhet minst gunstige geval in Gelderland
Maand

Min. aantal ha

Max. aantal ha

december

1172

2345

januari

2429

4859

februari

1705

3411

Totaal:

5300

10600

Bij deze berekeningen dient wel te worden opgemerkt, dater met telgegevens uit 1994is
gerekend, omdat er geen recentere gegevens beschikbaar waren. Waarschijnlijk zijn de
populaties in 1995en 1996 nog behoorlijk gegroeid. Debenodigde aantallen hectaren in
Nederland en in Gelderland zullen waarschijnlijk ver boven deberekende minima liggen.
Uit deze berekeningen volgt, dat er inheel Nederland tussen de 34.000 en 69.000 hectare
opvanggebied nodig zal zijn en inGelderland tussen de 2000 en 10000hectare.
Debeschikbare 20.000 ha zal dus sterk worden overschreden. Dit leidt ertoe dat de ganzennog
ergens anders fourageergebieden moeten zoeken. Hierdoor hebben de agrariërs, diebuitende
gedoogovereenkomsten vallen, nog kans opschade.
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3 REGELGEVING IN DE TOEKOMST

3.1 Flora- en faunawet
Tenslotte mag niet onvermeld blijven dat de regering al sinds 1987probeert te komen totde
invoering vanéén wet voor allefloraen fauna; de Flora- en faunawet.
Hierin worden de Jachtwet ende Vogelwet samenmet hoofdstuk V vande natuurbeschermingswet, de Wetbedreigde uitheemse diersoorten enhet In- enuitvoerbesluit bedreigde dierenplantensoorten tot één wet samengevoegd. Eerst moest de wet vande vogelbescherming
aangepast worden aande EG-vogelrichtlijn, verder heeft de kamer de nota Jacht- en Wildbeheer
afgewacht ombij debehandeling daarvanmeteen voorstellen te kunnen doen voor de Flora- en
faunawet. Nederland wasdus nog niet toe aaneenalles-in-één-wet.
Dit wetsvoorstel isniet in overeenstemming met de EG-richtlijnen enmet de Conventie van
Bonn. Hetjachtverbod op trekkende diersoorten enhet voorgenomen beleid stroken niet methet
pas ondertekende Agreement onthe Conservation of African-Eurasian Migratory Waterbirds. In
dit Agreement is onder meer afgesproken dat de ondertekenende landenhunjachtwetgeving
zullen baseren ophet 'wise use-conservation' concept, samenwerking tussenjagers zullen
bevorderen om eenduurzaam wildbeheer te bewerkstelligen, een afschotregistratiesysteem
zullen ontwikkelen, eenjachtopleiding inhet leven roepen eneenverbod ophet gebruik van
loodhagel in wetlands inhetjaar 2000 afkondigen.
Het 'verstandig gebruik' vantrekwild wordt vertaald in 'geen gebruik'.
Dehuidigejachtwetgeving is gebaseerd ophet beginsel van verstandig gebruik, dankzij een
goed georganiseerdjachtbedrijf voldoet Nederland al voor een groot deel aande ondertekende
eisen van 'wise use-conservation'.
Er wordt op dinsdag 4 november gestemd over de wet. Hieruit moet blijken of de wet aangeno- —
menwordt of niet.
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4 ADVIEZEN

4.1 Samenvatting inventarisatie- en analysefase
Er isgezocht naar oplossingen, die de hoge kosten vande overheid ten aanzien van de schade
die de ganzen veroorzaken, inperken. Deze adviezen worden in4.2 verder uitgewerkt. De
haalbaarheid vandeze adviezen moet nog wel worden onderzocht. Deze adviezen zijn gebaseerd
op interviews met boeren,jagers, natuurbeschermingsorganisaties enmensendie de belangen
behartigen vanhet Rijk.
Omde meningen vanal dezebelanghebbenden zo goed mogelijk te laten zien, iser gekozen
voor eenmatrix. In deze matrix worden de verschillende maatregelen aan deze belanghebbenden
voorgelegd, beoordeeld van — onbespreekbare maatregel tot ++ een uitstekende maatregel.
Er ishier gekozen omzowel eenmatrix vande overwinterende gans als één vande overzomerende gans te maken, respectievelijk opbladzijde 24en 27. Al deze verschillende
maatregelen worden vervolgens toegelicht inde analyse opde bladzijden na dematrix.
In het rapport 'Programma Beheer' vanhet Ministerie van LNV van 20juni 1997 is voor heel
Nederland ruim 20.000 ha gedooggebied toegewezen. Omdat er vermoedens bestaan datdeze
20.000 ha veel te weinig is, zijn in 'berekening aantal ha gedooggebieden' dieu kunt vinden bij
punt 2.3, de vermoedens vante weinig gedooggebieden bevestigd. Hieruit blijkt namelijk dat
alleen al in Gelderland 2.000 - 10.000 ha nodigis.

4.2 Ganzenbeheersplan
Wij adviseren deprovincie een ganzenbeheersplan voor heel Gelderland op te stellen. Indit
ganzenbeheersplan voor Gelderland kanper gebied eenbeheersplan worden aangedragen voor
het ganzenschadeprobleem. Een goed voorbeeld vanzo'n beheersplan is het Ganzenbeheersplan
Gelderse Poort vande Grontmij. Hierin worden mogelijke oplossingen beschreven omde
problemen inde Gelderse Poort te lijf gegaan. Zo hebben wij ook oplossingen gezocht voor
heel Gelderland, die de provincie kanoverwegen om inzo'n beheersplan (voor één gebied) op
te nemen. Deze oplossingen worden hieronder beschreven. Naast die oplossingen passen tevens
andere kleinschalige oplossingen enmaatregelen, die opzichzelf weinig effect en draagvlak
hebben, maar die incombinatie met b.v. eengedooggebiedenbeleid wel toepasbaar zijn. Denk
hierbij b.v. aande inparagraaf 1.1 en2.1.2 besproken relatienotagebieden (kaart 1)enhet
schudden vaneieren.

4.2.1 Variant op gedooggebieden
Het experiment met de gedoogovereenkomsten inde Fraterwaard heeft weinig draagvlak, omdat
allepercelen die binnen debegrenzing vallen, alsgedooggebied gelden, waardoor een agrariër
ookzijn schadegevoelige percelen niet kanbeschermen tegen ganzenschade. Vanwege dit kleine
draagvlak hebben wij een variant bedacht:
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Deprovincie stelt eenjachtopzichter aan, die in eenbepaald gebied, in overleg met de agrariërs
de minst kwetsbare percelen aanwijst als opvanggebieden voor ganzen. Er ishier geen sprake
meer vaneen gedooggebied, omdat eengedooggebied uit 500 aaneengesloten hectare moet
bestaan. Voor de minst kwetsbare percelen kaneen vergoedingsregeling worden ingesteld, zoals
bij het experiment in de Fraterwaard. Voor de kwetsbare percelen krijgt dejachtopzichtereen
doorlopende vergunning, omde ganzenpassief te verjagen. Ook de agrariër kan hierin een rol
spelen d.m.v preventieve maatregelen.
Bij deze methode ishet vanbelang of ganzente sturen zijn. Huidig onderzoek zal datuit
moeten wijzen. Als ze te sturenzijn, kandit met de volgende maatregelen:
- laten liggen van oogstresten in opvanggebieden
- braakliggende percelen met groenbemesters
- ganzen verjagen vankwetsbare percelen
- eiwitrijke gewassen in opvanggebieden
- aantrekkelijker maken vanhet opvanggebieden door bij te voeren.
Het is debedoeling dat de opvanggebieden langs de grote rivieren worden gesitueerd, inde
zoekgebieden van de gans (zie kaart 4), omdat daar de meeste ganzen voorkomen.
Door de rivierdynamiek kan er eengroot gedeelte van het fourageergebied wegvallen enkunnen
er binnendijks meer ganzen komen, waardoor het moeilijker wordt (bijna onmogelijk) omde
ganzen vande schadegevoelige percelen tehouden. Komt dit voor, dan adviseren wij omwel
schadevergoedingen te regelen.
Dit probleem treedt ook op wanneer vandeuiterwaarden natuurgebied wordt gemaakt.

4.2.2 Natuurbeschermingsorganisaties erbij betrekken
Eénmanier om ganzenschade ophet landbouwareaal terug te dringen, zou kunnen worden
gezocht bij de natuurbeschermingsorganisaties (Nbo's). Zoals in de inventarisatie staatbeschreven, ishet misschien mogelijk omde Nbo's voor eendeel aansprakelijk te stellen voorde
schade die door de zomerganzen wordt aangericht (de aangelegde natuurgebieden hebben
namelijk voor broedplaatsen gezorgd). Met de nieuwe Ff-wet zal het draagvlak hiervoor, door
het groter eigen risico, nog kleiner worden. De gans is dangeenwild meer, ende schade wordt
niet meer zomaar vergoed.
Dit advies heeft het grootste draagvlak alsde nieuwe wet er dus niet door komt.
Als de Nbo's inderdaad aansprakelijk kunnen worden gesteld, zal gekekenmoeten wordenhoe
deze Nbo's een rol kunnen gaan spelen inhet 'ganzenbeleid'. Demeest eenvoudige oplossing
zou daneen financiële aansprakelijkheidsregeling met de Nbo's zijn. De vorm die zo'n financiële regeling moetkrijgen, hangt af van debelangen enwensen vandebetrokken partijen. Het
mag duidelijk zijn dathet uitzetten vanzo'n regeling veel tijd zalkosten endat het behoorlijke
problemen en spanningen kan veroorzaken tussen debetrokken partijen.
Een andere oplossing isbijvoorbeeld aangepast maaibeheer inde natuurgebieden of in elk geval
op gronden vande Nbo's. Dat beheren zou door de Nbo's zelf kunnen geschieden, of door
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agrariërs die inde omgeving vandie fourageergebieden actief zijn. In de analyse is terug te
vinden dat deze oplossing weinig draagvlak heeft; eigenlijk alleen door de agrariërs en inenkele
gevallen door dejager.
Bij de interviews isbehoorlijk op verzet vande Nbo's gestuit alshet gaat omhet vervangen van
delen vandehuidige natuur door fourageergebieden voor ganzen. Als argument bij dit verzet
wordt aangehaald, dat door het ministerie isgesteld dat fourageergebieden voor ganzengeen
natuurdoeltypen (I.K.C.-handboek) zijn endat het dus nietbinnen de Nederlandse natuurontwikkeling past. Eenander argument ishet gebrek aangrond; de Nbo's moeten om aandewensen
vanhet ministerie te voldoen, gronden afstoten naar de agrariërs enze vindenhet daarom
ondenkbaar omdaarnaast ook nog eens fourageergebieden te moetenbeheren. De nbo's hebben
echter wel aangegeven dat ze in ieder geval wel naar deze oplossingen zullen luisteren; "alles is
bespreekbaar,"zo zeggenze.
Zoals in het inventarisatie-deel al isbeschreven, iser wel degelijk eennatuurdoeltype dat o.a.
het bieden vanfourageergelegenheid aande grauwe gans (overzomerend) op relatief voedselrijk
grasland alsdoel heeft. Dit natuurdoeltype valt volgenshet I.K.C.-handboek binnen de
rivierengebieden. Dit mag geenprobleem zijn, omdat demeeste broedgebieden vanoverzomerende ganzen in Gelderland vooral inhet rivierengebied terug zijn te vinden (zie kaart 3). Op
kaart 5 iste zien welke grond ineigendom is van welke Nbo. Hierbij dient te wordenopgemerkt dat deze kaart geenvolledig beeld geeft vande natuurontwikkeling in Gelderland.
Inmiddels is er inhet rivierengebied (b.v. het land vanMaas enWaal) volop natuurontwikkeling gepland.
Het feit dat het betreffende natuurdoeltype relatief voedselrijk grasland alsuitgangspunt heeft,
zou wel eenprobleem kunnen zijn. Het betreft hier namelijk een stikstofgift vanmaximaal 200
kg N/ha. Dekans bestaat dat deze graslanden, vergeleken met echte cultuurgronden, niet
aantrekkelijk genoeg zijn voor ganzen. In datgeval zou het misschien mogelijk zijn om
fourageergebied, als natuurdoeltype inhet I.K.C.-handboek opte nemen of om andere natuurdoeltypen te wijzigen. Waarschijnlijk zal dit opgroot verzet van allerlei betrokkenen stuiten.
Nader onderzoek zou hier duidelijkheid over kunnen scheppen.
In het inventarisatie-deel is al beschreven dathet onwaarschijnlijk is, dat nbo's schuld hebben
aan schade die door winterganzen wordt veroorzaakt.
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Bijlage 1: RIJKSBELEID

1RELATIENOTA/ECOLOGISCHEHOOFDSTRUCTUUR
In 1975bracht de rijksoverheid, het Ministerie vanLandbouw enVisserij, de Relatienota uit.
DeRelatienota richt zichmet name ophet veilig stellen vaneentweetal natuurwaarden inhet
agrarisch gebied. Enerzijds weidevogels enanderzijds vegetatietypen ingraslanden enakkerbouwpercelen en op perceelsranden.
DeRelatienota wordt door de overheid gezien als eenbelangrijk instrument omde Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) te realiseren, gericht ophet veilig stellen vannatuur- enlandschapswaarden inagrarisch gebied. Die waardenbetreffen met name weidevogels indichtheden, die
.enmerkend zijn voor delen vanhet agrarisch cultuurlandschap in ons land, enwildeplantenen
oloemen. Daarbij wordteenbelangrijke rol toegedacht aandeverweving vande functies natuur,
landschap en landbouw. In de loop vande tijd is de Relatienota een steeds belangrijkere rol
gaan innemen inhetbeleid ophet gebied van natuur enlandschap. Eenwezenlijk kenmerk van
de Relatienota is de vrijwillige participatie van de agrariër. Daarmee wordt een belangrijk
kenmerk vande Ecologische Hoofdstructuur, 'duurzaamheid', inprincipe aangetast.
De EHS is opgebouwd uit kerngebieden, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones. In
de kerngebieden zijn bestaande natuurterreinen, landgoederen enbossen, waardevolle agrarische
cultuurlandschappen, behorend tot de eerste 100.000hectare Relatienotagebied opgenomen. Met
andere woorden, agrarische gebieden maken deel uit van dekerngebieden ener zal waar van
toepassing, sprake zijn van verweving van functies.
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2 NATUURBELEIDSPLAN
In 1990verscheen het Natuurbeleidsplan (NBP) waarin de regering haar beleid voorde
komende 30jaar vastlegt ophet gebied vannatuur enlandschap.
De nota is gebiedsgericht. Voor natuurwaarden betekent dit, dat er wordtuitgegaan van
ecosystemen waarin bepaalde soorten eenplaats moeten hebben.
Het bevat de doelstellingen, maatregelen en strategieën vanhet natuur- en landschapsbeleid van
de rijksoverheid. Als hoofddoelstelling voor het rijksbeleid geldt: duurzame instandhouding van
natuur enlandschapswaarden, herstelenontwikkeling daarvan.
Dit geldt zowel opnationaal als internationaal niveau.
Het bevorderen vaneenduurzame ontwikkeling vannatuur en milieu wordt volgens de regering
het best gedaan door:
- het vergroten vanhet maatschappelijk draagvlak voor het te voeren beleid
- het bevorderen vanhet normbesef
- het realiseren vaneen samenhang tussen de beleidsvelden natuur en landschap, milieu, water
en ruimtelijke ordening.
Er wordt in de nota gesteld, dat de ruimtelijke structuur van Nederland te verbrokkeld isvoor
een duurzame instandhouding vanecosystemen. Het aanbrengen vaneenecologische hoofdstructuur kan een strategie zijn voor duurzame ontwikkeling. Deze moet danbestaanuit enkele
samenhangende stelsels van grotere gelijksoortige natuurgebieden, die met elkaar verbonden zijn
door verbindingszones.
Binnen de EHS zijn gebieden met bestaande waarden van (internationale betekenis en
voldoende omvang als kerngebied aangeduid.
Dekerngebieden die verschillende groottes kunnen aannemen, kunnen ook verschillende
functies hebben zoals: natuur, landbouw, bosbouw, visserij, waterwinning, leger, toerisme/recreatie en scheepvaart. Aangezien het beleid is gericht opduurzame instandhouding van
natuurwaarden vallen alle kerngebieden onder eenbasisbescherming. Deze dient danom
ongewenste veranderingen inde abiotische situatie ende ruimtelijke structuur te voorkomen.
Voor natuurwaarden inkerngebieden kunnen natuurbeleidsdoelstellingen worden vastgesteld.
Het hangt vandezedoelstellingen af of dejacht al danniet wordt toegestaan.
Ook onderdeel vande EHSzijn de natuurontwikkelingsgebieden. Deze hangen ruimtelijk samen
met de kerngebieden enze dienen als versterking daarvan.
De duurzame instandhouding van de EHS wordt ondersteund door eenbufferbeleid, gericht op
het wegnemen/minimaliserenvan negatieve externe factoren.

2.1 Bufferbeleid en effectgericht-beleid inNBP
Binnende EHS wordt het bufferbeleid eneffectgericht beleid onderscheiden. Bufferbeleid
onderscheidt zichdoor het nemen van structurele maatregelen omde gewenste natuurwaarden te
bereiken.
Effectgericht beleid richt zich, door het treffen van (tijdelijke) maatregelen, ophet scheppenvan
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zodanige condities, datbepaalde typen van ecosystemen kunnen worden hersteld, gehandhaafd
of ontwikkeld. Ditbeleid staat dus inrelatie tot het beheersbeleid, waar ook hetjacht- en
wildbeheer onder valt.
Realisering van de EHS zal langs twee hoofdlijnen plaatsvinden: planvorming entoepassing van
instrumenten voor veiligstelling, beheer en bufferbeleid.
Voorjacht en wildbeheer isdit instrumentele beleid hetbelangrijkst, daar zal indeze notade
nadruk opliggen.
Sectorinstrumenten die onder andere genoemd worden voor veiligstelling enbeheer zijn:
verwerving vangronden voor natuurontwikkeling, verwerving vannatuurgebieden, uitbreiding
vanhet gebied waaropde relatienota vantoepassing is, subsidiëring vanbeheer in kerngebieden
vanparticulieren enerkende natuurbeschermingsorganisaties entoepassing vande Natuurbeschermings-en Natuurschoonwet.
Oaarnaast onderscheiden wehet soortenbeleid enhet doelgroepenbeleid.

2.2 Soortenbeleid inNBP
Het soortenbeleid richt zichprimair op soorten enecosystemen die kenmerkend zijn voorhet
abiotisch milieu inNederland, zoals weidevogels enbepaalde soortentrekvogels. Dedoelstelling vanhet soortenbeleid is instandhouding enherstel vaneenzo natuurlijk mogelijke
verscheidenheid aan inhet wild levende dier- enplantensoorten, alselementen vandeecosystemenwaarvan zij deel uitmaken.
Het gaat bij dit beleid om specifieke beheers-en inrichtingsactiviteiten enhet toepassenvan
wettelijke regelingen ter voorkoming vanhandelingen die ten koste gaanvande soort.
In het kader vandit beleid zijn twee nota's verschenen die zich specifiek op soorten richten. De
eerste was 'Ruimtevoor ganzen; Het ganzenbeleid inNederland voor dejaren negentig...'
uit november 1990. Hierin wordt aandacht besteed aandebescherming van ganzenpopulaties en
de schadeproblematiek. De tweede was 'Herstelplan leefgebied patrijs' uit april1991.
Het beleid wordt ondersteund door onderzoek, beschikbaar stellen vanexpertise endoor
voorlichting aanparticulieren zoals: terreinbeheerders, wildbeheerders en landgoedeigenaren.

2.3 Doelgroepenbeleid
Het doelgroepenbeleid richt zichprimair ophet ontwikkelen enuitvoeren vanop speciale
groepen inde samenleving gerichte maatregelen en acties. Het gaat danmet name om: natuuren landschapsbeheerders, wildbeheerders, visstandbeheerders, weg-en waterbeheerders,
agrariërs, agrarische organisaties, ontgronders, waterwinners, recreatie-ondernemers en
recreatieschappen.
Voorbeelden van dit soort acties zijn: educatie envoorlichting en financiële ondersteuning van
projecten.
Er wordt naar gestreefd per doelgroep concrete afspraken over activiteiten te maken.
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3 STRUCTUURSCHEMA GROENE RUIMTE
Ook in 1993verscheen het Structuurschema Groene Ruimte (SGR): Het landelijk gebied de
moeite waard. In deze planologische kernbeslissing neemt het kabinet een standpunt in overhet
SGR.
In het SGR staande doelstellingen enhoofdlijnen vanruimtelijk beleid vanhet Rijk voor een
aantal functies vanhet landelijk gebied, waarbij ookhetjacht- enwildbeheer een rol kan spelen.
Voor deperiode tot enmet 2000 is gegeven, hoe enmet welke middelen dit ruimtelijke beleid
wordt gerealiseerd.
Voor concretisering vanhet beleid binnenhet SGR worden ecosysteemvisies en gebiedsvisies
natuur, bos en landschap ontwikkeld.
Deecosysteemvisies zijn richtinggevend voorde toepassing van sectorinstrumenten envoor
beheer.
De gebiedsvisies worden, inhet kader vande afspraken tussen het ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer enVisserij (LNV) enhet Interprovinciaal Overleg (IPO), tot 1996door provincies
en Rijk gezamenlijk opgesteld.

3.1 Beheer in SGR
Het Rijk beschouwt een duurzaam uitvoerbaar beheer, als eenessentieel onderdeel vande
geïntegreerde benadering vanhet landelijk gebied voor de functies landbouw, natuur en
landschap, bos en openluchtrecreatie.
In het kader vanhet generieke beheersbeleid ondersteunt het Rijk een verantwoord beheer van
wild door wildbeheereenheden enjachthouders. Dit opbasis vande Nota Jacht en Wildbeheer
ende Jachtwet.

{
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4 JACHTWET
Debelangrijkste wet ophet gebied vanjacht enwildbeheer is deJachtwet. In deze wet wordt
onder andere aangegeven wie dejacht mag, uitoefenen en onder welke voorwaarden en
beperkingen. Belangrijke voorwaarden zijn: voorkoming van overbejaging; voorkoming van
schade aanmet namelandbouwgewassen enhet instandhouden vaneen redelijke wildstand.
Uitgangspunt vande Jachtwet is, dat er eenevenwicht moetbestaan tussen debelangen vande
landbouw, de natuurbescherming endejacht. In dit verband spreekt men over de dienende
functie vandejacht. Tegelijkertijd wordt het eigen doel vandejacht erkend; bevrediging vande
behoefte aan actieve recreatie.
Degene die het recht vanjacht heeft opeen stuk grond wordt in deJachtwet aangeduid als
jachthouder. Dejachthouder kande eigenaar of de gebruiker zijn van de grond, maar ook
legene diehetjachtrecht heeft gehuurd vandejachtgerechtigde.
Dejachthouder mag het genot vandejacht geheel of gedeeltelijk afstaan aan anderen. Ter
bescherming van de wildstand en de landbouw worden op dit punt voorwaarden gesteldzoals:
minimale en maximale duur van dehuurovereenkomsten en vergunningen betreffende het genot
vandejacht.
Daarnaast kent deJachtwet een aantal bepalingen ter voorkoming van ontoelaatbare schade aan
de natuur:
1.De aanwijzing vanbejaagbare soorten
Jagen is slechts mogelijk opwild. De soorten die tot het wild4 worden gerekend, worden inde
Jachtwet genoemd. Er mag slechts opdeze soorten worden gejaagd alsdejacht is geopend of er
vergunning totjacht isverleend. Soorten waarop mag worden gejaagd, zijn voorjagers
aantrekkelijk alsbuit en/of betreffende soorten waarvoorjacht gewenst is om ontoelaatbare
schade aanlandbouw of andere belangen te voorkomen.
2. Openingstijden
Deze worden zoveel mogelijk vastgesteld met inachtneming van de voortplantingsperiode.
Wanneer dejacht is geopend, bepaald hetministerie.
3. Oppervlakte vanjachtvelden
Voor bejaging vanjachtvelden met het geweer stelt de weteisen aan de minimumoppervlakte.
Voor de landjacht is dat40 ha; voor dejacht opuitsluitend waterwild is de minimumoppervlakte 1ha, als het betreffende jachtveld deeluitmaakt vaneenwatercomplex vantenminste 10
ha enbovendien aanbepaalde afmetingseisen voldoet.
4. Jachtmiddelen
De middelen waarmee mag worden gejaagd zijn inde wet genoemd. Slechts middelen die
selectief vangen of selectie najacht mogelijk maken, zijn toegestaan. Het gebruik vannetten,

'Svild: diersoorten die in de Jachtwet als wild worden aangemerkt. Er zijn vier
groepen van dieren: grofwild, waterwild, kleinwild en overig wild
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vangkooien, klemmen en strikken is niet toegestaan.
5. Vakbekwaamheid
Voor hetjagen met eenvuurwapen iseenjachtakte vereist, waarvoor eersteenjachtexamen
moet worden afgelegd. Bij dit examen worden aspirantjagers ondermeer getoetst opkennis van
wildsoorten, de landbouw, wildschade enwildschadebestrijding, jachtwettelijke bepalingen, de
vaardigheid inhet omgaanmet wapens ende bekwaamheid inhet schietendaarmee.
6. Financiën
In de Jachtwet zijn ookbepalingen opgenomen over de vergoeding vanwildschade. Betaling
daarvan vindt plaatsuit het Jachtfonds5. Het ministerie vanLNV en dejachtaktehouders dragen
bij aan dit fonds. Er wordt slechtsuitbetaald als aangetoond kan worden dat alhet mogelijke
doorjachthouder en grondgebruiker isgedaan om schade te voorkomen en te beperken.
Naast het Jachtfonds wordt ook nog deWildschadecommissie inde Jachtwet genoemd.
DeWildschadecommissie6, een onafhankelijke commissie benoemd door deminister vanLNV,
beoordeeld of de schadeclaim terecht is en adviseert aanbelanghebbende grondgebruiker en
jachthouder over de voorkoming enbestrijding van schade. Het werkgebied vande Wico valt
binnen de provinciegrenzen.

5

Jachtfonds: fonds met als doelstellingen: het behoud van niet-schadelijk wild en het
bevorderen vanhet voorkomen vanwildschade.
6

Wildschadecommissie: deze commissie adviseert op verzoek over schade-aansprakelijkheid en de hoogte vande schade.
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5 NOTA JACHT EN WILDBEHEER
In 1993verscheen, mede naar aanleiding vanhet Natuurbeleidsplan, de nota Jacht enWildbeheer. Hierin ontvouwde de regering haar visie op dejacht en speciaal dande afstemming
daarvan ophet natuurbeleid.
Debelangrijkste conclusies uit deze nota zijn:
- wild iseen natuurwaarde met economische enrecreatieve functie
- wildsoorten vallen onder het soortenbeleid vanhet Natuurbeleidsplan
- het rijksbeleid zal zijn gericht ophet tot stand brengen vanplanmatigejacht doorjagers in
samenwerkingsverbanden, zogenaamde wildbeheereenheden (WBE)
- dejacht moet gericht zijn oppopulatiebeheer enbiotoopverbetering, ze moet dus een redelijk
doel dienen
- de instandhouding vanhet wild is eengemeenschappelijke zorg vanjachthouders, grondgebruikers en overheid.
Verder worden vanjagers nog additionele inspanningen verlangd (wildbeheer, toezicht, opzetten
vanWBE's, actief biotoopbeheer).
Dedoelstelling vanhet soortenbeleid, zoals genoemd inhet Natuurbeleidsplan is: instandhouding enherstel vaneenzo natuurlijk mogelijke verscheidenheid aan inhet wild levende dier- en
plantensoorten, als elementen vande ecosystemen waarvan ze deeluitmaken. De duurzaamheid
vandepopulaties vansoorten inhetecosysteem isderhalve de centrale toetssteen.
In de Nota Jacht enWildbeheer wordt voor dejacht primair uitgegaan vaneen 'ja, mits'7
benadering. Dit houdt in dat opgrond vaneenbeoordeling vande effecten vanjacht op
natuurfuncties wordt bezien inhoeverre benutting vanwild toelaatbaar is. Deze beoordeling
vindt danplaats volgens het beginsel van 'verstandig gebruik'. Dit wil zeggen dat enigerlei
benutting vaneen soort of populatie nooit opeenzodanige manier magplaatsvinden, dat
lierdoor het voortbestaan vande desbetreffende of een andere soort of populatie inhet geding
komt. Hieraan isdan de voorwaarde verbonden dat er monitoring plaatsvindt vanomvang,
samenstelling envitaliteit vandebenutte of indirect beïnvloedepopulaties.
Secundair isvoor eenaantal categorieën vangebieden een 'nee, tenzij'8 benadering gekozen,
die inhoudt dat slechtsjacht is toegestaan alshet noodzakelijk is omnatuurdoelstellingen te
realiseren of om schade aande landbouw tebeperken.
Het gaat omde volgende categorieën: bepaalde wetlands en grote wateren; nationale parkenen
bepaalde natuurgebieden met eenbeheer gericht ophet zo ongestoord mogelijk verlopenvan
natuurlijke processen.

7

ja, mits .... principe: Het principe dat er mag worden gejaagd, mits er aan bepaalde
voorwaarden is voldaan.
8

nee, tenzij ... principe: principe dat er niet mag worden gejaagd tenzij andere
belangen dat noodzakelijk maken
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5.1 Instrumenten in hetwildbeheer
Op staatsgronden kande staat eisen aanhetbeheer stellen en regels geven. Met deNatuurbeschermingswet inde hand kunnen handelingen worden verboden, die schadelijk zijn voor
natuurschoon.
Ook inde Jachtwet staan mogelijkheden tot bescherming van soorten, met name door zonering
vandejacht naar tijd enplaats, of sluiting vandejacht.
Verder voert het rijk een stimuleringsbeleid omparticuliere beheerders te laten samenwerken in
zogenaamde wildbeheereenheden. Via het Jachtfonds worden deboeren betaald voor wildschade.

5.2 Flora- en faunawet
Tenslotte mag niet onvermeld blijven, dat de regering al sinds 1987probeert te komen tot de
invoering vanéén wet voor alle flora enfauna; de Flora- en faunawet.
Hierin worden de Jachtwet ende Vogelwet samenmet hoofdstuk Vvan de natuurbeschermingswet, deWet bedreigde uitheemse diersoorten enhet In- enuitvoerbesluit bedreigde dierenplantensoorten totéénwet samengevoegd. Dat het eenpaarjaar geledenniet lukte, lag aan
het feit dat Nederland eerst zijn wetgeving ophet gebied van vogelbescherming moestaanpassen, omdat die niet in overeenstemming wasmet de EG-Vogelrichtlijn. Verder heeft dekamer
eerst de nota Jacht- enWildbeheer afgewacht ombij debehandeling daarvan meteen voorstellen
te doen, die in de wet kunnen worden opgenomen.
Eenbelangrijk nieuw artikel is de mogelijkheid van aanwijzing alsbeschermde leefomgeving,
waarmee gedeputeerde staten eengebied voor eenbepaalde soort veilig kan stellen.
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Bijlage 2: VRAGENLIJSTEN VOOR DEVERSCHILLENDE BETROKKENEN:
Huidige projecten:
- Wat voorbedrijfsvoering voertu?
- Heeft u overlast vanganzen/heeft u overlast gehad?
- Heeft u zelf gekozenvoor deze samenwerking?
- Zijn er voordelen aandeze samenwerking verbonden vooru?
- Zijn er nadelen vooru?
- Welkemethode vind u beter: Die vanhetJachtfonds of deze gedoogovereenkomst?
- Heeft u nog ideeënhoe het beterkan?
Jager:
Wat voorbedrijfsvoering voerendeboerenvoor wieujaagt?
- Hebben zij veel last van ganzen?
- Wat doet u eraan: verjagen of bejagen?
- WBEwordt FBE (faunabeheereenheden) waarin de taakverdeling anders wordt. Verandert
daardoor uw functie?
- Blijft u georganiseerd ineenheden, ook na deze verandering?
- Wat vindtu ervandat degansuit dejachtwet verdwijnt?
- Verwacht u veelproblemen met de boeren ivmmet de ganzen en vooral de schade?
- Verwacht u datu nog schade-preventief kunt optredentegen deganzen?
Natuurbeschermingsorganisatie:
- Komen er ganzen in natuurgebieden?
- Zoja, richten zij schade aan?
- Wat vindu van de nieuwejachtwet/Flora-en faunawet?
- Verwacht u veel broedende ganzen in reservaten?
Zouu mee willen werken ineen gedoogovereenkomst?
Beleidsman:
- Kunt u onsmeer vertellen over de flora en faunawet?
- Watzijn de argumenten voor het verwijderen vande gansuit dejachtwet?
- Alser ergens veel schade aangericht wordt door ganzen duurt hetdan lang voordat erdmv
een
AMvBeenuitzondering ophetjachtverbod gemaakt kanworden of kan dat vrij snel worden
geregeld?

Provincie Gelderland

Agrariërs:
- Welke bedrijfsvoering heeft u?
- Heeft u ganzen opuw land?
- Wanneer? Hoeveel?
- Wat voor schadeheeft u?
- Watbetekent deze schade voor uw bedrijf?
- Verschillen de schadegevallen sterk vanjaar totjaar?
- Accepteert u deze schade/is er met de overlast te leven?
- Claimtu deze schade en wordt die voldoende vergoed?
- Onder welke voorwaarden zou u bereid zijn aanzo'n gedoogovereenkomst (uitleggen) meete
werken?
- Denkt u hierin samente kunnen werkenmet WBE's?
- Doet u zelf iets omte schade te beperken/voorkomen?
- Heeft u nog ideeën hoe het beter kan?

STELLINGEN

Omdat de natuur in Nederland steeds gunstiger wordt voor broedende ganzen, zullen er meer
ganzenkomen omte broeden die vervolgens weer moeten eten. De gedupeerden hiervan zijn
deboeren.
Ganzen foerageren niet graag op extensief beheerde weidegronden.
De boeren die nu wel schade vanganzen ondervinden, maar deze niet opgeven omte
vergoeden, zullenuiteindelijk de dupe worden vande gedoogregeling.
Boeren geven hun schade niet op, omdat de procedure te ingewikkeld is.
Boeren geven hun schade niet op, omdatzezichniet d.m.v. iets wat op subsidies lijkt, willen
binden aan 'de overheid'.
De oppervlakte vande gedooggebieden zal veel teklein zijn voor het aantal schadegebieden
hier in Gelderland.
SBBmoet bereidt zijn gedeelten vanbestaande of aankomende natuurgebieden geschikt te
maken als foerageergebieden voor ganzen.

