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Zinloos en wreed
JAARLIJKS  
TIENDUIZENDEN 
GANZEN FAMILIES  
VERWOEST
Deze wintermaanden bivakkeerden ruim 
twee miljoen ganzen in Nederland. Een 
paar exotische soorten, veel gasten uit  
Scandinavië en ook de grauwe gans was weer 
van de partij. Begin twintigste eeuw was 
laatstgenoemde bijna uitgeroeid en nu lopen 
hij en z’n soortgenoten opnieuw gevaar. Voor-
al diegene die ’s zomers in ons land blijven 
‘hangen’. Want dan dreigt afschot. Of vergas-
sing. De Dierenbescherming verzet zich met 
hand en tand tegen deze massale slachting. 
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V oor wilde ganzen is Neder-
land het paradijs op aarde. 
Voedsel in overvloed en de 
natuur is precies zoals deze 
grote vogel het graag ziet; 
weidse vergezichten en 
overal water. Ook het rela-

tief milde klimaat is ideaal voor de dieren. 
Zozeer, dat ze ’s winters in groten getale van-
uit het barre noorden komen logeren in ons 
land. Sommige besluiten hier te blijven en 
een gezin te stichten, waardoor de Nederland-
se populatie ook steeds groter wordt. Maar nu 
is het genoeg, vinden sommige mensen. De 
schade die ganzen veroorzaken zou te groot 
worden en bovendien zijn ze in de buurt van 
vliegvelden gevaarlijk. En dus moeten ze vol-
gens hen dood. Niet allemaal. Maar wel een 
kwart miljoen dieren per jaar. De Dierenbe-
scherming gaat voorop in het verzet tegen 
deze vreselijke plannen. Het is zinloos en 
bovendien zijn er alternatieven. 

Goed toeven
Het zal niet lang meer duren voordat de gan-
zen die in ons land overwinteren, terugkeren 
naar hun geboortegrond in onder meer Scan-
dinavië en het noorden van Rusland. De afge-
lopen maanden hebben ze volop geprofiteerd 
van de geneugten die Nederland te bieden 
heeft. Het zijn juist deze vogels die een streep-

je voor leken te hebben als het gaat om 
bescherming in vergelijking met de ganzen 
die het hele jaar in Nederland blijven en voor 
de meeste schade zouden zorgen, inmiddels 
zo’n 630.000 dieren. Hierbij horen trouwens 
ook vogels die, wrang genoeg, ’s zomers speci-
aal een paar weken naar Nederland komen in 
de veronderstelling dat ze hier veilige plek-
ken vinden om in de rui te gaan. Gedurende 
die periode kunnen ze immers niet vliegen.

Leven niet zeker
“En toch zijn ook de buitenlandse winter-
gansgasten hun leven hier niet zeker,” zegt 
Femmie Smit, programmamanager In het wild 
levende dieren bij de Dierenbescherming. “Het 
leek er eerst op dat er overeenstemming was 
om de overwinterende dieren met rust te 
laten en alleen de zomerganzen aan te pak-
ken, maar dat akkoord klapte omdat een 
groep boeren daar niet mee kon leven.”  
Vooral Friesland klaagde over schade aan 
gewassen, juist in de wintermaanden. De  
Dierenbescherming stond nooit achter dat 
akkoord. Niet diervriendelijk en waarschijn-
lijk niet effectief. Omdat de betrokkenen er 
landelijk niet uitkwamen, moeten nu provin-
cies zelf met een plan van aanpak komen. 

Femmie heeft deze plannen gelezen en ze 
voorspellen volgens haar weinig goeds. Vooral 
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Grote groepen ganzen kunnen flink 
huishouden op akkers en weilanden 
door gewassen op te eten, te vertrap-
pen of onder te poepen. Omdat pro-
vincies steeds minder bereid zijn om 
boeren die schade hebben geleden 
te compenseren, is de ganzenkwestie 
een economisch vraagstuk geworden. 
Natuur willen we allemaal, maar het 
mag niet te veel kosten, zo lijkt het. 
Als het gaat om veiligheid ligt het 
anders. Wanneer het rond luchtha-
vens krioelt van de vogels, is er risico 
op botsingen met vliegtuigen en moet 
er iets gebeuren. Over de situatie 
rond Schiphol is volop gediscussi-
eerd en er zijn tal van maatregelen 
getroffen om ganzen te weren. Maar 
zolang het is toegestaan om in de 
buurt van het vliegveld gewassen te 
verbouwen waar de dieren dol op zijn, 
blijft het dweilen met de kraan open. 

Natuurgebieden
Ganzen zouden ook schade in natuur-
gebieden veroorzaken. Riet wordt 
inderdaad opgegeten, maar met gaas 
is dat te voorkomen. Dat ganzen met 
hun uitwerpselen natuurgebieden te 
intensief bemesten, is nooit aange-
toond en datzelfde geldt voor de bewe-
ring dat weidevogels zouden verdwij-
nen door aanwezigheid van de gans. 

Melkproductie en zieke koeien
Sommige boeren zijn bang dat koeien 
die gras eten waar eerder ganzen heb-
ben gegraasd minder melk zullen pro-
duceren. Inmiddels is duidelijk dat die 
angst ongegrond is. Hetzelfde geldt 
voor de overdracht van ziekten. 

Aantallen
Schade kan samenhangen met de 
hoeveelheid dieren in een gebied. 
Hoeveel ganzen er zijn, is onderwerp 
van discussie. Faunabeheereenheden, 
goeddeels bestaande uit jagers en 
boeren, vormen een belangrijk orgaan 
dat de provincies adviseert over het 
ganzenbeleid. Tot voor kort telden zij 
meer dieren dan een onafhankelijk 
wetenschappelijk instituut als Sovon 
Vogelonderzoek Nederland. Tegen-
woordig vinden tellingen gecoördi-
neerd plaats, en nemen zowel Sovon 
als Faunabeheereenheden deel. 

SCHADE EN 
SCHANDE

245.000
duizenden

25-40%

gelaten, in andere geheel niet of slechts ten 
dele. Femmie kondigt daarin stevige opposi-
tie en lobby van de Dierenbescherming aan, 
“want je ziet dat er weer ondoordacht en in 
een reflex wordt gekozen voor het doden van 
de dieren. Hetzij door afschot, hetzij door ver-
gassing”. Ze ergert zich mateloos aan het 
gemak waarmee in Nederland het jachtge-
weer wordt gehanteerd. “Los van de plezier-
jacht, waar geen enkele rechtvaardiging voor 
is, worden in Nederland miljoenen dieren over 
de kling gejaagd omdat ze ‘beheerd’ zouden 
moeten worden, terwijl er haast geen moeite 
wordt gedaan om diervriendelijker alternatie-
ven verder door te ontwikkelen tot volwaardig, 
kosteneffectief en efficiënt product. Of die pro-
ducten of maatregelen die al bestaan structu-
reel in te zetten. Dat zie je bij herten, zwijnen, 
maar ook bij muskusratten en dus ook bij een 
prachtige vogel als de gans.” 

Doodsstrijd
Of een gans nu sterft door jacht of door ver-
gassing, in beide gevallen is het dierenleed 
enorm. Bij vergassing is, naast de stress die 
het vangen oplevert, in feite sprake van een 
droge verdrinking; de dieren stikken niet 
onmiddellijk maar voeren een doodsstrijd 
van ten minste één minuut. De paniek onder 
de vogels in de mobiele gaskamers, een soort 
containers, is verschrikkelijk. Maar misschien 

de ganzen die het hele jaar in Nederland blij-
ven, zullen massaal worden gedood. Maar ook 
de overwinterende dieren krijgen geen garan-
ties. En dat was nu juist het uitgangspunt. In 
sommige provincies worden ze wel met rust 

‘Of een gans nu sterft door jacht 
of door vergassing, in beide 
gevallen is het dierenleed enorm’

ganzen jaarlijks doodgeschoten en vergast

ganzen jaarlijks verwond, maar niet gedood

Nog eens

van de ganzen loopt met een pijnlijke  
dosis hagel in het lijf
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is afschot nog wel gruwelijker. Uit onderzoek 
blijkt dat tussen de 25 en 40 procent van de 
dieren met hagel in hun lijf rondvliegt. Hagel 
is klein. Te klein om grote dieren als ganzen 
in één schot te doden. Vandaar dat vrijwel 
elke gans aangeschoten wordt in plaats van 
gedood. Een deel ontsnapt zo aan de jager. 
Bovendien blijkt uit video-opnames dat jagers 
zeker niet altijd zorgvuldig te werk gaan. 
Daarin is te zien dat in plaats van ganzen 
direct uit hun lijden te verlossen (of af te 
doden) zij de aangeschoten, lijdende ganzen 
naar een verzamelplek slepen en de dieren 
daar aan hun lot overlaten. 

De van huis uit biologe weet verder dat jacht 
enorm ingrijpt in een groep ganzen. In Neder-
land komen momenteel dertien soorten voor, 
die met elkaar gemeen hebben dat ze in 
familie verband leven en altijd in de nabijheid 
van water. Daar zijn ze namelijk veilig, als 

donzig pulletje, maar ook als volwassen dier 
in de rui. Totdat jagers het geweer hanteren. 
Dan worden gezinnen uiteengerukt en verlie-
zen de monogame dieren vaak hun partner. 
De aangeschoten ganzen die de slachting 
overleven, worden liefdevol bijgestaan door 
hun groepsgenoten, zodat het verzwakte dier 
niet alleen rondvliegt. Volgens deskundigen 
is het ronduit hartverscheurend om te zien 
welke ellende een jachtpartij binnen een 
familie ganzen aanricht. 

Heilloze weg
Femmie verdiept zich al jaren in de ganzen-
problematiek en is ervan overtuigd dat afschot 
een heilloze weg is. “Ik geef toe dat het best 
een lastige discussie is, want ik realiseer me 
dat ganzen het juist zo goed doen in Neder-
land omdat de jacht op deze dieren verboden 
is. Dat verbod kwam er in de jaren zestig, toen 
er nog volop werd geknald en er bijna geen 
gans meer over was.” Nu is het een bescherm-
de diersoort en is er een ontheffing nodig om 
op ze te mogen schieten. Je zou dus haast den-
ken dat jacht een effectief middel is als je van 
de dieren af wilt. De situatie is echter drastisch 
veranderd in vergelijking met tientallen jaren 
geleden. “We hebben ons land zó paradijselijk 
gemaakt, dat populaties waarbinnen ganzen 
zijn doodgemaakt zich razendsnel herstellen, 

simpelweg omdat de dieren zich door het 
enorme voedselaanbod blijven vermenigvuldi-
gen.” Het bewijs is er al. Jaarlijks worden er 
zo’n kwart miljoen ganzen gedood, maar de 
problemen worden er niet minder op.

Enige echte oplossing
De enige échte oplossing is volgens de Dieren-
bescherming en wetenschappers dus gelegen 
in het voedselaanbod. Is er niets te eten, dan 
blijven de dieren weg, zo makkelijk is het. 
Dus moet je geen voedsel voor de dieren 
beschikbaar stellen op plekken waar je ze 
niet wilt hebben, bijvoorbeeld in de nabijheid 
van vliegvelden. Er worden al succesvolle 
proeven gedaan waarbij bepaalde gewassen 
worden verbouwd die ganzen niet lekker vin-
den én waartussen ze zich minder op hun 
gemak voelen, omdat ze er geen vrij zicht heb-
ben. En, minstens zo belangrijk, oogstresten 
worden omgeploegd, zodat ganzen zich daar 
niet op kunnen storten als ze niet gewenst 
zijn. Maar er is meer. De Dierenbescherming 
heeft een duidelijke visie geformuleerd om 
ganzenoverlast diervriendelijker aan te pak-
ken als dat nodig is. Voorwaarde is wel dat 
dieren elders terecht kunnen, daar met rust 
gelaten worden én dat die plek aantrekkelijk 
wordt gemaakt door gewassen in te zaaien 
die ganzen heerlijk vinden. Met witte klaver 

werkt dat bijvoorbeeld zeer goed, zo heeft  
de praktijk uitgewezen. 

Maar wat dan te doen met de ganzen die zich 
massaal ophouden op de sappige, malsgroene 
weilanden die boeren volop bemesten met de 
uitwerpselen van de miljoenen dieren uit de 
vee-industrie? Gelukkig zijn ook daar beproef-
de oplossingen voorhanden. Volgens Femmie 
zijn er diverse verjaagtechnieken. “Gespeciali-
seerde bedrijven hebben bijvoorbeeld laser-
apparaten ontwikkeld waar de vogels een 
bloedhekel aan hebben, maar er zijn ook suc-
cesvolle projecten waarbij getrainde honden 
werden ingezet om ganzen te verjagen. Gan-
zen leren snel en na een tijdje komen ze dan 
niet meer terug.” Veelbelovend is ook een sys-
teem waarbij een draad met behulp van 
zonne- energie over de percelen wordt getrok-
ken op plaatsen waar je liever geen ganzen 
hebt. Stoppen met het bejagen van vossen is 

ook een optie. “Sinds de jacht op deze natuur-
lijke vijand van de gans weer is toegestaan, is 
het aantal vogels ook enorm toegenomen,” 
aldus Femmie. “Reken maar dat een ganzen-
paartje het uit z’n hoofd laat om voor nage-
slacht te zorgen als er vossen in de buurt zijn!”

Het kan anders
Volgens de Dierenbescherming kan het echt 
anders en ligt de sleutel tot succes bij het ver-
groten van kennis bij provincies en andere 
betrokkenen, zoals boeren. Mensen in de 
regio zullen worden klaargestoomd om 
gericht te helpen bij het aandragen van oplos-
singen als er overlast door ganzen wordt erva-
ren. Soms zal er meer onderzoek nodig zijn 
en moet er bereidheid komen om dat te 
finan cieren. Of de hele organisatie moet op 
de schop, zodat het na een melding van een 
boer niet vier dagen duurt voordat er een 
jager komt die tot afschot overgaat. Het wordt 
een strijd die een lange adem vergt en de Die-
renbescherming veel tijd en geld gaat kosten, 
maar een andere optie is er niet. Dat beaamt 
ook Femmie. “Lobbywerk klinkt misschien 
saai, maar is in dit geval cruciaal om hon-
derdduizenden dieren te redden. Er is duide-
lijk sprake van een gebrek aan kennis en ik 
vind het onze plicht als dierenbeschermers 
om te zorgen dat daar verandering in komt.”

Voor wilde ganzen is 
Nederland het paradijs op 
aarde. Voedsel in overvloed 
en de natuur is zoals deze 
grote vogel het graag ziet

Volgens gedragsbiologen is 
het hartverscheurend om  
te zien welke ellende een 
jachtpartij binnen een 
ganzenfamilie aanricht

5. Afweerpistool  
Niet met kogels maar met vuurpijlen,  

luide knallen of laserstralen verjaag je ganzen 
van bijvoorbeeld landbouwgrond.

ALTERNATIEVEN VOOR 
DODEN GANZEN

TOP 5

4. Landbouwgrond ongeschikt maken  
Ploeg graanstoppels en oogstresten om en gan-
zen blijven weg. Olifantsgras planten helpt ook.

3. Prikkelstruiken en  
kuikenwerende rasters

Plaats rasters of doornachtige struiken  
tussen natuur en agrarische gebieden.  
Dan zijn deze minder geschikt om de  

kuikens groot te brengen. 

2. Gebied ongeschikt maken om te broeden  
Waar plassen zijn ontstaan, kan het rondom 

planten van hoge vegetatie (bijvoorbeeld  
wilgentenen) ganzen weren.

1. Speciale opvanggebieden 
Lok ganzen weg van landbouwgrond  

met open water, smakelijke beplanting  
en jachtvrije zones. FO
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DIERENBESCHERMING VOERT ACTIE 
OM GANZEN TE BESCHERMEN!
Elk jaar worden 245.000 ganzen doodgeschoten en vergast om 
overlast en schade aan gewassen tegen te gaan. Nog eens dui-
zenden dieren worden verwond, maar niet gedood. De Dieren-
bescherming voert actie om de ganzen de bescherming te 
geven die ze verdienen. We lobbyen bij provincies, ministerie 
en de Tweede Kamer en stimuleren, promoten en ondersteunen 
de ontwikkeling van diervriendelijke alternatieven. Deze activitei-
ten kosten veel tijd, geld en energie. Helpt u ons de ganzen te 
beschermen? Ga naar dierenbescherming.nl/steun-de-gans. 


