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MOTIE ALTERNATIEVE FOERAGE GANZEN

ffi$F*
Provinciale Staten van Utrecht in vergadering bijeen op î 9 mei 2008 ter behandeling van de belei<lsnota
Flona- en faunawet.

Constaterende:
1 . dat de rust- en broedgebieden te weinig voedsel of te weinig aantrekkelijk voedsel bieden voor de

ganzen, waardoorzij op producliegronden gaan foerageren en aldus schade kunnen berokkenen;
2. dat er steeds minder maatschappelijk draagvlak is voor het afschieten van ganzen als antwoord

op de problemen die door deze ganzen in productiegetieden kunnen worden veroozaakt;
3. dat er vele hectares onbemest land niet voor produclie zijn bestemd, maar van aantrekkelijke

foerage voor ganzen voozien kunnen woden;

Overwegende:
1 . dat witte klaver door de symbiose met stikstofbindende bacterién zichzelf bemest;
2. dat grauwe ganzen deze wite klaver 5x liever eten dan bemest gras;
3. dat witte klaver de biodiversiteit bevordert, omdat wite klaver zogdraagt voor een rijker

bodemleven dan gras en vele andere insecten aantrekt, die onder meer als voedsel kunnen
dienen voor weftJevogels;

4. dat de provincie in samenwerking met de waterschappen haar verantroordelijkheid kan nemen
voor het inzetten van voldoende areaal met witte klaver of gras met klaver als nafuurbevorderend
altematief in de niet-productievelden en natuurgebieden nabij de rust- en nestelgebieden en weg
van de velden waar ganzen ovedastveroozaken;

5. dat het toepassen van witte klaver in niet-productievelden naar verwachting een leerproces bij
ganzen zal bewekstell(;en waardoor ze zich vooral opdie velden zullen oriènteren;

6. dat het toepassen van witte klaver daardoor sùuctureel en systematisch kan bi|lnagen aan
vermindering van de ganzenschade, zoals die door agraíèrs wordt ervaren;

Vezoeken het college van Gedeputeerde Stiaten om:
- te laten ondezoeken welke gebieden geschikt zijn voor altematieve foerage door mirldel van het

inzetten van klaver;
- bij wijze van proef vervolgens over te gaan tot het experimenteren met het inzeten van witte

klaver in een aantal gebieden waar ganzen uitgenodigd worden te foerageren;
- na een proef van twee jaar bevindingen terug te rapporteren.
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