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Het in januari verschenen themanummer

Ganzen in Nederland en Vlaanderen van

De Levende Natuur bevat onder meer

een kritische evaluatie van het huidige

Nederlandse wintergastenbeleid (van der

Zee et al., 2010). Vogelbescherming en

Vereniging Natuurmonumenten onder-

schrijven de hierin gemaakte analyse,

maar komen tot een andere conclusie en

roepen op tot terugkeer naar het beleid

uit de periode 2000 t/m 2004.

In de periode 2000 t/m 2004 genoten alle
overwinterende ganzen strikte, landelijke
bescherming. Agrariërs werden volledig
schadeloos gesteld, ongeacht de inspannin-
gen die zij leverden om ganzen te weren. De
uitgekeerde schadebedragen waren relatief
beperkt. Gedurende deze jaren bleek geen
sprake te zijn van een explosieve stijging
van de landbouwschade (van Bommel &
van der Have, 2010). Door de stijging van
de ganzenaantallen werd echter gevreesd
dat de schadepost op termijn onbeheers-
baar zou worden. Voor de Minister van LNV
was dit aanleiding om het beleid aan te pas-
sen.

Huidig beleid
In 2005 is het nieuwe ’opvangbeleid’ van
start gegaan. De provincies hebben foera-
geergebieden aangewezen waarbinnen agra-
riërs, die op vrijwillige basis konden partici-
peren, een forse vergoeding ontvangen om
winterganzen op te vangen en voldoende
rust en voedsel te garanderen. Buiten de
opvanggebieden kunnen agrariërs een ver-
goeding krijgen voor de geleden schade,
maar zijn wel verplicht om aanwezige gan-
zen te verjagen. Het basisidee achter het
opvangbeleid is de veronderstelling dat gan-
zen kunnen leren waar ze wel en niet ver-
jaagd worden. Omdat men meende dat gan-
zen sneller leren wanneer ze ‘met het
geweer’ verjaagd worden, is afschot van
ganzen (dat sinds 2000 verboden was)
vanaf 2005 weer mogelijk gemaakt. Dit
opvangbeleid is vorig jaar geëvalueerd (van
der Zee et al., 2010). Enkele constateringen:
• Het opvangbeleid is niet effectief. 40% van
alle overwinterende vogels bevindt zich bui-
ten de opvanggebieden en laat zich er niet
heen verjagen;

component voor de opgetreden schade. Het
feit dat binnen en buiten de opvanggebie-
den een gelijke mate van verstoring is
gemeten, wekt verbazing. Handhaving en
toezicht binnen de opvanggebieden schie-
ten duidelijk tekort;
• Direct bij implementatie van het opvang-
beleid in 2005/2006 bedroegen de totale
kosten € 13,3 miljoen, hetgeen bijna een
verdubbeling is van de kostenpost in het
jaar daarvoor, onder het ‘oude beleid’ (van
Bommel & van der Have, 2010). Met name
de genoemde basisvergoeding is verant-
woordelijk voor deze sterke kostenstijging.

Stuurbaarheid werkt niet
Een aantal van onze constateringen heeft
betrekking op een ondeugdelijke implemen-
tatie van het huidige beleid. Wij menen ech-
ter dat een beleid van gestuurde opvang ook
bij ‘optimale doorvoering’ onwenselijk is.
Het percentage overwinterende ganzen dat
binnen de opvanggebieden verblijft (60%)
is niet veranderd sinds de invoering van het
beleid in 2005, ondanks de forse verjaging
die daarbuiten nu al jarenlang plaatsvindt.
Eerder zijn op kleinere schaal studies uitge-
voerd naar gestuurde opvang van ganzen en
ook die bleken maar beperkt succesvol (o.a.
Ebbinge et al., 2000). Er kunnen dan ook
grote vraagtekens geplaatst worden bij de
vraag of ganzen zich op regionaal niveau
überhaupt laten sturen. Tot op heden bleken
ganzen vooral (onbedoeld) ‘stuurbaar’ op
grotere (Europese) schaal: bij het sluiten en
heropenen van de jacht in Duitsland trad
gerichte migratie van ganzen van of naar
Nederland op. Daarmee is echter geenszins
vastgesteld dat ganzen ook op een schaal
van (tientallen) kilometers kunnen leren
welke percelen veilig zijn.

Wij bepleiten een beleid waarin overwinter-
ende ganzen landelijk worden opgevangen.
De terreinbeherende organisaties brengen
dat standpunt ook in praktijk. Hoewel
slechts 6% van het geschikte graslandareaal
in natuurgebieden ligt, verblijft daar 25%
van de overwinterende ganzen. Voor de toe-
komst blijven de terreinbeherende organisa-
ties de verantwoordelijkheid nemen voor dit
deel van de overwinterende populatie.

Reactie;
Overwinterende ganzen verdienen

landelijke bescherming
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• De foerageergebieden zijn ingericht op
basis van vrijwillige participatie van agra-
riërs. Hierdoor bevatten ze enclaves en
‘rafelranden’ waar ganzen verjaagd worden.
Dit maakt ze minder effectief; ganzen kun-
nen geen gebruik maken van volledige pol-
ders, maar worden geacht om wegwijs te
raken in bureaucratisch geconstrueerde lap-
pendekens;
• Het uitgevoerde afschot is zeer sterk toe-
genomen. In de winter van 1998/1999 (voor
het jachtverbod) werden circa 14.000 gan-
zen en Smienten (Anas penelope) afgescho-
ten. In de winter van 2007/2008 waren dit
er 107.000 (meer dan 5% van de overwinter-
ende populatie). De aantallen afgeschoten
vogels zijn naar onze mening excessief, en
zowel in nationaal als internationaal per-
spectief niet te verantwoorden;
• Agrariërs binnen de opvanggebieden kun-
nen ’opvangpakketten’ afsluiten. Deze
bestaan uit een vaste basisvergoeding voor
de gegarandeerde rust en een variabele
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Hoe verder?
De aantallen overwinterende ganzen in
Nederland stijgen sinds 1975 met gemid-
deld 6% per jaar. De laatste 5 jaar is dit
afgevlakt tot circa 1% per jaar (van der Zee
et al., 2010). Deels zal die ontwikkeling
gerelateerd zijn aan het forse afschot van de
laatste jaren. Daarnaast is ook het broed-
succes in een aantal Arctische broedpopula-
ties al jaren dalend, met name van Kolgans
(Anser albifrons). Uit een recente analyse van
Fox et al. (in druk) blijkt dat momenteel 7
van de 15 ganzenpopulaties op het Europese
continent een afname van het broedsucces
vertonen. Het lijkt er daarmee op dat de
aantallen overwinterende ganzen in Neder-
land voorzichtig beginnen te stabiliseren,
maar feitelijk is de toekomstige aantal-
ontwikkeling onbekend.

Een stabilisatie van de aantallen overwinter-
ende ganzen zou betekenen dat ook de
schadesommen geleidelijk naar een stabili-
satie toegaan. Een beleid van landelijke
bescherming blijkt, zelfs bij de huidige gan-
zenaantallen, minder te kosten dan een
beleid van gestuurde opvang. Ook Van
Bommel & Van der Have (2010) suggereren
in hun bijdrage dat het financieel rendabel
kan zijn om te kiezen voor een beleid waarin
overwinterende ganzen overal in Nederland
worden opgevangen zonder verjaging.
Van der Zee et al. (2010) stellen echter dat
beëindiging van het huidige opvangbeleid
“op dit moment geen reële optie” is, omdat
de huidige overeenkomsten een looptijd van
zes jaar hebben. De afgesloten contracten
lopen tot de periode 2013-2015, waardoor
het opvangbeleid nog minstens 5 jaar zou
moeten worden gecontinueerd.
Volgens ons kan het ook anders. De aange-
gane contracten moeten vanzelfsprekend
‘uitgezeten’ worden (zonder verlenging en
zonder nieuwe contracten af te sluiten!),
maar dwingen niet om vast te houden aan

de praktijk van verjaging en afschot buiten
de opvanggebieden. Door verjaging te beë-
indigen worden de ganzen feitelijk weer lan-
delijk opgevangen. Dit moet naar ons stand-
punt ook weer gepaard gaan met herstel
van de volledige schadeloosstelling voor alle
agrariërs. Het verstrekken van de opvang-
vergoedingen heeft (voor de resterende peri-
ode) geen functie meer als ganzen weer lan-
delijk worden beschermd, maar onder de
huidige constructie blijken de opvangver-
goedingen ook een desinvestering te zijn
(Ebbinge et al., 2010). Al met al zijn de
nadelen van het huidige beleid zo zwaarwe-
gend, dat herstel van de vorige beleidslijn
alleszins uitvoering verdient.

Steeds vaker wordt de discussie over over-
winterende ganzen vertroebeld door de pro-
blemen met de overzomerende ganzen. De
vraag of aantalregulerend ingrijpen op over-
zomerende ganzen aan de orde is, is echter
een andere dan de vraag of overwinterende
ganzen bescherming verdienen. Afwegingen
omtrent aantalregulerend ingrijpen op over-
zomerende ganzen dienen in het zomerhalf-
jaar gemaakt te worden.
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