
MEMORANDUM

DATUM

AAN Commissie Ruimte, Groen en Water  

VAN Gedeputeerde Mirjam Maasdam

DOORKIESNUMMER 030 258 2053

ONDERWERP Voortgang alternatieven voor ganzenbeheer en info over vangkooien

Inleiding

Naar aanleiding van vragen tijdens de commissievergadering van 5 maart 2018 verstrek ik u hierbij nadere 
informatie over de voortgang van de aanpak van alternatieven voor het ganzenbeheer en geef ik informatie over 
het gebruik van vangkooien. 

Vragen 1 en 2: Stand van zaken over de inzet en voortgang van de aanpak van alternatieve 
diervriendelijke beheermethoden voor het ganzenbeheer en informatie over de voortgang van het 
onderzoek over de toepassing van lasertechnologie. 

In het  Beleidskader Wet natuurbescherming is vastgelegd dat  de provincie, naast de uitvoering van de 
ganzenafspraken, in tegenstelling tot het eerdere beleid dat inhield dat eerst populatie op orde en daarna pas 
alternatieve beheermethoden, alvast kleinschalig start (vanaf 2016) met enkele proeven, binnen de beschikbaar 
gestelde middelen (circa € 25.000 1), gericht op diervriendelijker alternatieve beheermethoden. Binnen dit  beleid 
maakt de provincie onderscheid in korte-termijn oplossingen, zoals verjaging van ganzen, bijvoorbeeld met 
lasertechnieken en lange-termijn oplossingen, zoals projecten gericht op de (her)inrichting van terreinen e.d. 

In mijn memo’s van  19-1-2017 en 6-10-2017 heb ik u al eerder geïnformeerd over de voortgang. In de commissie 
van 5 maart jl. heb ik toegezegd u verder te informeren over de inzet van alternatieve diervriendelijke 
beheermethoden. Onderaan het memo geef ik daarnaast nog antwoord op de vraag betreffende vangkooien en 
hoe de vangkooi is geregeld in de Wet natuurbescherming.  

Projectopzet

Een projectteam bestaande uit vertegenwoordigers van Dierenbescherming, Faunabeheereenheid en provincie is 
in mei 2017 gestart met het opzetten van projectplannen voor alternatieven voor het faunabeheer. Eerder is er al 
aan SOVON gevraagd om te adviseren over het ganzenbeheer en daarbij aandacht te besteden aan alternatieve 
beheermethodes. Dit heeft geresulteerd in de rapportage Beheer van zomerganzen in de provincie Utrecht 
(SOVON-rapport 2013/28). De aanbevelingen voor alternatieven uit deze rapportage zijn mede benut om de 
onderstaande projecten uit te werken. Via opdrachten aan Hogeschool VHL Velp hebben twee groepen studenten 
op basis van de ecologie van de grauwe gans aanbevelingen gedaan over alternatieven voor het beheer. Ook 
een postdoc van de universiteit van Wenen heeft dit in het kader van en uitwisseling met de Wageningen 
Universiteit gedaan. Deze drie onderzoeken hebben echter geen concrete aanbevelingen opgeleverd om andere 
pilots te starten. 

Projecten in de provincie Utrecht
 Kleinschalige pilot met ‘handheld’-laser apparaten. Hiervoor heeft de Faunabeheereenheid twee 

apparaten aangeschaft en beschikbaar gesteld aan beheerders. De apparaten waren nog beperkt 
ingezet toen besloten is om het gebruik ervan op te schorten vanwege het grote risico op letsel bij 
mensen en bij dieren. Vanwege het geringe gebruik en de verschillen in ervaringen is het nog niet 
mogelijk om een uitspraak te doen over de effectiviteit. Een besluit om het project al of niet voort te 

1 Gekoppeld aan motie 5 d.d. 27 juni 2011 “Alternatieven en innovatieve methoden ganzenbeheer” en motie 70 d.d. 2 
november 2015 “Geld voor preventieve maatregelen ganzenoverlast”.
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zetten zal worden genomen na het beschikbaar komen van een groot onderzoek door BIJ12-
Faunafonds. Ook het ministerie van Infrastructuur en Milieu staakt de proeven met laser om ganzen te 
verjagen in verband met de vliegveiligheid en volgt de ontwikkelingen bij BIJ12.

 Pilot met verjaging zonder afschot om de effectiviteit en de kosten in beeld te brengen. 
Het gaat om een pilot die voorzien is in Eemland om de pleisterende ganzen te ontmoedigen om steeds 
later te vertrekken naar de broedgebieden. De eerste sonderingen bij de grondgebruikers lijken dit 
project kansrijk te maken. In 2018 zal verdere afstemming met grondgebruikers en betrokkenen 
plaatsvinden en opdracht gegund worden. Start van de uitvoering in de winter 2018/19.

 Pilot met inzet van landvarkens om broedsucces van ganzen te beperken. Voor de uitvoering van deze 
pilot was het vinden van een geschikte locatie een groot probleem. Hoewel er nu een locatie 
beschikbaar lijkt, vindt nog overleg plaats over de voorwaarden die verbonden worden aan de 
toestemming en blijkt de uitvoering toch gecompliceerder te zijn dan voorzien. Er zullen dus eerst nog 
obstakels overwonnen moeten worden. Als dat slaagt dan is start van de uitvoering voorzien voor het 
voorjaar van 2019.

 Praktijkproef met andere grasteelt. Voorlichting over een project met de ‘pure graze’ methode heeft in 
Utrecht geen warme belangstelling bij agrariërs. Deze methode grijpt erg in op de bedrijfsvoering en is 
volgens de agrariërs op de in Utrecht veel voorkomende bodemtypes niet goed toepasbaar. Daarom zal 
er een nieuwe voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd worden waarin de effectiviteit van een ander 
grasmengsel (‘green spirit’) voorgesteld wordt. Dit gras zou weinig aantrekkelijk zijn voor ganzen en voor 
runderen indifferent. Het toepassen heeft naar verwachting geen invloed op de bedrijfsvoering. Bij 
positieve reacties van Utrechtse agrariërs zou er in de nazomer van 2018 ingezaaid kunnen worden.

 Aanpassen van beheer en/of inrichting van ganzenbroedgebieden. Bij een kansrijke locatie in de 
nabijheid van IJsselstein is het niet gelukt om vóór het broedseizoen van 2018 het beheer al aan te 
passen. Dit werd veroorzaakt door onduidelijkheid over de eigendoms- en beheersverantwoordelijkheid. 
In de loop van 2018 wordt er meer duidelijk.

Bij al deze projecten blijkt het lastig om geschikte locaties te vinden. Bovenstaande projecten hebben daardoor 
een langere voorbereidingstijd. In maart 2018 is er daarom overlegd met het Kennis Transfer Centrum Zegveld 
(voorheen Proefboerderij Zegveld), om te onderzoeken of er zich aldaar mogelijkheden voordoen voor 
experimenten. KTC beschikt naast haar eigen proeflocatie over een breed netwerk van betrokken agrariërs, 
waardoor er een mogelijkheid bestaat om bij noodzaak uit te wijken naar andere locaties.

Landelijke projecten (BIJ12 / Faunafonds) 
 Effectiviteit laser voor verjaging ganzen. In deze praktijkproef is in het winterseizoen 2016-2017 de 

werking van handheldlasers en vast opgestelde, autonoom werkende lasers onderzocht. De vaste lasers 
waren opgesteld in gebieden in Friesland, Groningen en Overijssel. In de zomer van 2017 is in gebieden 
in Friesland en Noord-Holland de werking van vaste lasers onderzocht. Het veldwerk is afgerond en de 
rapportage komt naar verwachting voor de zomer beschikbaar.

 Deelname aan het internationale fly way-onderzoek brandgans. Doel van dit project is de ontwikkeling 
en verbetering van een populatiemodel en de monotoring ten behoeve van een internationaal 
beheerplan voor de brandgans (European Goose Management Platform – AEWA).Provincie Friesland is
namens de provincies en BIJ12 samen met Ministerie van EZ opdrachtgever. Het aandeel van 
BIJ12 FF betreft het onderdeel Schade en efficiëntie verstoring.

 Analyse van de onderzoeksliteratuur op positieve effectoorzaken voorzien, op basis waarvan een 
beslisboom voor de beoordeling van onderzoek en nieuwe middelen zal worden ontwikkeld. Dit 
onderzoek heeft betrekking op meer diersoorten dan alleen ganzen.

 Een aantal onderzoeken die moeten bijdragen aan het vergroten van de kennis van 
schadeveroorzakende ganzen. Hier vallen diverse projecten onder zoals het merken en ringen van 
ganzen en het onderzoek naar de ganzenmonitoring met als doel inzicht te krijgen in de bruikbaarheid 
voor vorming van inzicht in populatiebeheer en effectiviteit van maatregelen om de schade en populaties 
te beperken

BIJ12-Faunafonds doet veel meer onderzoek in relatie tot faunabeheer. Deze informatie is beschikbaar in de 
Agenda onderzoek en kennis  2017-2018 (https://www.bij12.nl/assets/Onderzoeksagenda-BIJ12-FF-2017-2018-
tbv-AAC-VP-7-9-2017-DEF.pdf).

Vraag 3: Kan de provincie nu ontheffing verlenen voor vangkooien in relatie tot vergassen?

Ja, dat kan. Het gebruik van vangkooien/vangkralen, evenals het bijeendrijven van ganzen ten behoeve van het 
vangen met deze middelen, zijn op grond van de Wet natuurbescherming toegestaan (artikel 3.3, vijfde lid, Wet 
natuurbescherming, juncto artikel 3.9, Besluit natuurbescherming). 
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