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Meer informatie over ganzenbeheer in de provincie Utrecht vindt u op www.provincie-utrecht.nl/ganzen

Het aantal standganzen, dit zijn ganzen die het 
hele jaar in ons land verblijven, is sterk toege-
nomen. Ook verspreiden de ganzen zich nog 
steeds naar nieuwe slaap- en broedgebieden. 
De trekganzen zijn hier vrijwel alleen in de winter. 
De grootste aantallen trekganzen zien we in de 
provincie Utrecht in de periode november tot 
maart. 

Schade
Deze toenemende hoeveelheid ganzen brengt 
grote schade met zich mee aan landbouwge-
wassen en recreatiegebieden. Ook ondervindt 
het vlieg- en overige verkeer hinder van de vele 
ganzen. De provincie heeft daarom besloten om 
de hoeveelheid ganzen de komende jaren terug 
te brengen tot ongeveer 4.000 grauwe ganzen. 
Hierover heeft zij afspraken gemaakt met de 
Land- en Tuinbouworganisatie, Natuurmonument-
en, Staatbosbeheer, het Utrechts Landschap, het 
Utrechts Particulier Grondbezit, de Nederlandse 
Jagersvereniging en de Utrechtse Agrarische 
Natuurverenigingen. Deze afspraken zijn vast-
gelegd in het zogenaamde Utrechts Ganzen-
akkoord.

uitvoering van het beheer
De Faunabeheereenheid Utrecht is verantwoor-
delijk voor de uitvoering van het ganzen-akkoord. 
Vanaf 1 maart tot 1 november leveren jagers, 

terreinbeherende organisaties, landbouworgani-
saties en de landgoedeigenaren gezamenlijk de 
gevraagde inspanningen om het aantal ganzen 
terug te dringen. Dit gebeurt bijvoorbeeld door 
afschot, het prikken van eieren of het vangen 
en doden van ganzen in de periode dat ze niet 
kunnen vliegen (de rui-periode). Sinds 2015 is 
het gebruik van CO2-gas hierbij toegestaan. 
Van 1 november tot 1 maart mogen ganzen 
in de meeste gevallen niet gedood worden. 

Het uitgangspunt is zo veel mogelijk 
rust in de winter voor de trekganzen 
en intensief beheer op standganzen 
in de rest van het jaar.

emotie
De provincie beseft dat het ganzenbeheer 
emoties oproept. Het nalaten van beheer levert 
daarentegen ook weer emoties op over de 
geleden schade. Over het beheren van het aantal 
ganzen wordt zeer uiteenlopend gedacht. Toch 
is het noodzakelijk. Vaststaat dat grote hoeveel-
heden ganzen voor grote problemen zorgen. 
Als de populatie weer op het gewenste niveau is, 
gaat de provincie intensiever op zoek naar moge-
lijkheden om alternatieve (diervriendelijkere) 
middelen in zetten om de populatie te beheren. 
Dit om te voorkomen dat het aantal ganzen 
weer te snel groeit.

Ganzen horen bij nederland. de afgelopen tien jaar is het aantal ganzen 
dat het hele jaar hier verblijft echter explosief gestegen van ca. 4.000 in 
2005 tot ruim 50.000 in het afgelopen jaar.




