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1. Leeswijzer 
In hoofdstuk 3 wordt weergegeven hoe de 

gegevensverwerking van de verschillende 

onderdelen is opgepakt. In hoofdstuk 4 is 

het provinciaal beleid kort samengevat. In 

hoofdstuk 5 worden de resultaten 

besproken ten aanzien van (1) het instellen 

van de foerageergebieden, (2) aantallen en 

hun veranderingen, (3) veranderingen in de 

verjaging en (4) de kosten van het 

ganzenbeleid. In hoofdstuk 6 worden de 

resultaten besproken. Hoofdstuk 7 geeft de 

conclusies en het eindadvies. 
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2. Samenvatting  
 Evaluatie 2016 van de Fryske Guozzenoanpak (bestuursrapportage)  op de onderdelen; 

populatie, schade, verjaging en foerageergebieden 

Er is en evaluatie opgesteld waarbij is ingezoomd op de onderdelen: 
Populatieontwikkeling, schadecijfers, verjaging met ondersteunend afschot en foerageergebieden. 
Deze worden in het hierna volgende beschreven. 
 

Opmerking vooraf. De gegevens komen uit verschillende gegevensbronnen, zoals die van de 
Faunabeheer eenheid (FBE), het Faunafonds, Sovon, en/of provinciale bestanden. De 
aangeleverde data omvatten verschillende perioden en sluiten op verschillende momenten. Dit 
hangt af van o.a. inventarisatie-inspanningen, de wijze van registreren en de verwerkingstijd die 
de betreffende organisatie nodig heeft. Daardoor wordt er in het hierna volgende per onderdeel 
over verschillende tijdsperiodes geëvalueerd.  

 
1. Populatieontwikkeling 

 
Aantallen 
De aantallen ganzen in Fryslân zijn (laatst bekende jaar1 - 2013/2014-, hoogste maand aantal, op 
basis van Sovon tellingen): 

1. Brandgans ca. 480.000 exemplaren 
2. Grauwe gans ca. ca. 52.0002 exemplaren 
3. Kolgans ca. 330.000 exemplaren 
4. Kleine rietgans ca. 18.000 exemplaren 
5. Rotgans ca. 75.000 exemplaren 

 
Bevindingen bij populatieontwikkeling 
Uit de populatieontwikkeling blijkt dat: 

1. De populatie brandgans in Nederland sterk toeneemt en in Fryslân matig toeneemt; 
2. De populatie grauwe gans in Nederland en Fryslân matig toeneemt; 
3. De populatie kolgans in Nederland matig toeneemt en in Fryslân stabiliseert; 
4. De populatie kleine rietgans in Nederland en Fryslân sterk afneemt. 

 
Conclusies bij populatieontwikkeling 

I. De aantallen van de meest voorkomende en schade3 veroorzakende ganzensoorten, de 
brandgans en grauwe gans neemt in Fryslân toe 

II. Het aantal kolganzen neemt in Nederland toe en stabiliseert in Fryslân 
III. De populatie kleine rietgans neemt in Fryslân af. 

 
2. Schade 

Provinciale Staten hebben als beleidsdoel vastgesteld dat de schadeomvang met 5-10% per jaar dient 
af te nemen. Via het Faunafonds zijn er schadecijfers bekend vanaf 2011 t/m 2015. O.a. is onderzocht 
is of in de schadecijfers over deze jaren: 

 De factoren die de omvang van de schade bepalen hetzelfde zijn; 

 Of overal dezelfde componenten zitten; 

 Of alle schade is meegenomen; 

                                                           
1
 De aantallen ganzen zijn gebaseerd op het seizoen 2013/2014. Van de latere jaren zijn nog geen Sovon gegevens bekend.  

2
 De jagers hebben andere aantallen grauwe ganzen geteld (ca. 10.000 meer) 

3
 Dit is gebaseerd op eerder uitgevoerde onderzoeken naar de door ganzen veroorzaakte schade. 
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 Of er een objectieve vergelijking is te maken tussen de jaren 
 
Daaruit blijkt dat: 

 De uitkering van de schade liep in deze jaren via verschillende (landelijke) regelingen; 

 De schadeomvang is opgebouwd uit steeds verschillende componenten gedurende de jaren 
2011-2015.  

 de schadehoogte in euro’s blijkt in 
sterke mate bepaald te worden door de 
hoogte van kVem prijs (prijs voor het droge 
stof gehalte van het gras); 

 de kVem prijs in sommige jaren 
aanzienlijk kan fluctueren. De piek in de 
schadehoogte van 2011 kan grotendeels 
verklaard worden door de hoge kVem prijs in 
dat jaar; 

 In 2014 zijn belangrijke schades door 
RVO uitgekeerd, deze zitten niet in de schadecijfers van het Faunafonds; 

 In 2015 was er ook schade door de veldmuizen in de belangrijke ganzengebieden. Deze 
veldmuizenschade kan invloed hebben op de schadeomvang in Euro’s. Er kan een klein deel 
muizenschade zijn aangemerkt als ganzenschade. Maar er kan ook minder ganzenschade zijn 
omdat een belangrijk deel van de foerageergebieden ongeschikt was en de ganzen verspreid 
in andere gebieden zijn gaan foerageren. Ook kan er ganzenschade zijn geweest die niet 
gesignaleerd is omdat de veldmuizen de percelen daarna volledig kaal hebben gevreten; 

 In de jaren 2011-2013 was er een Psan regeling, in 2014 was er geen subsidieregeling voor de 
ganzengedoog (foerageer) gebieden en in 2015 waren er ganzenfoerageergebieden. Steeds 
met verschillende (subsidie)regelingen, verschillende hoogtes van de vergoede schade. In 
2014 was er bijvoorbeeld geen subsidieregeling voor foerageergebieden en is alle schade 
voor 95% vergoed; 

 Vanaf 2012 is de vergoeding van de ganzenschade in de maand oktober gestopt; 

 Vanaf 1 oktober 2014 moeten er behandelbedragen (eigen bijdrage) van € 300,- worden 
betaald om de schade buiten de foerageergebieden te laten taxeren (binnen de 
foerageergebieden hoeft dit niet).   

 
Bevindingen bij schade: 

1. Het jaar 2015 is als eerste jaar van de Fryske Guozzenoanpak, geen goed referentiejaar 
omdat er een sterke overlap zat tussen de muizenschade en de ganzenschade. Dit kan zowel 
positief als negatief uitvallen; 

2. Als het winterseizoen 2015/2016 qua schades bekend is, kan onderzocht worden of en zo ja, 
welke, invloed de muizenschade had op de ganzenschade in het winterseizoen 2014/2015;  

3. Het jaar 2014 is geen goed referentiejaar omdat er dat jaar voor het eerste 
behandelbedragen worden gevraagd buiten de foerageergebieden waardoor er sprake is van 
verborgen (niet gemelde) schade;  

4. In 2014 zijn er door het klappen van het landelijk akkoord en het ontbreken van een regeling, 
geen foerageergebieden met een subsidieregeling en zijn alle schades voor 95% zijn 
uitbetaald;  

5. In 2014 is een gedeelte van de schade uitgekeerd door RVO, dit is niet in de becijfering van 
het Faunafonds meegenomen; 

6. De schade aan blijvend grasland maakt voor meer dan 95% onderdeel uit van de totale 
schade; 

7. De schade is het grootst als het gras weer groeit, dus in de maanden april en mei; 
8. Er is op 18.000 ha schade geconstateerd in de foerageergebieden in 2015; 
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9. De jaren 2011-2013 kunnen qua maatregelenpakket vergelijkbaar worden gesteld met het 
maatregelenpakket zoals dat in de Fryske Guozzenoanpak is vastgelegd; 

10. Er is vanaf 2002 een toename van de schade die afhankelijk van het jaar fluctueert; 
 
Conclusies bij schade:  

I. Het eerste jaar van de Fryske Guozzenoanpak, 2014/2015, kan niet gebruikt als 
vergelijkingsjaar vanwege het deels samenvallen van de ganzenschade met de 
muizenschade.  

II. Het jaar 2014 (seizoen 2013/2014) is geen goed vergelijkingsjaar (er waren dat jaar geen 
foerageergebieden, de schade is voor 95% uitgekeerd aan alle grondgebruikers, er is een 
behandelbedrag ingevoerd van € 300,- om schade te melden) 

III. De jaren 2011-2013 zijn goede referentiejaren omdat de omstandigheden redelijk overeen 
komen met de Fryske Guozzenoanpak); 

IV. Om de schade objectief tussen de jaren te kunnen vergelijken moeten de schadecijfers van 
de FBE gecorrigeerd worden (o.a. droge stof prijs van gras), 

V. Hoewel een vergelijking van het eerste jaar van de Fryske Guozzenoanpak met de 
referentiejaren niet mogelijk is, kan er op dit moment ook niet geconcludeerd van een 
afname van de schade is; 

VI. Het jaar 2015 van de Fryske Guozzenoanpak is als ‘stand alone jaar’ geen goed 
vergelijkingsjaar vanwege de onbekende invloed van de muizenschade en vanwege de 
onzekerheid bij de jagers over de regels voor het schieten etc. 

VII. Voor een zorgvuldige evaluatie dient er een tweede uitvoeringsjaar van de Fryske 
Guozzenoanpak te zijn onder dezelfde voorwaarden als het eerste uitvoeringsjaar en 
vergelijkbaar met de referentiejaren 2011-2013. 

VIII. Er kan geen conclusie worden getrokken over de effectiviteit van verjaging; 
IX. Er kan nog geen conclusie worden getrokken over de ontwikkeling van schade binnen de 

foerageergebieden en buiten deze gebieden. 
 
 

3. Verjaging met ondersteunend afschot  
 
Bevindingen bij verjaging en verjaging met ondersteunend afschot  

 Uit de rapportage van de FBE (verjaging met ondersteunend afschot, stand van zaken tot 
maart 2016) blijkt de verjagingsactiviteit te zijn afgenomen; 

 De effectiviteit van de verjaging met ondersteunend afschot is toegenomen; 

 Het afschot van brandganzen is toegenomen omdat deze soort verjaagbaar is met 
ondersteunend afschot is in de Fryske Guozzenoanpak; 

 In oktober, november en december wordt er actief verjaagd en verjaagd met ondersteunend 
afschot; 

 Na de winterrust in januari en februari blijft de verjaging en verjaging met ondersteunend 
afschot op een laag peil;  

 Ook in de maanden dat de schade aan blijvend grasland het grootst is, is de verjaging en 
verjaging met ondersteunend afschot relatief laag t.o.v. november en december;  

 Nog niet alle afgesproken maatregelen zijn goed uitgewerkt, zoals de maatwerkplannen 
rondom de N2000 & natuurgebieden, afschot koppelaars in slechts deel van het gebied, 
onduidelijkheid over afschot bij de aanvang van de guozzenoanpak, het niet kunnen 
toepassen van CO2 ..  

Conclusies verjaging en verjaging met ondersteunend afschot 
I. De verjagingsactiviteiten door jagers zijn afgenomen; 

II. De verjaging met ondersteunend afschot is toegenomen; 
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4. Foerageergebieden 

 Bevindingen 

 Er is 26.000 ha gewoon foerageergebied en loopt van november t/m maart. Omdat de 
brandgans en rotgans langer blijven dan maart is er 8000 ha (soort specifiek 
foerageergebied) beschikbaar tot eind april of eind mei, afhankelijk van de 
begrazingsintensiteit.   

 Uit de voorlopige schadecijfers lijkt er een toename van de schade in foerageergebieden in 
2015 (en mogelijk een de toename van de effectiviteit) ten opzicht van vorige jaren; 

 De kosten van het in stand houden van de foerageergebieden kost ca. € 1,4 miljoen euro; 

 De conditionering (het leren van de ganzen te rusten en te foerageer en de 
foerageergebieden) is sterk versnipperd, er zijn geen twee maanden hetzelfde; 

 De overlap van de winterrust en foerageergebieden de tijdsperiode staan de effectiviteit van 
de foerageergebieden in de weg; 

 
Conclusies bij foerageergebieden 
 

 De effectiviteit van de foerageergebieden kan fors stijgen 
 
Eindconclusie van de evaluatie 

1. Op grond van de voorliggende gegevens kunnen partijen geen uitspraak doen over de vraag 
of de schade is afgenomen, omdat: 

a. de factoren die de omvang van de schade bepalen te sterk verschillen; 
b. de verschillen genoemd onder a. niet met één uitvoeringsjaar vergelijkbaar zijn te 

maken; 
c. de componenten waaruit de schade is opgebouwd verschillen en met één 

vergelijkingsjaar van de Fryske Guozzenoanpak niet vergelijkbaar gemaakt kunnen 
worden; 

d. niet alle schade in de cijfers is verwerkt en dit ook niet op korte termijn kan worden 
gerealiseerd; 

e. er geen objectieve vergelijking is te maken tussen het eerste uitvoeringsjaar van de 
Fryske Guozzenoanpak met andere referentiejaren 

2. Er is een tweede uitvoeringsjaar van de Fryske Guozzenoanpak nodig om een vergelijking te 
kunnen maken met de referentiejaren 2011-2013; 

3. Het tweede uitvoeringsjaar van de Fryske Guozzenoanpak dient hetzelfde qua voorwaarden 
te zijn als het eerste jaar van de Guozzenoanpak (ook twee maanden winterrust en 
foerageergebieden) omdat er dan mogelijkheden kunnen ontstaan de beide uitvoeringsjaren 
onderling te vergelijken, er trends zichtbaar worden etc.; 

 
Advies 
Het advies van alle betrokken partijen bij de Fryske Guozzenoanpak is dat er geen conclusies kunnen 
worden getrokken uit deze evaluatie. Wat betreft de winterrustperiode wordt geadviseerd de 
huidige winterrust periode van twee maanden te verlengen met één jaar, zodat er goede 
vergelijkingsgegevens beschikbaar komen. Er kan in 2017 breed geevalueerd worden (incl. een 
beleidsherziening) nadat de gegevens van het tweede uitvoeringsjaar beschikbaar zijn, geanalyseerd 
zijn en besproken zijn. 
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3. Inleiding 
Op 24 september 2014 is de Fryske guozzenoanpak door Provinciale Staten vastgesteld. Daarbij is 

ook afgesproken te komen tot een eerste evaluatie in 2016. Het tijdstip was zodanig gekozen dat een 

eventueel besluit over het eventueel uitbreiden van de winterrustperiode van 2 naar 4 maanden zou 

kunnen worden gebaseerd op de evaluatie-uitkomsten. Deze eerste evaluatie zou zich richten op: 

Afschot, schade, aantallen ganzen per soort per soort, wijzigingen in de ecologie, broedresultaten 

van de winterganzen de foerageergebieden, het effect van de schadereducerende maatregelen 

In februari 2016 hebben alle partijen die betrokken zijn bij de Fryske guozzenoanpak een unaniem 

verzoek aan de provincie gedaan om de 2 maanden winterrust met één jaar te verlengen tot na het 

winterseizoen 2016/2017. De provincie heeft dit verzoek van de partijen aan de Provinciale 

Commissie Landelijk Gebied (PCLG) voorgelegd. De PCLG heeft de provincie geadviseerd om de 

evaluatie van 2016 met een jaar uit te stellen, omdat er nog niet voldoende materiaal voor evaluatie 

voorhanden was. Gedeputeerde Staten heeft vervolgens een brief aan het presidium gestuurd met 

het verzoek de behandeldata van PS te wijzigen. Het presidium is hier in maart en mei 2016 niet in 

meegegaan. Dit betekent dat de eerste evaluatie (conform de planning van 2014) in september 2016  

wordt voorgelegd aan PS. 

De evaluatie zal zich richten op de foerageergebieden, populatieontwikkeling, afschot en schade. Er 

zijn nog slechts beperkt gegevens beschikbaar. De centrale vraag is of de evaluatiegegevens 

voldoende geschikt zijn om conclusies en adviezen op te baseren. 

4. Aanpak 

Informatie-inwinning 
In het kader van de Fryske guozzenoanpak worden de volgende gegevens verzameld: 

a) afschot per soort, per maand, per postcode/locatie, per aanvrager van vrijstelling en 

WBE(wildbeheereenheid). 

b) schade (in termen van kilogram droge stof aan opbrengstverlies per oppervlakte-eenheid), 

aantal schadehectares en hoogte van de uitgekeerde tegemoetkomingen; in euro’s en 

gecorrigeerd naar de droge stof-prijs van 2013. 

c) aantallen ganzen per soort in Fryslân en de trend van de aantallen (seizoen gemiddelden en 

gerelateerd aan de weersomstandigheden in Nederland, in het broedgebied en langs de 

trekroute, als mogelijke verklaring van wijzigingen van aantallen, moment van aankomst en 

daarmee wijzigingen in de hoogte van de schade). 

d) wijzigingen in de ecologie /gedrag van de ganzen (bijv. wijziging van trekgedrag kan leiden 

tot andere aantallen in Nederland). 

e) broedresultaten van de winterganzen. 

f) het aandeel van de ganzen, dat verblijft in de foerageergebieden. 

g) het effect van de schadereducerende maatregelen op de omvang van de schade. 

h) de begrenzing van de foerageergebieden, de mate van dekking van deelnemende 

grondgebruikers. 

i) Indien gaandeweg blijkt dat niet genoemde parameters van invloed kunnen zijn op de 

uiteindelijke schadeontwikkeling worden deze toegevoegd. 

In de evaluatie 2016 wordt ingegaan op de onderdelen a, b, c, f en h. Onderdeel d. is voor deze  

evaluatie  nog niet aan de orde. Met betrekking tot onderdeel e. zijn nog geen nieuwe gegevens uit 

de relevante jaren voorhanden. Voor onderdeel g is ook te weinig toegespitste informatie 

voorhanden.  
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De Fryske guozzenoanpak – soortselectie 
De Fryske guozzenoanpak is gebaseerd op vijf projectsoorten: kleine rietgans, grauwe gans, kolgans, 

brandgans en rotgans. Deze snelle evaluatie 2016 is daarom ook beperkt tot deze vijf soorten. 

Zomer- en winterganzen 
In Nederland broeden enkele ganzensoorten, maar ook overwinteren grote aantallen ganzen, die 

hun broedgebieden ten noorden en oosten van Nederland hebben. Die laatsten komen naar 

Nederland na de broedtijd en veel van deze ganzen blijven hier totdat ze weer naar hun noordelijke 

broedgebieden vertrekken. De kleinere aantallen in Nederland broedende ganzen blijven vaak ook de 

rest van het jaar in Nederland, hoewel sommigen van deze laatsten juist ook weer zuidelijk van ons 

land in Frankrijk en op het Iberisch schiereiland overwinteren. 

Aanpak tellingen 
Ieder jaar sinds 1975 worden in de winterperiode tussen september en maart maandelijks alle 

soorten zwanen en ganzen in Nederland geteld. Dit is veelal vrijwilligerswerk. Met SOVON is de 

afspraak gemaakt, dat steeds een jaar na afloop van een winterseizoen de telgegevens van het vorige 

seizoen beschikbaar komen. Die tijd wordt gebruikt voor inzamelen, valideren en analyseren. Voor 

evaluatie van de Fryske guozzenoanpak blijkt dit als te lang te worden ervaren. Daarom is met 

SOVON afgesproken deze verwerkingsperiode te verkorten tot een half jaar.  

Voor deze snelle evaluatie kan alleen worden gewerkt met de tellingen uit het winterseizoen 

2013/14. In de zomer van 2016 komen de resultaten van het winterseizoen 2014/15 beschikbaar en 

eind december 2016 die van het winterseizoen van 2015/16 beschikbaar. In de jaarrapportage 2017 

aan GS en PS kunnen dan waarschijnlijk de resultaten van drie winterseizoenen worden vergeleken, 

waarvan twee seizoenen van de Fryske Guozzenoanpak. 

Corrigeren voor het ontbreken van tellingen 
Om verschillende redenen kunnen soms gegevens van een telgebied ontbreken, zoals slechte 

weersomstandigheden, het ontbreken van een boot of een vrijwilliger. Op basis van veel en eerder 

wetenschappelijk werk zijn deze omissies te corrigeren: bijschatten van ontbrekende tellingen op 

basis van bekende verspreidingspatronen. Ganzen zijn tamelijk traditioneel in het kiezen van hun 

verblijfplaatsen en in hun dagelijkse routines. Dat zorgt ook voor een tamelijk voorspelbaar 

winterverspreidingspatroon. Het kan altijd goed zichtbaar gemaakt worden welk aandeel is ‘bij 

geschat’, zodat iedereen de gepresenteerde resultaten naar eigen goeddunken kan beoordelen. In 

deze evaluatie zijn gepaarde tellingen gebruikt voor het bijschatten (bijlage 1). 

Aandeel binnen en buiten de foerageergebieden 
In de ideale situatie worden de waargenomen groepen ganzen op de exact waargenomen plek 

ingetekend met daarbij vermeld de aantallen per soort in de groep. Dit vraagt echter meer tijd van 

tellers en wordt dus alleen maar gedaan als dit echt noodzakelijk is: de vrijwilligers zijn iedere maand 

al veel op pad. Met het besluiten tot de Fryske guozzenoanpak is aan de vrijwilligers gevraagd de 

groepen ganzen op locatie te gaan intekenen. De provinciale besluitvorming was te laat om dit voor 

het seizoen 2014/15 al te gaan doen: de voorbereiding vroeg het een en ander aan web-

aanpassingen en aan communicatie met de vrijwillige tellers. Aan provinciekant vroeg het goed 

opdrachtgeverschap. Vanaf de start van het winterseizoen 2015/16 worden de groepen per perceel 

op XY-coördinaten ingetekend. 

Voor de beide voorgaande seizoenen moet een andere werkwijze worden gevolgd. Er is geteld per 

SOVON-telgebied. De grenzen van die telgebieden verschillen vrijwel altijd van de grenzen van de 

foerageergebieden, omdat in het eerste geval natuurlijke grenzen moeten worden aangehouden 
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(meeroevers, wegen, polderdijken e.d.) en in het tweede geval eigendomsgrenzen. Met (1) de 

aanname van een gelijke verdeling van de ganzen over een telgebied en (2) het berekenen van het 

percentage van een telgebied dat ook foerageergebied is, kan het aantal in het deel foerageergebied 

en het deel niet-foerageergebied worden geschat. De aanname zal niet overeenkomen met de 

werkelijke situatie, maar er is voorlopig niets beters. Vanaf het seizoen 2015/16 zal deze aanname 

t.a.v. de tellingen overbodig zijn geworden. 
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5. Korte samenvatting provinciaal beleid 
De Provincie Fryslân heeft met de Fryske guozzenoanpak ingezet op afname van de ganzenschade. 

Nadat eind 2012 een landelijk akkoord over het ganzenbeleid onhaalbaar bleek en ook de Friese 

gebiedspartners niet tot een akkoord konden komen, heeft de provincie een eigen beleidslijn  

vastgesteld met als basis wat de partijen al hadden afgesproken. De beleidskeuzes waren gebaseerd 

op het bereiken van een balans tussen enerzijds bescherming van de internationale populaties 

winterganzen en anderzijds de overlast en schade ten gevolge van zowel deze winterpopulaties als 

van de broedende ganzenpopulaties. Vooral de populaties van de brand- en grauwe gans 

veroorzaakten steeds meer schade. De Fryske guozzenoanpak 2014 is dan ook vooral gericht 

geworden op het reduceren van de schade van beide soorten. 

Doelstelling van het beleid in de Fryske guozzenoanpak is om vraatschade door vooral winterganzen 

jaarlijks te verlagen met 5 - 10%, om daarmee te komen tot een maatschappelijk geaccepteerde 

schadehoogte. Daarbij wordt rekening gehouden met de duurzame instandhouding van de 

internationaal beschermde ganzenpopulaties. Deze aanpak bleef heel dicht bij het ‘bijna bereikte 

Friese akkoord’. Op het punt van de winterrust kwamen de partijen niet tot elkaar. Er bleef verschil 

van mening over de verwoording van het instellen van de vier maanden winter-rust (conform het 

landelijke G7-akkoord) na twee jaar. In figuur 1 is per maand aangegeven in welke mate bestrijding 

gedurende de eerste twee jaar mogelijk is. 

Het voorgestane beleid loopt in ieder geval tot en met het winterseizoen van 2019/2020. Dit onder 

voorbehoud dat de budgetten na 2018 fors lager worden. In de huidige begrotingssystematiek is er 

volledig budget tot 2018. 

Via monitoring en evaluatie zou het beleid na twee jaar worden getoetst aan de doelstelling. Dat is 

met deze nota het geval. Als uitvloeisel van de evaluatie is in de Fryske guozzenoanpak ruimte 

gelaten om in overleg met de betrokken organisaties eventuele aanvullende maatregelen te treffen.  
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Figuur 1. De mogelijke bestrijding in de afgelopen 2 winterseizoenen.  
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6. Resultaten 

Foerageergebieden 
De foerageergebieden van de seizoenen 2014/15 en 2015/16 bestonden uit algemene 

foerageergebieden (november t/m maart) en specifieke (april en mei) met liefst zo veel mogelijk 

ruimtelijke overlap (figuur 2). In de jaren daarvoor waren ook algemene foerageergebieden 

afgesproken met in april en mei speciale regelingen voor pleisterende rotganzen in vooral de 

eilandpolders en enkele kleine delen langs de Waddenzeekust (figuur 3). 

 

 

Figuur 2. Foerageergebieden ganzen in de winterseizoenen 2014/15 en 2015/16 (algemene foerageergebieden in paars, en 
specifieke foerageergebieden in blauw (april) of rood (april en mei). De hier weergegeven specifieke foerageergebieden 
hebben betrekking op het seizoen 2015/16. 
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Figuur 3. Foerageergebieden ganzen in het winterseizoen 2013/14 en eerder (geel). De polders op de Waddeneilanden 
waren in het seizoen 2013/14 speciale foerageergebieden voor rotganzen in april en mei, evenals enkele delen van de 
Waddenzeekust. Telgebieden voor het schatten van de aantallen pleisterende ganzen zijn weergeven in wit. Niet getelde 
gebieden zijn grijs. 

Onder de Fryske guozzenoanpak is voor 26.000 ha foerageergebied en 8.000 ha soortspecifiek 

foerageergebied afgesloten. De kosten van het in stand houden van de foerageergebieden bedragen 

ca. € 1,4 miljoen euro. De oppervlakte foerageergebied is daarmee sinds het winterseizoen 2005/06 

al afgenomen van bijna 40.000 ha (exclusief 3.350 ha opvanggebied op de Waddeneilanden -bron 

Ministerie LNV 2009) naar 24.000 + 8.000 ha tegenwoordig. 

Voor de overwinterende ganzen is het lastig leren onder het regime van de Fryske guozzenoanpak: ze 

hebben te maken met zowel foerageer- als verjaaggebieden. Bovendien bestaan er algemene 

rustperiodes (januari – februari) en periodes dat ze vrijwel nergens getolereerd worden (oktober). Dit 

maakt het onmogelijk voor ganzen om te leren. Ganzen zijn heel goed in staat dagelijks vaste 

routines op te bouwen, als de omstandigheden maar voorspelbaar zijn. Daarvan bestaan legio 

praktijkvoorbeelden uit Zuid-Europa en Denemarken uit gebieden met een relatief zware jachtdruk. 

De overlap in tijd van winterrust en foerageergebieden staat de effectiviteit van de 

foerageergebieden in de weg. Effectieve foerageergebieden zouden voor de gehele duur van het 
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verblijf beschikbaar moeten zijn. Ook moeten ze dicht bij slaapplaatsen liggen en aaneengesloten 

zijn.  

Zomeraantallen – trends 
Sinds 2009 zijn 4 juli tellingen uitgevoerd (Tabel 1). Daaruit komt duidelijk naar voren, dat de grauwe 

gans de meest talrijke is met 86-88% van de getelde aantallen. Het geschatte aantal grauwe ganzen 

bedroeg in juli 2015 ruim 32.000 exemplaren. De WBE-tellingen geven in 2015 53.206 exemplaren 

aan. Bij de grote Canadese gans, nijlgans en brandgans lagen de aantallen tussen 1.000-2.000 stuks in 

2015. De andere soorten zijn in de zomer met aantallen lager dan 1.000 stuks aanwezig. 

De aantallen grauwe ganzen zijn tussen 2009 en 2011 fors toegenomen, maar nemen de laatste jaren 

weer af. Ook bij kolgans, soepgans en nijlgans lijkt na een piek in 2011 sprake van afname. Dit is niet 

het geval bij de brandganzen: bij deze soort is sprake van een toename. De aantallen grote Canadese 

ganzen lijken stabiel. 

Tabel 1 Getelde aantallen zomerganzen in Fryslân tussen 2009 en 2015. (De Boer & Koffijberg (2016) en FBE/FRS 
zomertellingen 2014 & 2015) 

 2009 2011 2012 2014 2015 2015 
Teldekking 84% 77% 75% ? ? 93% 
Organisatie/ uitvoering Sovon WBE/ KNJV WBE/ KNJV WBE/ KNJV WBE/KNJV SOVON 

Toendrarietgans 2 -   - 0 
Kolgans 189 1.173 493 2.394 1.309 511 
Grauwe gans 17.752 3.8176 37.515 50.089 43.285 32.243 
Soepgans 326 1.139 823 587 764 357 
Indische gans 2 8 1 0  5 
Sneeuwgans 0 -    4 
Gr. Canadese gans 752 1.255 1.297 1.903 2.037 1.137 
Kl. Canadese gans 0 -    4 
Brandgans 278 731 1.099 2.986 3.714 1.986 
Rotgans 6 -    25 
Nijlgans 773 1.921 1.761 2.148 2.066 1.086 
Hybride -     3 

Totaal 20.078 44.403 42.989 60.107 53.206 37.361 

 

Zomeraantallen – verspreiding 
De telling van de broedende ganzen in het zomerseizoen van 2015 heeft geen broedende kleine 

rietganzen opgeleverd. Wel broeden grauwe gans, kolgans en brandgans in Fryslân. Het blijkt dat 

zo’n 7% van de in Nederland broedende grauwe ganzen in Fryslân broedt. Bij de kolgans en 

brandgans zijn deze percentages resp. 4 en 8%. 

De broedende grauwe ganzen zitten vooral in het Lauwersmeer, op Ameland, in het Merengebied 

tussen Sneek en Drachten en langs de IJsselmeerkust (figuur 4). De broedende kolganzen zitten 

vooral in en rond de Terkaplesterpoelen. De broedende brandganzen zitten vooral in de Deelen, op 

de Workumerwaard, in de Alde Feanen, in de Rottige Meenthe en op Vlieland. 

In de Greidhoeke en op de hogere zandgronden zijn de aantallen broedende ganzen laag. Hier is ook 

weinig geschikt ganzenhabitat in tegenstelling tot het Lauwersmeer, de Waddeneilanden, de 

IJsselmeerkust, het Merengebied en het Lege Midden.  
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Figuur 4. Verspreiding van de zomerganzen tijdens de telling van 2015. 

Winteraantallen – trends 
SOVON presenteert de trends in aantallen van de 4 projectsoorten sinds 1975 op haar website. Ook 

zijn ze in figuur 5 weergegeven voor zowel de Nederlandse als de Friese aantallen.  

Kleine rietgans. De gemiddelde aantallen kleine rietganzen zijn toegenomen tot de winter van 

2002/03. Vanaf die winter zijn de aantallen aan het afnemen. De soort heeft binnen de Nederlandse 

grenzen in de afgelopen 40 jaren vrijwel uitsluitend in Fryslân doorgebracht. De nu verblijvende 

aantallen zijn terug op het niveau van de jaren ’70. Wel is nog steeds vrijwel 100% van de 

Nederlandse aantallen in Fryslân te vinden. 

Grauwe gans. De winteraantallen zijn vanaf de winter 1991/92 spectaculair gaan stijgen tot in ieder 

geval de winter van 2009/10. Vanaf die winterperiode lijken de overwinteringsaantallen op landelijk 

niveau te stabiliseren. Dit lijkt niet het geval in Fryslân waar de aantallen ook na 2009/10 zijn blijven 

stijgen. Het aandeel pleisterende vogels neemt dan ook jaarlijks licht toe. Tegenwoordig verblijft 

ongeveer 20% van de Nederlandse aantallen in Fryslân. 
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Figuur 5. Trends in winteraantallen van kleine rietgans, grauwe gans, kolgans en brandgans vanaf het winterseizoen 
1975/76 (bron NEM/SOVON). Het jaartal 2000 op de X-as staat voor het winterseizoen 2000/01. De informatie is afkomstig 
van het SOVON-Excel bestand https://www.sovon.nl/nl/content/watervogeltrends. 

Kolgans. De gemiddelde Nederlandse winteraantallen van de kolgans zijn eigenlijk al sinds de winter 

van 1975/76 aan het stijgen met een verzevenvoudiging van de aantallen tot gevolg in die periode 

van 40 jaren. Fryslân wijkt in zoverre af van het landelijke beeld, dat de gemiddelde winteraantallen 

hier de afgelopen 10 jaren minimaal zijn gestabiliseerd en mogelijk zelfs dalen. Het leidt er toe dat 

het relatieve aandeel voor Fryslân dalende is: iedere winter overwinteren relatief meer kolganzen in 

Nederland buiten Fryslân. In Fryslân verblijft tegenwoordig ongeveer 30% van de Nederlandse 

populatie. 

Brandgans. De winteraantallen zijn sinds de eerste helft van de jaren ’80 aan het stijgen met als 

gevolg ongeveer 14x hogere aantallen dan 30-35 jaar geleden. De aantallen in Fryslân stijgen minder 

https://www.sovon.nl/nl/content/watervogeltrends
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hard, waardoor het relatieve aandeel in Fryslân t.o.v. Nederland afnemend is sinds eind jaren ’80. 

Tegenwoordig verblijft ongeveer 60% van de Nederlandse aantallen in Fryslân. 

Samenvattend wordt geconcludeerd, dat bij de kleine rietgans sprake is van een sterke afname zowel 

landelijk als in Fryslân (tabel 2). Bij de grauwe gans is sprake van een matige toename zowel landelijk 

als alleen in Fryslân. De aantallen overwinterende kolganzen nemen landelijk matig toe, maar zijn 

stabiel in het Friese deel. En de aantallen overwinterende brandganzen kennen een matig toename 

in Fryslân en een sterke toename op landelijk niveau. Bij de rotgans is sprake van een stabiele 

populatie zowel landelijk als in Fryslân. 

Tabel 2. Trends over de laatste 10 winterseizoenen voor de 4 projectsoorten in respectievelijk Nederland en Fryslân volgens 

het CBS: sterke toe- dan wel afname p<0.01; matige toe- dan wel afname p<0.05; stabiel p>0.05. 

  Trend Nederland 
(2004/05-2013/14) 

Trend Fryslân 
(2004/05-2013/14) 

Kleine rietgans Najaar (jul-okt) Sterke afname (++) Sterke afname (++) 
 Winter (dec-feb) Sterke afname (++) Sterke afname (++) 
 Voorjaar (mrt-mei) Sterke afname (++) Sterke afname (++) 

Grauwe gans Najaar (jul-okt) Matige toename (+) Matige toename (+) 
 Winter (dec-feb) Matige toename (+) Matige toename (+) 
 Voorjaar (mrt-mei) Matige toename (+) Matige toename (+) 

Kolgans Najaar (jul-okt) Matige toename (+) Stabiel (0) 
 Winter (dec-feb) Matige toename (+) Stabiel (0) 
 Voorjaar (mrt-mei) Matige toename (+) Stabiel (0) 

Brandgans Najaar (jul-okt) Sterke toename (++) Matige toename (+) 
 Winter (dec-feb) Sterke toename (++) Matige toename (+) 
 Voorjaar (mrt-mei) Sterke toename (++) Matige toename (+) 

Rotgans Najaar (jul-okt) Stabiel (0) Stabiel (0) 
 Winter (dec-feb) Stabiel (0) Stabiel (0) 
 Voorjaar (mrt-mei) Stabiel (0) Stabiel (0) 

 

Winteraantallen – seizoensverloop 
Kleine rietganzen zitten vooral in de periode oktober-december in Fryslân, de kolganzen tussen 

oktober en maart, de grauwe ganzen tussen september en maart en de brandganzen tussen oktober 

en mei (figuur 6). Dit maakt een definitie van zomer- versus winterganzen voor alle ganzensoorten 

gezamenlijk tot een hachelijke onderneming. Voor grauwe ganzen zijn de maanden april, mei, juni en 

juli ongeveer de broedperiode, voor brandganzen zijn dit uitsluitend de maanden juni, juli en 

augustus en bij kolganzen kan de periode april-september als broedperiode gelden. Dit onderscheid 

per soort wordt in deze evaluatie gehanteerd om zomer- en winterganzen van elkaar te 

onderscheiden. 
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Figuur 6. Seizoensverloop van de aantallen ganzen per soort in Fryslân gedurende het seizoen 2013/14. De aantallen op de 
Y-as zijn in 1000-tallen. In donkerblauw zijn de getelde aantallen weergegeven; in lichtblauw de bijgeschatte aantallen. Met 
br.pop. worden de geschatte aantallen broedende ganzen per soort bedoeld zoals deze zijn vastgesteld in het broedseizoen 
2015 (zie tabel 1). 
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Winteraantallen – verspreiding 
De resultaten van de maandelijkse tellingen met betrekking tot de ruimtelijke spreiding zijn voor 

Fryslân per soort en per maand weergegeven in het bijlagenrapport. Het gaat om te veel 

verspreidingskaarten (4x12=48 kaarten) om hier op te nemen. Verder betreft het hier de 

verspreiding voorafgaand aan de Fryske Guozzenoanpak. 

Voor het genereren van overzicht is berekend welk aandeel van de projectsoorten per maand van 

het seizoen 2013/14 binnen de foerageergebieden voorkwam (tabel 3). Zie onder hoofdstuk 3 – 

Aanpak naar de wijze van berekenen. 

Kleine rietgans en brandgans zitten relatief veel in de foerageergebieden met percentages boven de 

50%: de kleine rietgans in januari en de brandgans in de beide periodes oktober-november en maart-

mei. Maar vrijwel alle kleine rietganzen zijn in januari eigenlijk al Fryslân uit: in de periode van 

regelmatig voorkomen zit maar 30-34% van de kleine rietganzen in de foerageergebieden.  

Het voorkomen van kolganzen in de foerageergebieden blijft steken bij 32% in november en bij de 

grauwe gans is het zelfs minder met 20% in september. Een wisselend deel van de ganzen, dat niet in 

de foerageergebieden pleistert, verblijft in natuurgebieden als de Warkumerwaard, de Alde Feanen, 

de oeverlanden van het Snitsermar en de Waddenzeekwelders. Dat onderscheid zal in de evaluatie 

2017 worden aangebracht. 

Tabel 3. Het percentage van de aantallen pleisterende ganzen in Fryslân voorkomend in de foerageergebieden in het 

winterseizoen 2013/14. De rotgans is niet opgenomen, omdat deze vrijwel geheel beperkt is tot de kwelders, eilandpolders 

en kustgraslanden van het Waddengebied. 

 2013 2014 

 
J A S O N D J F M A M J 

Kleine rietgans - - - 30,8 33,3 42,4 57,5 26,7 - - - - 
Kolgans - 20,1 20,1 31,7 31,1 28,8 25,7 23,3 29,3 - - - 
Grauwe gans 19,3 19,1 19,9 15,1 6,6 12,2 12,4 12,1 13,4 13,5 13,5 - 
Brandgans 10,3 12,6 15,4 60,7 50,3 46,7 48,2 48,1 50,3 55,7 54,6 - 

 

Verjaging – veranderingen in de tijd 
We hebben op dit moment inzicht in de mate van verjaging in Fryslân tussen oktober 2013 en maart 

2016 (figuur 7). Bij verjaging zonder ondersteunend afschot worden ganzen uitsluitend verjaagd. Bij 

verjaging met ondersteunend afschot worden niet alleen de ganzen verjaagd maar ook enkele 

geschoten.  

Sinds oktober 2013 neemt het aantal geschoten ganzen ’s winters toe. In de winterperiode bestaat 

het grootste deel van de geschoten ganzen uit kolganzen, in de zomerperiode uit grauwe ganzen. 

Vanaf de winter 2014/15 worden ook brandganzen in toenemende aantallen geschoten. De 3 

genoemde soorten vormen de bulk van de geschoten aantallen.  
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Figuur 7. Aantal geschoten ganzen in Fryslân per maand vanaf september 2013 (bron: FBE-Fryslân). 

Daarom zijn in tabel 4 de aantallen acties en geschoten ganzen opgesplitst naar enerzijds soort en 

anderzijds winter- en zomerperiode. Zo wordt duidelijk, dat de aantallen geschoten grauwe ganzen in 

de winterperiode zijn toegenomen met een afnemend aantal acties. Bij de kolgans is dat niet zo 

vanwege een dip in het winterseizoen 2014/15. Bij de brandgans zijn de aantallen acties en 

geschoten dieren in de winter 2015/16 nog te laag vanwege het nog ontbreken van cijfers uit april en 

mei. Bij de overige soorten neemt het aantal afgeschoten dieren toe.  

Bij het vergelijken van de drie winterseizoenen lijken er met minder acties vrijwel even veel ganzen 

te worden afgeschoten. Verjaging met ondersteunend afschot vindt eerder plaats dan enkele jaren 

geleden: zie de resultaten bij de brandgans. 

In het broedseizoen 2015 zijn meer grauwe ganzen en brandganzen geschoten dan het jaar daarvoor 

tegenover minder kolganzen en overige soorten. Bij het vergelijken van beide broedseizoenen zijn in 

totaal toch meer ganzen geschoten met minder acties. 
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Tabel 4. Aantallen verjagingen met en zonder ondersteunend afschot vanaf september 2013 (bron: FBE-Fryslân).Verjaging zonder ondersteunend afschot is vermeld onder de kolommen ’N 
acties’. Verjaging met ondersteunend afschot onder de kolommen ‘N geschoten’. *Winter 2013/14 begint hier bij september 2013 en daarmee iets te laat. **Winter 2015/16 eindigt hier in 
maart 2016 en daarmee zijn de aantallen geschoten vogels en incidenten nog te laag wegens het ontbreken van april en mei. ***Het gaat alleen nog maar om de aantallen van maart 2016. 
****Inclusief 1546 gevangen grauwe ganzen. 

 Grauwe gans Kolgans Brandgans Overige soorten Totaal 

Periode 
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Winter 2013/14* 12.306 10.526 33.007 13.316 199 2.950 234 678 45.746 27.470 
Broedseizoen 2014 7.598 4.308 456 670 49 95 183 235 8.286 5.308 
Winter 2014/15 14.136 9.903 16.279 6.670 7.979 5.771 848 782 39.242 23.126 
Broedseizoen 2015 8.753 4.257 67 118 394 364 131 164 9.345 4.903 
Winter 2015/16** 15.695 9.027 24.346 6.796 7.385 4.393 904 581 48.330 20.797 

Totaal 58.488 38.021 74.155 27.570 16.006 13.573 2.300 2.440 150.949 81.604 
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Verjaging – ruimtelijke verschillen 

 

Figuur 8. Verjaging in de zomer. 
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Figuur 9. Verjaging in de winter. 
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Zomer. Relatief veel ganzen worden geschoten in de brede strook tussen Earnewâld en Grou/ 

Heerenveen, bij de Fluessen, op en bij de Warkumerwaard en bij de Rottige Meente/Brandemeer. 

Vrijwel geen geschoten ganzen worden opgegeven voor de Greidhoeke en in oostelijk en ZO-Fryslân. 

Winter. Ganzen worden vooral geschoten in Kollumerland, de strook tussen Earnewâld en Grou en bij 

Koudum, bij de Fluessen, op de Warkumerwaard en noordelijk van Makkum. Vrijwel geen ganzen 

worden geschoten in Westergo, de Greidhoeke en in oostelijk en ZO-Fryslân. 

Kosten Fryske guozzenoanpak 
Dit onderdeel van de evaluatie is uitgezocht en geformuleerd door de heer J. Latour van Altenburg & 

Wymenga.  

De kosten voor het ganzenschadebeheer in Fryslân bestaan uit de volgende onderdelen: 

 Provinciale Subsidie Regeling Agrarisch Natuurbeheer (PSAN): De getaxeerde schade in de 
ganzengebieden van 2011-2014. Deze schade speelt in de wintermaanden. Bij de PSAN wordt bij 
de taxatie van de schade uitgegaan van een droge stof verlies van 120 kg per cm per hectare. 

 Ganzen foerageergebieden (GFG): De automatisch getaxeerde schade in de 
ganzenfoerageergebieden (2015). Deze schade speelt in de wintermaanden. Bij de GFG wordt bij 
de taxatie van de schade uitgegaan van een droge stof verlies van 150 kg per cm per hectare. De 
getaxeerde schade per hectare is voor GFG in 2015 hierdoor 25% hoger dan voor eenzelfde 
schade in de periode 2011-2014 onder het regime van de PSAN. 

 De vaste vergoedingen: Dit zijn vaste vergoedingen aan boeren voor deelname aan de PSAN-
regeling en de GFG regeling. Deze kosten bedragen voor de PSAN in de jaren 2011 tot 2014 ten 
minste € 109 per hectare. In 2015 zijn de kosten voor deelname aan de GFG-regeling € 50 per 
hectare. De hogere vergoedingen in de PSAN is een gevolg van het feit dat er bij de PSAN 30 kg 
droge stof meer per cm per hectare vergoed werd via de vaste deelnameprijs én vanwege een 
hogere tegemoetkoming voor deelname;  

 Regulier winter: De getaxeerde schade buiten de ganzenfoerageergebieden (PSAN en GFG). Deze 
schade speelt in de wintermaanden. Bij de taxatie van de schade wordt uitgegaan van een droge 
stof verlies van 150 kg per cm per hectare. Er wordt maximaal 95% van de schade uitgekeerd. 
Sinds 2015 is er sprake van een behandelbedrag van € 300 die de indiener dient te voldoen. Dit 
behandelbedrag is verder niet meegerekend; 

 Regulier zomer. De getaxeerde schade in de zomer. 

 De Wadden. De schade op de Wadden wordt door het Faunafonds als totaal bedrag separaat 
gerapporteerd in de jaarverslagen. 

 Niet ingevoerd. In 2014 is een aantal schaderapporten, dat betrekking hebben op PSAN of 
‘regulier winter’ niet ingevoerd in de centrale registratie van het Faunafonds. De schades zijn wel 
al door RVO uitgekeerd. Men is bezig ze alsnog in te voeren. De schade is door ons geschat op 5 
ton met de kanttekening, dat niet alle schadeformulieren gezien zijn. 

 

Bij de schadetaxaties zoals weergegeven in Figuur 10 is door de taxateurs gerekend met de grasprijs 

van het betreffende jaar. Deze grasprijs verschilt van jaar tot jaar. We hebben Figuur 10 herrekend 

met een vaste grasprijs voor alle jaren (prijspeil gras 2011). De resultaten hiervan zijn weergegeven 

in Figuur 11. 



 

26 
 

 

Figuur 10. Totale kosten ganzenschadebeheersing Fryslân. 

 

 

Figuur 11. Totale kosten ganzenschadebeheersing Fryslân met correctie voor de variabele grasprijs (prijspeil 2011). 

De totale kosten bedragen in 2015 tussen de 10 en 11 miljoen euro. De totale kosten zijn 4% (zonder 

grasprijscorrectie) tot 11% (met grasprijscorrectie) hoger dan de kosten gemiddeld waren in de 

periode 2011-2013. Vooral de getaxeerde winterschade in ganzengebieden is toegenomen in 2015 

ten opzichte van 2011-2013. De getaxeerde zomerschade is niet toegenomen en bedraagt minder 

dan 10% van de totale schade. De getaxeerde schade buiten de ganzengebieden lijkt ook niet 
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toegenomen ten opzichte van 2011-2014.  Ten aanzien van de getaxeerde schade op het vasteland 

wordt de schade 92% bepaald door drie ganzen (grauwe gans, brandgans en kolgans) en speelt voor 

98% op blijvend grasland.  

De oorzaak voor de toename van de totale kosten van 4% tot 11% is nu nog niet aan te geven. Er zijn 

meerdere factoren die hierbij van belang kunnen zijn: 

 Bij de automatische taxaties in 2015 wordt er wellicht meer schade getaxeerd omdat de schade 
vlakdekkend gebeurde; 

 In 2015 heeft de grasmat ook veel last gehad van muizenschade. Met de taxatiegegevens van 
2016, die over enkele maanden beschikbaar zullen zijn, is het mogelijk om deze factor in zijn 
geheel uit te sluiten. Er is namelijk in 2016 geen noemenswaardige muizenschade geweest;  

 De periode van 2014-2015 was klimatologisch bezien erg droog en warm;  

 Er zijn mogelijk meer ganzen. Gegevens hierover worden over enkele maanden verwacht;  
 

NB: Een vergelijk van de schade tussen 2014 en 2015 wordt bemoeilijkt doordat de Psan in 2014 al 

voor een deel afgelopen was en er daardoor minder Psan schadevergoedingen zijn uitgekeerd en in 

plaats hiervan meer reguliere taxaties zijn uitgevoerd, ook in gebieden waar in 2011-2103 nog sprake 

was van ganzengebieden. Bovendien bleek de administratie van 2014 niet volledig ingevuld. Als 

niettemin toch een vergelijking tussen 2014 en 2015 wordt gemaakt dan is in 2015  de schade 33% 

(zonder grasprijscorrectie) tot 46 % (met grasprijscorrectie) hoger dan schade in 2014. Deze getallen 

zijn zo afwijkend dat wij adviseren deze niet als referentie voor de doelrealisatie te gebruiken. 
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7. Bespreking resultaten 
Lerend vermogen ganzen ernstig op de proef gesteld. Het moet voor een gans niet te volgen zijn, 

waar ie wel of niet mag en kan zijn. In de timing dan wel ligging van foerageergebieden kan meer 

eenduidigheid worden aangebracht. Voor wat betreft de timing is aansluiting te zoeken bij aankomst 

en vertrektijden van de projectsoorten een eerste start. Ook kan opnieuw weer de aandacht gericht 

worden op naadloze aansluiting bij de ligging van slaapplaatsen. Verder is de voorspelbaarheid van 

menselijk gedrag te verhogen door adequaat te reageren met verjaging op ongewenste situaties en 

door voorspelbare rust in foerageergebieden en rond slaapplaatsen te realiseren gedurende de 

gehele periode van aanwezigheid. 

Begrenzing foerageergebieden. De begrenzing van de foerageergebieden lijkt voor verbetering 

vatbaar: de procentuele aanwezigheid van ganzen in de foerageergebieden lijkt nog aan de lage kant. 

Er kan echter sprake zijn van een vertekend beeld als gevolg van nog te grofmazige telgegevens. De 

telresultaten uit het seizoen 2015/16, die eind 2016 gaan worden geleverd moeten hier meer 

uitsluitsel over geven. 

Winterrust 2 of 4 maanden? We kunnen nog niet goed vaststellen in welke mate de kosten gemoeid 

met de Fryske guozzenoanpak zijn veranderd, omdat: 

1. de schadebestanden vooral met administratieve doeleinden voor ogen zijn opgebouwd door 

drie verschillende instellingen: Faunafonds, RVO en Provincie. Ze zijn niet voldoende 

ingericht op het vaststellen van veranderingen in totale schades per zomer- dan wel 

winterseizoen of van de beheervergoedingen onder elkaar opvolgende administratieve 

instrumenten. 

2. De oorzaak van de schades wordt regelmatig gegokt. Met een soort formule wordt de 

oorzaak toegerekend aan 3 soorten ganzen, maar dit is nauwelijks in het veld vast te stellen. 

Interactie met de muizenschades vanaf het seizoen 2014/15 valt niet uit te sluiten. De 

oorzaken zijn dan ook vooral ‘educated guesses’. 

3. De basis voor schadebetaling is veranderd met het invoeren van automatische taxaties, 

waardoor ook de hoogte van de schadebedragen is veranderd. 

Zijn er op dit moment en met deze punten in gedachten argumenten voor dan wel tegen 2 of 4 

maanden winterrust? Eigenlijk niet vanuit de nu beschikbare financiële verantwoordingen, omdat 

niet hard gemaakt kan worden of er sprake is van voldoende dan wel onvoldoende schadereductie. 

Toename brandgans. We adviseren te komen tot een snellere en adequatere verjaging van 

brandganzen buiten de foerageer- en rustgebieden en dan vooral op die plekken waar aanzienlijke 

schades moeten worden uitgekeerd. Hier liggen goede mogelijkheden voor het herstellen van de 

oude Friese traditie van het guozzen flappen: het vangen van voedselzoekende ganzen met 

slagnetten. Dit kan met de juiste regelgeving en met goed opgeleide betûfte vrijwilligers. 
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8. Conclusies en advies 

Foerageergebieden 
1. Er is 24.000 ha foerageergebied en ruim 8.000 ha soortspecifiek foerageergebied. 

2. De kosten van het in stand houden van de foerageergebieden zijn ca. € 1,4 miljoen euro. 

3. Het leervermogen van overwinterende ganzen wordt sterk op de proef gesteld: er zijn geen drie 

maanden hetzelfde. 

4. Het overlappende gebruik van beide concepten ‘winterrust’ en ‘foerageergebied’ zorgen voor 

verminderde effectiviteit van het ganzenbeleid. 

Aantallen 
5. Zomer. de grauwe gans de meest talrijke is met 86-88% (32.000 exemplaren) van de getelde 

aantallen. 

6. Zomer. De aantallen grauwe ganzen zijn tussen 2009 en 2011 fors toegenomen, maar nemen de 

laatste jaren weer af. Ook bij kolgans, soepgans en nijlgans lijkt na een piek in 2011 sprake van 

afname. Dit is niet het geval bij de brandganzen: bij deze soort is sprake van een toename. De 

aantallen grote Canadese ganzen lijken stabiel. 

7. Zomer. Het blijkt dat ongeveer 7% van de in Nederland broedende grauwe ganzen in Fryslân 

broedt. Bij de kolgans en brandgans zijn deze percentages resp. 4 en 8%. 

8. Winter. bij de kleine rietgans sprake is van een sterke afname zowel landelijk als in Fryslân (Tabel 

2). Bij de grauwe gans is sprake van een matige toename zowel landelijk als alleen in Fryslân. De 

aantallen overwinterende kolganzen nemen landelijk matig toe, maar zijn stabiel in het Friese 

deel. En de aantallen overwinterende brandganzen kennen een matig toename in Fryslân en een 

sterke toename op landelijk niveau. 

9. Winter. Kleine rietganzen zitten vooral in de periode oktober-december in Fryslân (maximaal ). 

Bij kolganzen is de periode van aanwezigheid tussen oktober en maart (maximaal 18.000 

exemplaren), grauwe ganzen tussen september en maart (maximaal 52.000 exemplaren), 

brandganzen tussen oktober en mei (maximaal 480.000 exemplaren) en rotganzen tussen 

oktober en mei (maximaal 78.000 exemplaren). 

10. Winter. Ruim 50% van de brandganzen en kleine rietganzen maken in een deel van de winter 

gebruik van de foerageergebieden. Bij de kolgans ligt dit percentage maximaal op 32% en bij de 

grauwe gans op 20%. 

Verjaging 
11. In de winterperiode bestaat het grootste deel van de afgeschoten ganzen uit kolganzen, in de 

zomerperiode uit grauwe ganzen. 

12. Zomer. In het broedseizoen 2015 zijn meer grauwe ganzen en brandganzen geschoten dan het 

jaar daarvoor tegenover minder kolganzen en overige soorten. Bij het vergelijken van beide 

broedseizoenen zijn in totaal toch meer ganzen geschoten met minder acties. 

13. Winter. De aantallen geschoten grauwe ganzen in de winterperiode zijn toegenomen met een 

afnemend aantal acties. Bij de kolgans is dat niet zo vanwege een dip in het winterseizoen 

2014/15. Bij de brandgans is het aantal acties toegenomen evenals het aantal geschoten dieren. 

Bij het vergelijken van de drie winterseizoenen lijken er met minder acties vrijwel even veel 

ganzen te worden afgeschoten. Er wordt eerder bejaagd dan verjaagd: zie de resultaten bij de 

brandgans. 

Schadevergoeding 
14. Er is (nog?) geen sprake van een helder en eenduidig beeld van de totale kosten gemoeid met 

het ganzenbeleid sinds de start van de Fryske guozzenoanpak, omdat die kosten bestaan uit 6 
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verschillende onderdelen, die door verschillende instellingen (Provincie, Faunafonds, RVO) 

worden uitgekeerd. 

15. Er lijkt een toename van de schade in foerageergebieden ten opzichte van vorige jaren: de totale 

getaxeerde schade in Fryslân was in 2015 tussen de 10 en 11 miljoen euro. Dit is 4-11% hoger 

dan in de periode 2011-2013 (afhankelijk van al dan niet corrigeren voor de gehanteerde 

grasprijzen). De oorzaken worden gezocht in: (1) het uitvoeren van automatische taxaties, (2) 

meegenomen schades als gevolg van de muizenplaag, (3) milde winteromstandigheden en (4) 

grotere aantallen ganzen. 

Eindconclusies 
1. Op grond van de voorliggende gegevens kan geen uitspraak worden gedaan over de vraag of de 

schade is afgenomen, omdat: 

a. de factoren die de omvang van de schade bepalen te sterk verschillen; 

b. de verschillen genoemd onder a. niet met één uitvoeringsjaar vergelijkbaar zijn te 

maken; 

c. de componenten waaruit de schade is opgebouwd verschillen en met één 

vergelijkingsjaar van de Fryske guozzenoanpak niet vergelijkbaar gemaakt kunnen 

worden; 

d. niet alle schade in de cijfers is verwerkt en dit ook niet op korte termijn kan worden 

gerealiseerd; 

e. er geen objectieve vergelijking is te maken tussen het eerste uitvoeringsjaar van de 

Fryske guozzenoanpak met andere referentiejaren. 

2. Er is een tweede uitvoeringsjaar van de Fryske guozzenoanpak nodig om een vergelijking te 

kunnen maken met de referentiejaren 2011-2013. 

3. Het tweede uitvoeringsjaar van de Fryske guozzenoanpak dient hetzelfde qua voorwaarden te 

zijn als het eerste jaar van de Fryske guozzenoanpak (ook twee maanden winterrust en 

foerageergebieden) omdat er dan mogelijkheden kunnen ontstaan de beide uitvoeringsjaren 

onderling te vergelijken, er trends zichtbaar worden etc. 

Advies 
Het advies van alle betrokken partijen bij de Fryske guozzenoanpak is dat er geen conclusies kunnen 

worden getrokken uit deze evaluatie. Wat betreft de winterrustperiode wordt geadviseerd de 

huidige winterrust periode van twee maanden te verlengen met één jaar, zodat er goede 

vergelijkingsgegevens beschikbaar komen. Er kan in 2017 breed geëvalueerd worden (incl. een 

beleidsherziening) nadat de gegevens van het tweede uitvoeringsjaar beschikbaar zijn, geanalyseerd 

zijn en besproken zijn.  
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9. Bijlage 1 
Correctiefactoren voor ontbrekende tellingen in Fryslân voor het seizoen 2013/14. 

N
 gezam

e
n

lijke 

te
llin

gen
 

Vergelijking tussen 

maanden 

K
lein

e R
ietgan

s 

K
o

lgan
s 

G
rau

w
e G

an
s 

B
ran

d
gan
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116 juli 2013 0 0 4364 156 

 

augustus 0 11 5528 234 

 

correctiewaarde 1,000 0,000 0,790 0,670 

161 augustus 0 11 7562 329 

 

september 0 11 11405 5757 

 

correctiewaarde 1,000 1,000 0,660 0,060 

245 september 0 156 21741 5940 

 

oktober 12022 142108 20344 129621 

 

correctiewaarde 0,000 0,000 1,070 0,050 

342 oktober 15851 238136 27857 136631 

 

november 10255 259322 31071 233434 

 

correctiewaarde 1,550 0,920 0,900 0,590 

327 november 10247 216311 26605 219989 

 

december 7273 163254 23281 322693 

 

correctiewaarde 1,410 1,320 1,140 0,680 

327 december 7273 162950 23142 321713 

 

januari 2014 582 163092 24968 348584 

 

correctiewaarde 12,500 1,000 0,930 0,920 

336 januari 2014 527 154857 27477 344342 

 

februari 201 152656 26953 377166 

 

correctiewaarde 2,620 1,010 1,020 0,910 

324 februari 201 146975 26568 345828 

 

maart 0 92982 24480 255184 

 

correctiewaarde 1,000 1,580 1,090 1,360 

282 maart 0 75867 15806 245657 

 

april 0 83 10721 192792 

 

correctiewaarde 1,000 914,060 1,470 1,270 

132 april 0 0 1453 199595 

 

mei 0 0 3176 115415 

 

correctiewaarde 1,000 1,000 0,460 1,730 

120 mei 0 0 2226 76548 

 

juni 0 0 5738 220 

 

correctiewaarde 1,000 1,000 0,390 347,940 

122 juni 2014 0 0 5740 220 

 

juli 2013 0 0 5208 77 

 

correctiewaarde 1,000 1,000 1,100 2,860 
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10. Bijlage 2 
 

Verjaging met en zonder ondersteunend afschot tussen oktober 2013 en maart 2016 (bron: FBE-Fryslân). 

 Grauwe gans Kolgans Brandgans Overige soorten Totaal 

Periode N
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Oktober 2013 790 12 271 3265 0 486 196 0 109 7 0 9 4258 12 875 

November 1976 0 1590 5713 0 2118 3 0 144 34 0 177 7726 0 4029 

December 2653 0 2038 7131 0 2807 0 0 511 27 0 108 9811 0 5464 

Januari 2014 2669 0 2404 7737 0 3222 0 0 824 21 0 90 10427 0 6540 

Februari 2348 0 2508 7113 0 3119 0 0 821 19 0 62 9480 0 6510 

Maart 1870 9345 1715 2048 0 1564 0 0 450 31 44 66 3949 9389 3795 

April 1464 4814 1107 117 1 171 0 1 61 24 100 68 1605 4916 1407 

Mei 1936 5 1094 87 0 106 0 155 30 71 32 98 2094 192 1328 

Juni 1376 0 698 44 0 89 10 0 33 43 0 73 1473 0 893 

Juli 2822 0 1409 54 0 86 16 0 25 61 0 77 2953 0 1597 

Augustus 2564 0 1401 37 0 95 23 0 37 79 0 85 2703 0 1618 

September 2067 0 1266 117 0 123 11 0 21 96 0 64 2291 0 1474 

Oktober 3591 0 1678 6434 0 1477 792 0 378 79 0 88 10896 0 3621 

November 937 0 1016 2688 0 1219 801 0 764 29 0 45 4455 0 3044 

December 1685 0 1892 5640 0 2602 2082 0 1795 279 0 153 9686 0 6442 

Januari 2015 347 0 478 908 0 619 317 0 478 11 0 28 1583 0 1603 

Februari 578 0 525 607 0 479 327 0 426 54 0 45 1566 0 1475 

Maart 2367 5451 1647 2 0 274 1613 0 1011 93 69 123 4075 5520 3055 

April 2212 4272 1319 0 0 43 1529 25 604 141 155 146 3882 4452 2112 

Mei 1853 54 1001 0 0 2 507 10 294 66 8 90 2426 72 1387 

Juni 1821 6 692 0 0 0 170 0 120 63 0 70 2054 6 890 

Juli 2867 0 1245 5 0 4 108 0 108 26 0 42 3006 0 1399 
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 Grauwe gans Kolgans Brandgans Overige soorten Totaal 

Augustus 2408 0 1258 14 0 25 116 0 128 42 0 52 2580 0 1463 

September 1970 0 1184 48 0 44 138 0 95 41 0 56 2197 0 1379 

Oktober 3914 0 1691 10072 0 1720 1726 0 574 61 0 95 15773 0 4080 

November 2194 0 1665 6636 0 2173 1683 0 1362 90 0 116 10603 0 5316 

December 2115 0 1856 6277 0 2436 1633 0 1476 286 0 185 10311 0 5953 

Januari 2016 326 0 206 714 0 262 280 0 173 51 0 27 1371 0 688 

Februari 489 0 159 609 0 190 162 0 83 51 0 26 1311 0 458 

Maart 2279 4331 1008 38 0 15 1763 0 630 324 63 76 4404 4394 1729 

Totaal 58488 28290 38021 74155 1 27570 16006 191 13573 2300 471 2440 150949 28953 81604 

 


