
Introductie
In Nederland leven 15 verschillende soorten ganzen. Ze 
leven in grote groepen, onderhouden duurzame (familie)
relaties en vormen meestal paartjes voor het leven. Ganzen 
leven van gras- en akkerlanden en broeden en eten in 
gebieden waar ze veel overzicht hebben en gemakkelijk 
vanuit het water het land kunnen bereiken. De vogels 
hechten aan rust en regelmaat. De dieren volgen vaste 
patronen en verstoring maakt dat ze zich niet meer veilig 
voelen en het gebied verlaten. 

In de zomer gaat een gans in de rui, waarbij het dier zijn 
handpennen in de vleugels verliest en wekenlang niet kan 
vliegen. Ze zijn dan erg kwetsbaar en trekken zich terug 
op ondoordringbare plekken, zoals het rietmoeras van de 
Oostvaardersplassen. De vos is een natuurlijke vijand van 
de gans.

De meest voorkomende ganzen in ons land zijn:
• Grauwe gans
• Kolgans
• Kleine rietgans
• Zwartbuik- en witbuikrotgans
• Brandgans
• Nijlgans 
• Indische gans
• Kleine en Grote Canadese gans
• Taiga en Toendra rietgans
• Roodhalsgans
• Sneeuwgans
• Boerengans

Overwinterende ganzen
Nederland is met zijn laaggelegen graslanden, veel water 
en zachte winters een ideaal overwinteringsgebied voor 
veel ganzensoorten. De meeste ganzen komen uit het hoge 
noorden, waar ze in de zomer hun jongen grootbrengen. 
De winter in de poolgebieden is lang en streng en daarom 
gaan in september miljoenen ganzen op zoek naar leef- en 
voedselgebieden om te overwinteren. In de periode van 
oktober tot februari verblijven er in ons land rond de 2 
miljoen ganzen. De kolgans is het meest algemeen. 

Zomerganzen
Door de modernisering van de landbouw vanaf de jaren 
zeventig (bijvoorbeeld het bemesten van graslanden), een 
gunstiger klimaat en gerichte maatregelen in de jaren 
‘60 om de grauwe gans terug te krijgen als broedvogel in 
Nederland, leven steeds meer ganzen het hele jaar door 
in ons land. Op dit moment verblijven er in de zomer zo’n 
630.000 vogels van 13 soorten ganzen in Nederland. De 
grauwe gans is met 500.000 dieren het talrijkst. Naast 
de in Nederland overwinterende dieren en wilde ganzen 
die het jaarrond in Nederland verblijven, leven er ook 
verwilderde (boeren)ganzen in landbouw- en stedelijke 
gebieden.

Wet- en regelgeving
De meeste overwinterende en jaarrond ganzensoorten zijn 
(inter)nationaal beschermde soorten die onder de Flora- 
en faunawet vallen (straks Wet Natuurbescherming). Dit 
betekent dat ze in principe niet mogen worden gedood. 
Echter, ten behoeve van schadebestrijding verlenen 
provincies die verantwoordelijk zijn voor het ganzenbeleid 
vrijstellingen en ontheffingen om tot verjaging en afschot 
van ganzen over te gaan. Alternatieve, diervriendelijker 
methoden van verjaging ontbreekt veelal in het provinciale 
beleid en uitvoeringsplannen. De Faunabeheereenheden 
(FBE’s), waarin jagers, boeren en natuurterreinbeheerders 
zitting hebben, geven uitvoering aan het beleid van de 
provincies.
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Problematiek
De landbouw ervaart overlast van de ganzen, voornamelijk 
in de zomer wanneer de gewassen op het land staan. De 
grote groepen ganzen kunnen schade veroorzaken aan 
grasland en groenteteelt door vraat en vertrapping. In 
natuurgebieden kunnen grote groepen ganzen riet weg 
eten en met hun uitwerpselen de voedselarme gebieden 
‘vermesten’. Hierdoor kunnen planten die van een voedse-
larme omgeving houden, verdwijnen.

Groepen ganzen in de nabijheid van vliegvelden kunnen 
gevaarlijke situaties opleveren. Aanvaringen met vlieg-
tuigen zijn niet ondenkbeeldig. De dieren komen vaak af 
op het voedsel dat in de nabijheid van luchthavens wordt 
verbouwd.

Wat soms wordt beweerd, maar waar echter geen bewijs 
voor is, is dat de begrazing van ganzen leidt tot  minder 
melkproductie van koeien door verlaagde kwaliteit van het 
gras. Datzelfde geldt voor de overdracht van ziekten van  
de gans naar de koe, door het eten van door ganzen be-
graasd gras. Tenslotte is er net zo min 

Massaal afschot
Jaarlijks worden zo’n 245.000 ganzen gedood om de 
overlast die zij veroorzaken terug te dringen. Meestal 
worden de dieren afgeschoten. Het gaat om zo’n 105.000 
trekganzen (ganzen die in de winter in Nederland 
verblijven) en 135.000 zomerganzen (ganzen die in de 
zomer in Nederland verblijven). 

Daarnaast worden rond de 5.000 ganzen in een straal 
van 20 kilometer rondom Schiphol gevangen tijdens de 
rui (zomer) en vergast. Sinds 2015 is het wegvangen (in 
de ruitijd) en vergassen van ganzen ook buiten de 20 
kilometerzone rondom Schiphol mogelijk. In elk geval heeft 
een aantal provincies toestemming gegeven om ruiende 
ganzen te vangen en te onthoofden of vergassen. Hoeveel 
ganzen dit hebben moeten ondergaan in 2015 is nog niet 
bekend.

Afschot zorgt voor veel dierenleed: een groot aantal 
ganzen (ongeveer 25%) wordt ‘ziek geschoten’ en 
vliegt rond met hagel in het lijf. Hierdoor ervaart het 
dier gedurende een aanzienlijke periode pijn. Voor de 
overgebleven soortgenoten levert afschot veel verstoring 
op in hun sociale gedrag. 

Vergassen is evenmin diervriendelijk. Het blijkt dat dieren 
na 1 minuut buiten bewustzijn zijn en dat hersenactiviteit 

na 2 à 3 minuten afgenomen is. Het is zeer waarschijnlijk 
dat ganzen tijdens deze periode veel stress ervaren. 

Onthoofden is de meest dieronvriendelijke methode voor 
ganzen. Deze methode wordt bij productiedieren vanwege 
het lange lijden afgeraden door officiële instanties zoals 
de European Food Safety Authority en de Raad voor 
Dierenaangelegenheden. Naast het feit dat doden niet 
diervriendelijk is, is het ook niet effectief. Het doden 
van dieren zal continue moeten plaatsvinden om schade 
gedeeltelijk te kunnen verminderen. De leeggevallen 
plekken zullen namelijk snel weer opgevuld worden 
door jonge dieren. Het doden zal daarom niet kunnen 
voorkomen dat schade niet meer optreedt. 

Het bejagen en verjagen van ganzen zorgt ervoor dat 
ganzen in grote(re) groepen gaan eten en broeden, 
waardoor de schade niet verspreid en op acceptabel 
niveau voorkomt, maar juist sterk op bepaalde percelen 
geconcentreerd wordt. Hierdoor zal de schade juist 
aanzienlijk groter worden. Daarnaast verbruiken 
opgejaagde dieren meer energie doordat ze steeds weg 
moeten vluchten, wat resulteert in meer consumptie en dus 
meer schade.

Standpunt van de Dierenbescherming 
De Dierenbescherming vindt dat ganzen met rust gelaten 
moeten worden en in algemene zin dat de natuur haar werk 
moet kunnen doen. Ingrijpen is pas gerechtvaardigd als 
het echt niet anders kan en er sprake is van onacceptabele 
overlast, zoals substantiële schade aan gewassen of 
verkeersonveiligheid. 

De Dierenbescherming wil er, samen met de overheid, 
agrariërs en natuurbeschermers, voor zorgen dat de 
schade veroorzaakt door ganzen beperkt blijft door naar 



preventieve, diervriendelijke en duurzame oplossingen te 
zoeken. Het inzetten en verder ontwikkelen van effectieve 
weermiddelen en het aanpassen van de omgeving, zoals 
het minder beschikbaar stellen van broedgelegenheden 
en voedsel, zijn voorbeelden van duurzame alternatieven. 
Bij voorkeur worden weermiddelen op dusdanige manier 
ontwikkeld dat ganzen al voor de landing gestuurd worden 
naar een niet kwetsbaar perceel. Dit voorkomt verhoogd 
energieverbruik van de gans.

Aanpak van de problematiek volgens de 
Dierenbescherming 
De Dierenbescherming toont aan dat de jacht onzinnig 
is en promoot diervriendelijke alternatieven. Onder meer 
door een intensieve lobby bij de provincies, Tweede Kamer 
en ministeries en natuurlijk blijft de Dierenbescherming de 
ontwikkeling van diervriendelijke alternatieven stimuleren 
en ondersteunen. 

Met behulp van de juiste landinrichting in combinatie 
met verstoring kan het gedrag van ganzen worden 
gestuurd, en daarmee overlast worden voorkomen. De 
belangrijkste boodschap is dat er twee soorten gebieden 
kunnen worden onderscheiden: niet-ganzengebieden 
en ganzengebieden voor zowel de zomer- als de 
winterganzen.

Niet-ganzengebieden
Maak de gebieden waar niet gebroed, gerust en 
gefoerageerd mag worden onaantrekkelijker, door variatie 
in waterstand, natuurlijke predatie (vos), aanpassing 
maaibeleid of verstoring met diervriendelijke werende 
middelen. 

Ganzengebieden
Wijs gedooggebieden aan waar de ganzen, zowel in de 
winter als in de zomer, ongestoord hun gang kunnen gaan 
en niet verjaagd worden. Dit kunnen bijvoorbeeld, naast 
natuurgebieden, ook dijken of braakliggende akkers en 
velden zijn. Hier kan men aantrekkelijk voedsel inzaaien 
(witte klaver).

Vijf beste alternatieven
de Dierenbescherming promoot een zogenaamde ‘top 
vijf’ van beste alternatieven voor doding van ganzen door 
afschot of vergassing:
1.  opvanggebieden voor ganzen aanwijzen en inrichten 

waar ze wél mogen komen en waar ze niet worden    
bejaagd, zoals in Flevoland;

2. gebied ongeschikt maken om te broeden;
3. kuikenwerende rasters / prikkelstruiken;
4.  Landbouwgrond minder geschikt maken bv. door 

kruidenrijkere graslanden en het gras langer laten 
groeien (andere vorm van beweiding)  

5.  Verjagen met laserstralen

Wat kunt u doen?
Stem tijdens verkiezingen op een partij die in het 
programma alternatieven bepleit voor overlast gevende 
dieren. Ondersteun daarnaast de publieksacties vanuit 
de Dierenbescherming die betrekking hebben op de 
ganzenproblematiek.

Handige naslagwerken

•  De geschiedenis van de Grauwe Gans als Nederlandse 
broedvogel in de 20e eeuw (Sovon, 2013):  
www.sovon.nl/nl/publicaties/de-geschiedenis-van-de-
grauwe-gans-als-nederlandse-broedvogel-de-20e-eeuw 

•  Pilot studie naar de interactie tussen broedende 
brandganzen en weidevogels (De levende natuur, 2010): 
www.altwym.nl/uploads/file/325_1284126369.pdf 
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