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Hoofdstuk I. Inleiding
I.1 ALGEMEEN
Het Project ‘Beheerplan Zomerganzen’, zoals door de Provincie West-Vlaanderen opgedragen aan het
Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO, wetenschappelijke instelling van de Vlaamse
Gemeenschap) liep van 1 juli 2005 tot 30 juni 2006. Door vertraging van de toewijzing en de reële
opstart van het project in 2005 was het noodzakelijk nog uitgebreide veldwaarnemingen te verrichten
in de zomer van 2006. Met de opdrachtgever werd dan ook afgesproken onderhavig eindrapport in de
maand september 2006 voor te leggen. Dit bleef beperkt tot een toelichting, gevolgd door reacties, die
waar mogelijk of relevant meegenomen zijn in deze eindversie
Gebaseerd op overlegbijeenkomsten met de Provinciale diensten, Stuurgroep en Klankbordgroep werd
in juni 2006 een tussentijds verslag besproken, waarin reeds een aantal elementen van dit eindrapport
werden opgenomen. Ondertussen werd ook meegewerkt aan educatieve acties zoals deze van
PROCLAM en Regionaal Landschap Meetjesland, en werd medewerking verleend aan het proefproject
‘ganzenschadecommissie’ (Gebiedswerking Brugse Ommeland). Dit laatste betrof echter in hoofdzaak
de winterganzen.
Deze studie over ‘zomerganzen’ sluit nauw aan bij het langlopend onderzoek naar overwinterende wilde
ganzen, zoals vanuit de Universiteit Gent en het Instituut sedert 1959 onafgebroken en mede in een
internationaal kader wordt uitgevoerd. Hiertoe werden en worden voor de gehele Oostkustpolders
gedurende de winterperiode minstens veertiendaagse simultaantellingen gerealiseerd, met opgave van
aantallen, habitatgebruik en verspreiding. Het eenjarige project ‘zomerganzen’ heeft slechts betrekking
op 6 gemeenten in deze regio, deze vormen echter een significant deel van de samenhangende
landschapseenheid die de Oostkustpolders zijn.
De verzamelde zomergegevens van 2005 en 2006 zijn zeer complementair met het winteronderzoek.
Hierdoor kon de directe verbondenheid van aanwezige ganzensoorten in beide seizoenen -waar
relevant- vergeleken worden. Problemen bij zomerwaarnemingen zijn echter dat door de aanwezige
oogsten in het landbouwgebied (weinig overzichtelijkheid en moeilijke toegang) en door de meer
verborgen levenswijze van de broedende en ruiende ganzen niet dezelfde volledigheid van tellingen
kan bereikt worden.
Deze ervaring is ook gesignaleerd in Nederland bij de opstelling van het Faunabeheersplan Zeeland
(2005). Wel zijn de kerngebieden bekend waar deze vogels zich ophouden in het zomerhalfjaar (1 april
tot 1 oktober) en zijn er vrij betrouwbare ramingen van de aantallen. Ook de onderlinge relaties tussen
deze gebieden via de zich verplaatsende vogels werd waar mogelijk in detail opgevolgd (ganzen met
nekringen). Verder werd ondervonden dat detailstudies zoals schatting van densiteiten via
keuteltellingen, schatting van oogstbeïnvloeding e.d. niet haalbaar waren in het kader van dit
kortlopend project. Bij het opstellen van een ontwerp van beheersplan voor de zomerganzen diende
behalve met minder gedetailleerde basisgegevens ook met zeer complexe omstandigheden rekening
gehouden te worden.
De opdrachtgever wilde met name rond de populatiebeheersing bij zomerganzen ervaringen laten
opdoen met mogelijke regulatiemechanismen. Het uittesten van technieken diende daarbij zo dicht
mogelijk aan te sluiten bij de concrete realiseerbaarheid van eventuele maatregelen. Dit project kon
voornamelijk de verwachte meerwaarde bieden door eveneens aandacht te besteden aan de
maatschappelijke context van de problematiek. Met name via bevraging van betrokken doelgroepen
(terreinbeheerders, landbouw, jagers) werd getracht de doelstellingen inzake het gewenste en
mogelijke beheer, evenals de daartoe te hanteren maatregelen op elkaar af te stemmen.
Uit dit alles groeide de overtuiging dat dit beheersplan niet kan uitgaan van een ‘passe partout’. Er
dient vooraf rekening gehouden met de grote verschillen in problematiek en beheersbaarheid van
‘zomerganzen’ ten aanzien van overwinterende soorten. Ook de verschillende beheeropties en
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verantwoordelijkheden naargelang het grondgebruik moeten doorwerking krijgen. Gezien de grote
dynamiek van het fenomeen en de uiteenlopende, vaak onvoorspelbare determinanten zal een
werkbaar beheersplan in de eerste plaats houvast moeten bieden (ook in een provinciegrensoverschrijdende context) bij de vragen: wélke betrokken actoren kunnen wélke maatregelen toepassen
in wélke locaties en in wélk seizoen. Gezien deze fenomenen nooit geheel stuurbaar zijn kan de vraag
‘waar willen we heen met de Zomerganzen’ niet ondubbelzinnig beantwoord worden.
Uit de praktijkervaringen -voor zover objectieve cijfers beschikbaar zijn- zullen de mogelijke effecten
van populatieregulerende maatregelen inzake zomerganzen beschreven worden. Hierbij werden de
projectresultaten ook aan vroegere gegevens, inzichten en literatuur getoetst. Het opstellen van een
dynamisch populatiemodel biedt de mogelijkheid om de afzonderlijke dan wel gezamenlijke impact van
regulerende maatregelen in scenario’s om te zetten, met inschatting van de te verwachten effecten
over een periode van enkele decennia. Ondanks de grote ruis op de basisgegevens levert deze
modelbenadering een krachtige basis voor het maken van keuzes inzake ingrepen en de te verwachten
effecten.
In het kader van dit project werd eveneens een helder overzicht van de wettelijke bepalingen inzake
jachtreglementering opgesteld dat door de Provincie als folder wordt verspreid.
Het uiteindelijke advies inzake ganzenbeheer werd om pragmatische redenen opgedeeld in
(1) algemene maatregelen die van toepassing zijn voor de volledige Oostkustpolder (inzonderheid de
zes projectgemeenten) en
(2) maatregelen-pakketten die uitgewerkt werden voor de specifieke concentratie-gebieden van
Grauwe ganzen. De aldaar heersende problematiek en bestemmingen, de plaatselijke mogelijkheden
van eventueel gewenste ingrepen e.d. wordt telkens overzichtelijk gebundeld in een aantal fiches.

I.2 VRAGEN EN DOELSTELLINGEN
Een schematisch overzicht van de vraagstellingen voor het beantwoorden aan de streefdoelen van het
project werd tijdens de stuurgroepbijeenkomsten besproken ; dit wordt hier als tekstkader opgenomen.
Een aantal onderdelen (in tussentijds verslag met vraagtekens aangegeven) werden spoedig hetzij
minder uitvoerbaar, hetzij minder relevant bevonden en zijn in overleg met de opdrachtgever niet
verder in detail behandeld in dit eindverslag.

1) Streefdoelen
Verspreiding en aantallen zomerganzen (standganzen): broedende Grauwe Gans en Canadese Gans
Mogelijke populatiebeperkende maatregelen in ‘kolonies’: effectiviteit, haalbaarheid
Proefgebieden met effecten van maatregelen/verstoring
Samenwerking met ‘doelgroepen’ : (landbouw, WBE, terreinbeheerders, recreatie)
Educatie
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2) Detailopgave uit te voeren project onderdelen:
(1) Informatie over de voorkomende soorten: synthese soorten en herkenning: winter- en
zomerhalfjaar
Algemene info en synthese gericht op toepassingen in dit project
- evolutie van verspreiding en aantallen van vnl. winterganzen: trends over 45 jaar
- analyse van voedselkeuze en habitatgebruik door ganzen
- preferenties (grasland, akker)
- seizoenaal densiteitverloop
- ‘draagkracht’ van het milieu als noodzakelijke basis voor ‘schadebeoordeling’;
Internationale betekenis van Vlaamse populaties en gebieden.
(2) Inventarisatie van de standganzen (vnl. Grauwe gans en Canadese gans):
Mogelijke accenten
- Groot en vrij onoverzichtelijk gebied op te volgen: maandelijkse tellingen
- Seizoenale trends in totale broedpopulatie
- Concentratiegebieden aflijnen als mogelijk proefgebied
- Detailtellingen, aantal gansdagen per gebied per seizoen
- Detailonderzoek in drie proefgebieden (vergt gestandaardiseerde observaties en parameters)
- Terreingebruik en actieradius (nekringen)
- Habitatvoorkeur
- Broedsucces (zo mogelijk nesten opvolgen in ongestoorde gebieden)
- Natuurlijke predatie (rol van de Vos)
- Winteroverleving (vogels merken)
- Schade aan ev. proefpercelen in relatie tot zomerganzenaantallen
Onderzoeksvragen en methodiek formuleren
Cijfers begrazingsdruk vergelijken met keuteldichtheden e.d.
(3) Oriënterend experiment inzake mogelijke populatiebeheersing bij standganzen
Praktische proeven
- schudden van eieren (Damme, Stalhille, Uitkerke)
- afvangen van ganzen (bv tijdens de rui: Heist)
- gericht afschot in overleg met WBE’s: (Knokke);
te testen in de verschillende deelgebieden: vermijden van interferentie
effecten op lokaal en regionaal vlak qua verspreiding en aantalbeheersing
Plan van aanpak (mede-)georganiseerd door opdrachtgever
- overleg en akkoord met terreinbeheerders (AMINAL, Natuurpunt)
- overleg en akkoord met landbouwers, WBE’s
- deelname van uitvoerders aan diverse commissies en stuurgroepen

I.3 INDELING VAN DE VOORKOMENDE GANZENSOORTEN
De twee belangrijkste overwinterende soorten die in de Oostkustpolders pleisteren zijn Kolgans
Anser albifrons en Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus. De Grauwe gans Anser anser en Brandgans
Branta leucopsis bereiken tevens lokaal grote aantallen in de winter. Alle andere soorten duiken
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meestal slechts fragmentarisch of in zeer klein aantal op. De laatste jaren zijn de aantallen
Toedrarietganzen Anser fabalis rossicus zelfs gedaald tot enkele tientallen (Kuijken et al., 2005).
Al deze ganzensoorten zijn ‘wintergasten’ in de Oostkustpolders en gaan voor het broedseizoen terug
naar hoog- arctische gebieden (Spitsbergen of Noord-Rusland) of andere noordelijke gebieden in
Scandinavië. De Grauwe gans en de Brandgans vormen een uitzondering, gezien sommige
deelpopulaties ook meer zuidelijk broeden, zelfs tot in Zeeland; dit wordt verder toegelicht.
Wat betreft de in de Oostkustpolders broedende ganzen is het vooral de Grauwe Gans die recent in
Vlaanderen met groot succes is gaan broeden (Vermeersch et al., 2004; Devos et al., 2005). Deze
vogels zijn het hele jaar door aanwezig. Daarnaast zijn vijf verwilderde ganzensoorten tevens in aantal
toegenomen als broedvogel in Vlaanderen: Canadese Gans Branta canadensis, Nijlgans Alopochen
aegyptiacus, Brandgans Branta leucopsis, Indische gans Anser indicus en Magelhaengans Chloephaga
picta (Anselin & Devos, 2005). Dit zijn standvogels die zowel in de winter als in de zomer worden
waargenomen in de Oostkustpolders. We noemen deze soorten ‘overzomerende ganzen’, dit zijn
ganzen die – in tegenstelling tot de wintergasten - gedurende de zomermaanden (april – september) in
de Oostkustpolders en elders in België verblijven en -in toenemende mate- in wilde staat dan wel als
ontsnapte parkvogel tot broeden komen.
Het begrip ‘standganzen’ heeft betrekking op de soorten die hier zowel in winter als zomer
voorkomen (en zich hier reproduceren), zoals Grauwe gans en Canadese gans. Bepaalde populaties van
Grauwe ganzen, vnl. van Scandinavische oorsprong, kunnen echter uitsluitend als overwinteraars of
doortrekkers gecatalogeerd worden, maar zijn in het veld niet te onderscheiden van de overzomerende
soortgenoten.
Overzomerende ganzen die hier normaliter niet van nature tot broeden komen worden ‘exoten’
genoemd. In van der Jeugd et al. (2006) wordt volgende definitie voorgesteld: ‘Een exoot is een soort

die zich heeft gevestigd buiten zijn seizoenspecifieke historische én natuurlijke leefgebied, door of
vanwege het wegvallen van dispersiebarrières, waar dit wegvallen het gevolg is van al dan niet
opzettelijk handelen van de mens’. De Canadese Gans evenals de Indische gans is een typische
voorbeeld van een exoot, de naam spreekt voor zich. In opmars zijn verder ook Nijlgans en
Magelhaengans. Maar ook in recente gevallen van broedende Kolganzen wordt de soort Kolgans als
exoot beschouwd. Hetzelfde geldt voor mogelijke zeldzame broedgevallen van Kleine Rietgans,
Toendrarietgans en Dwerggans. Deze zijn afkomstig uit watervogelverzamelingen, waar ze in
gevangenschap gekweekt worden en van waaruit ze mogelijk ontsnappen.
Beck et al. (2002) maken onderscheid tussen ‘verwilderde uitheemse watervogels’ (en noemen deze
exoten), ‘verwilderde inheemse watervogels’ en ‘verwilderde watervogels’. Tot deze laatste rekenen zij
de Brandgans waarvan zowel wilde als verwilderde individuen voorkomen in Vlaanderen. De Grauwe
Gans wordt beschreven als een soort waarvan het moeilijk is om de populatie wilde individuen te
onderscheiden van de uitgezette of ontsnapte soorten die een zelfstandige broedpopulatie hebben
opgebouwd. De Brandgans is een soort die in de jaren negentig in Nederland zeer snel is gaan
uitbreiden (tot nu 6000 broedparen) en dit vooral in het noordelijk deltagebied.
Van een aantal broedpopulaties Brandgans in Nederland is bekend dat de oorsprong moet gezocht
worden in het ontsnappen uit parkcollecties, maar de herkomst van de grote kolonies in het
deltagebied wordt gezien in het kader van de aan de gang zijnde areaaluitbreiding van de soort.
Ringonderzoek heeft uitgewezen dat in Rusland geboren Brandganzen zich in Nederland kunnen
vestigen en omgekeerd. Daardoor kunnen bepaalde populaties Brandgans in Nederland beschouwd
worden als inheems (van der Jeugd et al., 2006) .
Verder wordt in dit rapport de verzamelnaam ‘Soepgans’ gehanteerd, waarbij naar analogie met de
studie van van der Jeugd et al. (2006) de volgende definitie wordt gebruikt: ‘Soepganzen zijn

vrijlevende exemplaren van alle rassen van de boerderijgans, de gedomesticeerde vorm van de Grauwe
Gans (wit of bruin). Ook alle hybriden tussen boerderijganzen en de Grauwe Gans, en tussen
boerderijganzen en andere soorten ganzen behoren tot deze groep. De gedomesticeerde vorm van de
Zwaangans (de Chinese of Afrikaanse Knobbelgans) wordt ook tot de soepganzen gerekend, evenals
hybriden tussen een exoot en elke willekeurige ander soort gans (vb. Grauwe x Canadese gans).’

12

Rapport Zomerganzen INBO 2006

I.4 MATERIAAL EN METHODEN
I.4.1 Gebiedenkaart
Met ‘Oostkustpolders’ worden de polders bedoeld in de driehoek Brugge-Oostende-Knokke (fig.I.1).
administratief gezien omvatten ze dus ook een deel van de ‘Middenkust’.
De Oostkustpolders vormen een functioneel organisch gegroeid geheel voor de overwinterende
arctische ganzen zoals blijkt uit de analyses van de lange termijn gegevens sedert 1959 (Kuijken et al.
2005). In dit rapport worden daarvan de trends over de laatste 10 winters gepresenteerd en kort
besproken, al is deze ganzenregio groter dan de zes ‘projectgemeenten’. Voor de broedende
zomerganzen is de Oostkustpolders minder als een geheel te beschouwen en komen enkele
kerngebieden voor; deze vertonen vooral ook een verbinding naar het Krekengebied van QostVlaanderen, een continuïteit die minder relevant is voor de overwinterende soorten.

Figuur I.1 : Kaart Oostkustpolders opgedeeld in de ondubbelzinnig gedefinieerde locatiecodes. De
honderdtallen in de codes geven het complexnummer waarin een gebied ligt (zie ook Fig II.11).
Voor de tellingen van zomerganzen ten behoeve van deze studie werden dezelfde locatiecodes
aangehouden als deze die in de databank van overwinterende ganzen worden gebruikt. Deze
telgebieden zijn bijna steeds afgegrensd door herkenbare wegen of kanalen (zie kaart Fig. I.1). In
totaal zijn er zowat 250 locaties met een bruto oppervlakte van ca 30.000 ha.
De gebieden kunnen gegroepeerd worden in een twaalftal complexen; de honderdtallen in de
locatiecodes geven het complexnummer. Voorbeeld: complex Damme = 1, complex
Vlissegem/Klemskerke = 5, complex Uitkerke = 7, complex Zwinpolders= 10, enz. (zie tevens Kaart in
Fig. II.11 met afbakening van deze complexen).
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I.4.2. Uitwerking van de Projectonderdelen
In het kader van dit eenjarig project konden niet alle voorziene onderdelen voldoende uitvoering
krijgen, mede gezien de onverenigbaarheid van bepaalde veldsituaties. Op de eerste
stuurgroepbijeenkomst werd afgesproken de nadruk te leggen op het testen van de praktische en
maatschappelijke haalbaarheid van de verschillende beheeropties en –maatregelen binnen de
specifieke context van de Oostkustpolders. Deze beslissing werd gemotiveerd door het feit dat het
experimenteel onderzoeken van veranderingen van de impact door ganzen, als gevolg van een
verandering in beheer, niet binnen een 1 jaar lopend project kunnen bestudeerd worden. Daarenboven
kunnen zoals hoger vermeld, door de reactie van de ganzen op de ene maatregel, de gevolgen van een
andere maatregel niet onafhankelijk van elkaar geanalyseerd worden.
Ondanks vertraging bij de start van het project in de zomer 2005, konden nog vijf totaaltellingen van
zomerganzen worden georganiseerd. Voor het jaar 2006 werd een aanvullende simultaantelling
georganiseerd (aandacht ging immers vooral naar broedvogels in de kerngebieden). Hieruit kon een
beeld van de recente aanwezigheid in ruimte en tijd worden afgeleid (zie verder). Wel blijkt de
nauwkeurigheid van deze zomercensus minder groot te zijn in vergelijking met wintertellingen. Dit
heeft te maken met geringere zichtbaarheid tijdens broed- en ruiperiode en de extra grote mobiliteit
(onder meer de niet broedende adulten en subadulten). Zodra graangewassen geoogst zijn en
stoppelvelden als fourageergebied worden gebruikt is de spreiding minder voorspelbaar en mais belet
dan bovendien nog steeds de overzichtelijkheid van het landschap.
Deze verschillen met de wintersituatie hebben er tevens toe geleid dat geen keuteltellingen werden
uitgevoerd. Deze geven immers geen bijkomende gegevens gezien alleen uitvoerbaar in de gekende
broed- en opgroeiplaatsen met korte vegetatie. Bij ruiende ganzen verscholen in hoge begroeiing,
rietvelden of op water e.d. levert deze methode uiteraard niets op; de zeer gespreide en
onvoorspelbare aanwezigheid op stoppel laat evenmin het uitvoeren van relevante gebiedsdekkende
steekproeven toe.
Ondertussen dienden volgens de projectbeschrijving in verschillende gebieden verschillende
populatiebeperkende maatregelen uitgetest te worden (schudden, afschot, afvangen). In realiteit bleef
dit vnl. beperkt tot een gerichte en succesvolle campagne voor het schudden van eieren in diverse
kerngebieden, waardoor evenwel tegelijk een (gedeeltelijke) storing optrad die verplaatsing van
mislukte broedvogels voor gevold had. Mede daardoor konden moeilijk onafhankelijk experimenten met
de andere maatregelen uitgevoerd worden.
Een specifiek gericht afschot in functie van het project werd niet uitgevoerd, maar recente cijfers van
wildbeheereenheden -voor zover beschikbaar- werden geanalyseerd. Gezien de eerste contacten met
de wildbeheereenheden gelegd werden in de herfst van 2005 konden geen extra gegevens naast het
totale cijfer van het afschot, verzameld worden. Een overzicht van de bestrijdingen en bijzondere
bejaging per gemeente werd verkregen via het Agentschap Natuur en Bos maar leverde geen relevante
informatie.
Zowel voor afvangen als bijzondere bejaging hangt zeer veel af van de bereidheid van alle partijen en
de vaak onvoorspelbare aanwezigheid van de ganzen zelf. Er werd in de loop van het project in één
gebied effectief getracht ganzen te vangen in de rui, namelijk te Damme (reservaat Oude Stadswallen).
Het afvangen van ganzen bleek zelfs in dit gebied in de praktijk moeilijker haalbaar en aanvaard dan
gedacht. De aarzeling om dit afvangen in rui toe te passen is ingegeven door de zorg voor de
kwetsbare moerasvegetaties en daarin voorkomende vogelsoorten andere dan ganzen die nog in hun
broedfase kunnen zitten. Afvangen in het broed- en ruigebied moet dus afgewogen worden tegenover
die bredere natuurfuncties; waar kritische soorten aanwezig zijn (vb. Bruine kiekendief, Blauwborst
e.d.) dient zowel eieren schudden als afvangen zéér kritisch overwogen te worden en uitgevoerd door
de terreinbeheerders of in hun aanwezigheid (zie tevens paragraaf IV.3).
Nog in het raam van dit project werd veel aandacht besteed aan contacten met diverse betrokkenen
(‘stakeholders’) teneinde een gemeenschappelijk platform voor een aanzet tot beheersplan te
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verkrijgen. Mede dank zij de inspanningen van de Provincie is hierin grote vooruitgang geboekt maar
een verdere ontwikkeling op basis van de opgedane en geregistreerde ervaringen is aan te bevelen.
P.S.: Los van onze opdracht, maar wel gestimuleerd door het lopende project werd te Zevenkerke in
het voorjaar 2006 een succesvolle vangst van ruiende Canadese ganzen gerealiseerd door het
Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN). De kostprijs van deze actie is ons niet
bekend.
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Hoofdstuk II. Inventarisatie van de ganzen in de
Oostkustpolders
met
onderscheid
tussen
de
standganzen en de overwinterende soorten:
herkenning, aantallen, trends en verspreiding.
II.1 HERKENNING VAN DE ALGEMENE SOORTEN GANZEN
De herkenning van de verschillende soorten te velde en vooral de telling van grote concentraties vereist
veel ervaring en goede optische instrumenten. Voor de beschrijving en de typische kenmerken van
deze vogels verwijzen we naar volgende twee zeer goede veldgidsen, waarin alle details en duidelijke
afbeeldingen van alle verschillende kenmerken te vinden zijn:
- Lars Jonsson: ‘Vogels van Europa’ (Thieme, Baarn) ,
- Svensson: ANWB ‘Vogelgids van Europa’
Het herkennen van de verschillende soorten algemeen in Vlaanderen voorkomende ganzen is niet
evident. De meeste soorten zien er vrij grijs uit en hebben voor de niet-geoefende waarnemer slechts
weinig duidelijk onderscheidende kenmerken. Dit is zeker het geval voor de jonge vogels, die binnen de
verschillende soorten nog niet de typische kenmerken vertonen. Voor een gemakkelijke herkenning is
ervaring en goede optiek nodig. Vaak is een telescoop onontbeerlijk voor een goede determinatie.
Het geluid is tevens een belangrijk aanknopingspunt bij het onderscheiden van Grauwe Ganzen en
winterganzen. Het geluid van Grauwe Ganzen lijkt heel sterk op het bekende geluid van boerenganzen;
dat van de overwinterende ganzen klinkt veel minder nasaal en rauw.

a. Kolgans Anser albifrons

Foto 1 : Kolgans: één adult (met buikstrepen en opvallende witte bles) en twee juvenielen
(Foto Roland François)

Algemeen: Middelgrote compacte ‘grijze’ gans met oranje poten en roze snavel.
In zit: Adulten: hebben een witte bles rond de snavel en zwarte dwarsbanden over de buik.
Juveniel: Juveniele vogels missen de witte bles en de zwarte dwarsbanden.

In vlucht: Bij de adulte vogels valt de zwarte dwarsbandering over de buik op. De bovenvleugel is bij
Kolgans vrij donker.
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Gelijkende soorten: Geen enkele andere algemene soort heeft de zwarte dwarsbandering over de buik

noch de witte bles rond de snavel van de adulte Kolgans (deze zijn wel beide aanwezig bij de heel
zeldzame Dwerggans). Verwarring is vooral mogelijk tussen jonge Kolganzen, Kleine Rietganzen en
Rietganzen.
Van Kleine Rietgans is een juveniele Kolgans te onderscheiden door de oranje poten (roze bij Kleine
Rietgans), de volledig roze snavel (donker met roze dwarsband bij Kleine Rietgans), de donkerdere
bovendelen (lichtgrijs bij Kleine Rietgans), de kop die minder contrasteert met de bovendelen en in
vlucht door de donkerdere bovenvleugel. Sommige Kleine Rietganzen kunnen een kleine witte vlek
boven de snavel vertonen maar dit is minder opvallend dan bij Kolgans. Deze soort is duidelijk iets
groter maar met opvallend kortere nek dan Kolgans.
Van Rietgans is een juveniele Kolgans te onderscheiden door de volledig roze snavel (donker met
oranje dwarsband bij Rietgans) en de minder donkere kop. Het verschil is niet steeds even gemakkelijk
te zien door een onervaren waarnemer.
Van Grauwe Gans is een juveniele Kolgans te onderscheiden door de geringere afmetingen, de oranje
poten (roze bij Grauwe Gans), de kleinere snavel, de donkerdere bovendelen en in vlucht door de veel
donkerdere bovenvleugel.

b. Kleine Rietgans Anser brachyrhynchus

Foto 2 : Wakende Kleine Rietgans (adult en juveniel zijn moeilijk te onderscheiden) (Foto Roland
François)

Algemeen: Middelgrote compacte ‘grijze’ gans met roze poten en opvallend donkere hals en kop; korte,
donkere snavel met roze dwarsband.

In zit: Kleine Rietganzen hebben lichtgrijze bovendelen waar de donkere kop duidelijk mee
contrasteert. Een goed kenmerk zijn ook de donkere achterflanken, die met de bleke bovendelen
contrasteren. Het onderscheid tussen adulte en juveniele vogels is zeer moeilijk te maken.

In vlucht: Kleine Rietganzen hebben lichtgrijze bovenvleugels en bovendelen en korte donkere hals.
Gelijkende soorten: Geen enkele andere algemene soort heeft roze poten en een korte donkere snavel

met roze dwarsband. Verwarring is vooral mogelijk tussen Kleine Rietganzen, jonge Kolganzen en
Rietganzen.
Van Rietgans is Kleine Rietgans te onderscheiden door de geringere afmetingen, de kortere nek, de
roze poten, de korte donkere snavel met roze dwarsband (bij Rietgans duidelijk langere snavel met
oranje dwarsband), duidelijk contrast tussen donkere kop en lichte hals, de lichtere bovendelen en de
kop die sterk contrasteert met de bovendelen en in vlucht door de lichtere bovenvleugel.
Voor verschillen met Kolgans, zie hoofdstuk II.1.a.
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c. Rietgans Anser fabalis rossicus

Foto 3 : Rietgans (bron: internet)

Algemeen: Middelgrote, nogal donkere bruine gans met oranje poten en donkere snavel met oranje
dwarsband.

In zit: Rietganzen hebben vrij donkere bovendelen en een donkere kop en hals.
In vlucht: Rietganzen hebben in vlucht donkere bovenvleugels en –delen en een vrij bleke buik.
Gelijkende soorten: Rietganzen zijn de donkerste ‘grijze’ ganzen. Verwarring is vooral mogelijk met

jonge Kolganzen en Kleine Rietganzen maar de Rietgans is groter. Voor de verschillen met deze
soorten, zie aldaar. Van Grauwe Gans is Rietgans te onderscheiden door het veel donkerdere uiterlijk,
de oranje poten en de donkere snavel met oranje dwarsband.
Deze soort komt onregelmatig en in zeer kleine aantallen voor in de Oostkustpolders.
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d. Grauwe Gans Anser anser

Foto 4 : Grauwe Gans (lokale broedpopulatie; najaar 2006) (Foto Christine Verscheure)

Algemeen: Grote, lichtgrijze gans met roze poten en dikke oranje of oranje-gele snavel. Stamvorm van
de boerengans (maakt ook hetzelfde geluid).

In zit: Verenkleed is nogal effen grijsbruin zonder contrasterende kop of hals. Opvallend is ook de

zware kop en de verenstructuren die lengtestrepen in de hals vormen. Verder heeft deze soort het
model van een tamme gans.

In vlucht: Grote gans met lichtgrijze boven en ondervleugel en donkere bovendelen.
Gelijkende soorten: Vanwege de grootte, de grote oranje snavel en dikke roze poten en het

contrastloze, grijsbruine verenkleed nauwelijks met een andere soort te verwarren. Zie ook bij Kolgans
en Rietgans.
De Oostelijke Grauwe gans (A. anser rubrirostris) is als ondersoort nog iets groter en bleker en
heeft een duidelijk grote roze snavel. Dit ras werd in 1955 in het Zwin ingevoerd en de daaruit
afstammende en ingeburgerde semi-wilde populatie vertoonde jarenlang duidelijke sporen van deze
oostelijke herkomst. Nu nog hebben sommige Grauwe ganzen roze-achtige snavels.

e. Canadese Gans Anser canadensis
Algemeen: Grote donkerbruine gans met vrij lange zwarte nek, onderaan bleek; kop met witte kinband,
beige borst en buik, zwarte poten en snavel.

In zit: Zie boven.
In vlucht: De hierboven beschreven kenmerken zijn ook duidelijk te zien in vlucht. Het sterke geluid
verschilt van de overige soorten, meer trompettend.

Gelijkende soorten: Vanwege de grootte, de bruine grondkleur, de lange zwarte hals, en de zwarte kop
met witte kin met geen enkele andere algemene soort te verwarren.
De Brandgans is veel kleiner met kortere nek, bleekgrijze grondkleur en overwegend witte kop.
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Foto 5: Canadese ganzen met donsjongen (Prov. Domein Bulkampveld Beernem, voorjaar 2006)
(Foto Christine Verscheure)

f. Brandgans Branta leucopsis

Foto 6 : Brandgans (bron: internet)
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II.2 DEELPOPULATIES, HERKOMST EN MIGRATIES
De voorbije 45 jaar zijn zowel de aantallen overwinterende ganzen in Vlaanderen als hun verspreiding
en fenologie grondig veranderd. Het betreft hier voornamelijk Kolganzen uit Noord-Rusland en WestSiberië en Kleine Rietganzen uit Spitsbergen, maar ook Grauwe Ganzen uit Scandinavië. De evolutie
hier is deels te wijten aan de toename van de betreffende broedpopulaties op zich, maar evenzeer aan
het optreden van extreem harde winters (met 1962/63 en 1978/79 als records) en veranderingen in de
klassieke winterpleisterplaatsen. Daar zijn vooral voedelbeschikbaarheid en jachtreglementering
bepalend voor het verspreidingsbeeld (Phillippona 1972, Kuijken 1975, Owen 1990, Ebbinge 1991,
Madsen et al. 1999, Fox et al 2005, Kuijken et al 2005).
De laatste jaren vertonen eerder een stabilisatie in de aantalevoluties en verspreiding voor de Kleine
Rietgans, met een procentuele vermindering van het aandeel van de populatie dat in Vlaanderen
overwintert (Kuijken 2005). Kolganzen zijn hier vooral talrijk in strengere winters.
In heel Europa worden verschillende broedpopulaties Grauwe Ganzen onderscheiden met elk een eigen
broed- en overwinteringsgebied. Trekkende vogels van deze populaties kunnen aangetroffen worden in
Vlaanderen tijdens de winter, hetzij op doortrek hetzij pleisterend (Devos et al, 2006).
Recent broedt de Grauwe Gans (Anser anser) ook in Vlaanderen met groeiend succes (Vermeersch et
al, 2004 ; Devos et al, 2005) wat leidt tot een toename van de aantallen. Deze lokale populaties
trekken nauwelijks weg en wordt bestempeld als ‘overzomerende ganzen’. Uit ringonderzoek blijkt dat
18% van de Grauwe Gans uit het broedgebied Damme wegtrekt in de nazomer naar de Delta in
Nederland, om dan eind december terug te keren naar de broedgebieden; de overige vogels blijven
tijdens de zomer in de Oostkustpolders (Verscheure & Kuijken, 2005).
De Belgische broedvogels worden tot de NW-Europese populatie gerekend (Madsen et al., 1999) en
zijn grotendeels afkomstig van ge(her)introduceerde vogels in de Zwinstreek, al dan niet aangevuld
met vogels uit het Nederlandse Deltagebied. De populatie Grauwe Ganzen van de Oostkust bestaat
grotendeels uit standvogels, tijdens de wintermaanden wordt deze aangevuld met Grauwe Ganzen uit
noordelijker streken (Scandinavië).
De meeste exoten zoals Canadese Gans, Brandgans en Nijlgans nemen in Vlaanderen in aantal toe
tijdens de wintertellingen van de voorbije tien jaar (Anselin en Devos 2005), waarbij de Canadese Gans
de talrijkste verwilderde ganzensoort is. Het zwaartepunt van de verspreiding ligt in Oost-Vlaanderen.
In de loop van de afgelopen halve eeuw heeft de regio Oostkustpolders ingrijpende veranderingen
ondergaan, zowel
qua
agrarisch landgebruik als
qua
structuur (havenontwikkeling,
wegeninfrastructuur, urbanisatie). Voornamelijk de sterke afname van de oppervlakte historisch
permanent grasland met microreliëf, vnl. door intensivering van landbouw en gepaard gaande met
waterpeilverlaging, egalisatie, ontsluiting en sterke bemesting, is een knelpunt voor behoud van de
aanwezigheid van ganzen, water- en weidevogels. (Kuijken et al 2005).
Deze ruimtelijke ontwikkelingen en de afnemende omgevingskwaliteit betekenen tevens een sterke
druk op de biodiversiteit in het algemeen. Vaak worden kritische en zeldzame soorten ‘vervangen’ door
cultuurvolgers of exoten, wat een kwalitatieve achteruitgang betekent voor tal van ecosystemen.
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II.3 AANTALSVERLOOP VAN BROEDENDE ZOMERGANZEN
OOSTKUSTPOLDERS, MET NADRUK OP DE GRAUWE GANS

IN

DE

II.3.1 Aantalsevolutie van broedende Grauwe Ganzen in de Oostkustpolders van 1955
tot 2005
In deze paragraaf wordt een globaal overzicht gegeven van de aantalevolutie van voornamelijk de
broedende Grauwe Ganzen in de Oostkustregio in de laatste halve eeuw.
Een meer gedetailleerde bespreking van de periode 2000 - 2006 is te vinden in hoofdstuk III.

Periode 1955 - 1970
In 1955 werd de Grauwe Gans in het Zwin te Knokke ge(her)introduceerd: drie paren gekortwiekte
Grauwe Ganzen werden toen in vrijheid gesteld (Robyns de Schneidauer (1968)). De vogels waren
afkomstig uit Rusland en behoorden ongelukkigerwijs tot de oostelijke ondersoort rubirostris, vooral te
onderscheiden van de westelijke vorm aan de roze snavel (in tegenstelling tot oranje). In 1956
brachten deze ganzen reeds 4 jongen groot. Sindsdien werd er jaarlijks gebroed en groeide de
plaatselijke populatie snel aan. In 1964 wordt gewag gemaakt van 160 individuen waarvan 18 koppels
tot broeden kwamen. In 1966 is reeds sprake van 30 à 40 broedparen. Uit ringgegevens bleek dat er al
vlug een uitwisseling plaatsvond met populaties in andere Europese landen. Belgische vogels werden
teruggemeld uit ondermeer Zweden, Denemarken, Frankrijk en Nederland. Hierdoor verdwenen de
kenmerken van de oostelijke ondersoort geleidelijk uit de Zwin-populatie.

Periode 1970 - 1990
Uit de jaren ’70 en ’80 zijn helaas weinig of geen kwantitatieve gegevens beschikbaar. Voor het begin
van de jaren ’70 wordt gewag gemaakt van een 50-tal paren in en rond het Zwin (Lippens & Wille
1972, Devillers et al. 1988). Van een opvallende toename lijkt in de daaropvolgende jaren geen sprake
te zijn. Wel staat vast dat pas rond het begin van de jaren ’80 de eerste broedgevallen buiten de
Zwinstreek werden vastgesteld. In 1982 broedden 1 of enkele paren aan de Hoekevaart en een 3-tal
paren in Damme. Ook gebieden in Zeeuws-Vlaanderen werden wellicht van hieruit gekoloniseerd (ca.
30 paren in 1983). We kunnen aannemen dat in de loop van de jaren ’80 steeds meer nieuwe gebieden
werden ingepalmd maar veel gegevens zijn daarover niet beschikbaar.

Periode 1990 - 1999
In 1994 bleek de regio al minstens 110-130 paren te tellen, verdeeld over o.a. de Zwinstreek (38 paren
zonder het Zwin zelf), de omgeving van Hoeke (43 paren), de Zeebrugse Achterhaven (17 paren) en de
Uitkerkse Polder (3 paren). In 1995 en 1996 werden in totaal respectievelijk 245 en 257 broedparen
geïnventariseerd in de volledige regio. Kerngebieden waren de Zwinstreek (96 paren), de omgeving
van Hoeke (63 paren), de Achterhaven (31 paren) en de Stadswallen van Damme (24 paren).

Periode 2000 - 2006
Het veldwerk voor de broedvogelatlas gebeurde over de periode 2000-2002. Sommering van alle
atlashok-totalen leverde ongeveer 500 broedparen op voor de volledige Oostkust, maar in het laatste
atlasjaar lag het broedbestand zeker al hoger. Een voorzichtige raming voor 2002 komt aan minstens
700 paren. Plaatselijk bereikt de soort zeer hoge dichtheden zoals in de Stadswallen van Damme (165
paren), de Achterhaven van Zeebrugge (200 paren) en de Kleiputten van Heist (120 paren) (zie o.a.
Spanhove 2002).
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De toenemende aantallen aan de Oostkust gingen gepaard met een uitbreiding van het broedareaal in
westelijke richting. In de Uitkerkse Polder ging het van 9 paren in 2001 naar 64 in 2004 en 88 in 2005.
Ook de kreken, plassen en polders aan de Middenkust (ruime omgeving Oostende) werden geleidelijk
bezet. In 1995-1996 telde deze regio amper 1-3 broedparen, terwijl de resultaten van de
broedvogelatlas (2000-2002) wijzen op een regionale populatie van een 100-tal paren.

Zwinstreek Knokke
Achterhaven Zeebrugge
Kleiputten Heist
Stadswallen Damme
Omgeving Hoeke
Uitkerkse Polder

1990-1994
55
30
15
25
45
4

1995-1999
96
80
45
115
65
4

2000-2004
110
200
120
165
125
64

2006
0-20
ca. 200
?
25
?
82

Tabel II.1. Maximaal aantal vastgestelde broedparen van Grauwe Gans per periode van 5 jaar in de
belangrijkste gebieden aan de Oostkust.

II.3.2 Resultaten simultaantellingen zomerganzen 2005
De resultaten van de simultaantellingen van zomerganzen in 2005 worden gepresenteerd in de grafiek
Fig II.1. Daaruit blijkt overduidelijk dat vooral de Grauwe ganzen als zomerganzen in aantal domineren
en dat andere soorten, ook Canadese gans, in te verwaarlozen dichtheden binnen de Oostkustpolders
aanwezig zijn. De toename van ‘Soepganzen’ is niet zozeer een recent verschijnsel, maar deze
categorie wordt niet steeds door de veldwaarnemers opgegeven en in de databank opgeslagen.
De recente afname van de broedende aantallen Grauwe Ganzen in sommige deelgebieden na ruim tien
jaar toename komt ook elders aan bod.
De vaststelling van hoge aantallen in september 2005 kan gevolg zijn van meerdere oorzaken samen.
Een daarvan kan zijn dat jacht in september voor verstoring zorgt vanuit kleine gebiedjes en de vogels
naar de Achterhaven of reservaatgebieden (Uitkerke) doet uitwijken waar deze concentraties efficiënter
kunnen geteld worden.
Het is niet waarschijnlijk dat half september reeds doortrek vanuit het noorden optreedt ; wel is
overloop uit Nederland mogelijk (Zeeland ; acties ganzenbeheersplan).
Ook moet benadrukt worden dat zeker in september de eerstejaarsvogels (de jongen van 2005)
meegeteld worden als adulten, en dat in 2005 slechts in één kerngebied grondig geschud werd.
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Zomer 2005 : verloop van de aantallen
(vijf totaaltellingen)
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Figuur II.1
Simultaantellingen van zomerganzen 2005: totalen per soort voor de gehele
Oostkustpolders
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De winterperiode wordt binnen dit project gedefinieerd als de periode van 1 oktober tot 31 maart. Het
is zeer uitzonderlijk dat in het zomerhalfjaar nog arctische ganzen voorkomen. In deze paragraaf wordt
een korte samenvatting gegeven van de trends in de overwinterende aantallen, gezien hierbij eveneens
de standganzen dienen betrokken te worden. Het eigenlijke beheerplan zal enkel het luik zomerganzen
behandelen.

II.4.1 Kolgans en Kleine Rietgans
De trend in maxima en aantal gansdagen voor de Oostkustpolders (en Vlaanderen) van beide soorten
vertonen duidelijk een verschillend patroon in de evolutie over 45 jaar. In de beginjaren zijn beide in
relatief lage aantallen aanwezig (tot 8 500 Kolgans en 1500 Kleine Rietgans). De strenge winter
1978/79 deed een nooit geziene invasie ontstaan van zowat alle ganzen uit noordelijker gebieden
(Nederland, Duitsland), waarbij ruim 55 000 Kolganzen en 4 250 Kleine Rietganzen in de
Oostkustpolders verbleven. Deze invasie bleef niet beperkt tot de klassieke pleisterplaatsen; tot ver
buiten de Oostkustpolders werden toen ganzen waargenomen, ook in Wallonië (Kuijken 1979). Na
1978/79 bezorgden de reeks harde winters van 1981/82, 1984/85 en 1985/86 telkens piekaantallen,
vooral bij de Kolgans (25 000 tot 56 000 ex.).
De laatste 10-12 jaar blijft de Kolgans relatief constant in de Oostkustpolders rond het wintermaximum
van 25 000, met recent zelfs een duidelijke afname tot en met winter 2004/05. Door aanhoudend
winterweer voorjaar 2006 is het maximum voor de soort Kolgans tijdens de winter 2005/06 terug wat
hoger met een wintermaximum liep op tot 28 955. Dit komt overeen met de vroegere vaststellingen dat
Kolgansaantallen vnl. door koude winters worden bepaald. De Kleine Rietgans vertoont een scherpe
klim na 1980, waarbij de laatste 10 winters een plafond wordt bereikt met maxima rond 35-38 000 ex.
(Kuijken et al. 2005).
Winterverloop, maxima en aantal gansdagen per maand worden weergegeven in de volgende figuren.
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Figuur II.2: Evolutie van de maandelijkse maxima voor de Kolgans (Oostkustpolders, 1996/97–
2005/06)
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Figuur II.3: Evolutie van het aantal gansdagen per maand voor de Kolgans (Oostkustpolders, 1996/97–
2005/06)
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Figuur II.4: Evolutie van de maandelijkse maxima voor de Kleine Rietgans (Spitsbergse populatie)
(Oostkustpolders, 1996/97–2005/06)
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Figuur II.5: Evolutie van het aantal gansdagen per maand voor de Kleine Rietgans (Spitsbergse
populatie) (Oostkustpolders, 1996/97–2005/06)
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Trend totaal aantal gansdagen Oostkustpolders per winter in de
periode 1996 - 2006 v oor Kolgans en Kleine Rie tgans
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Figuur II.6: Trends van totaal aantal gansdagen per winter voor Kolgans en Kleine Rietgans
(Oostkustpolders, 1996/97–2005/06).
Uit de aantallen gansdagen van Kol- en Kleine rietgans over de voorbije winters blijkt dat na een sterke
toename in de jaren negentig het aantal gansdagen eerder stagneert. Alleen de laatste winter 2005/06
was vrij streng en lang, en gaf opnieuw een stijging, vooral bij de Kolgans. Vanaf 1996 overstijgen de
Kleine rietgans-dagen deze van de Kolgans. Deze trend zet zich verder, en de Oostkustpolders wordt in
de voorbije periode steeds belangrijker voor de Kleine Rietgans. De Kolgans is een mobielere soort en
wijkt uit naar andere gebieden, terwijl de Kleine Rietgans vasthoudt aan de Oostkustpolders.
Wanneer we voor de periode 1959-2006 de wintermaxima van Kolgans en Kleine Rietgans in de
Oostkustpolders vergelijken met de schatting van de respectieve totale populaties blijken er markante
verschillen tussen beide soorten. De Baltische-Noordzee populatie van de Kolgans evolueerde met een
factor 15 van ca 60 000 tot ca. 900 000 ex. (Madsen et al 1999, Hearn 2004); de Svalbard populatie
van de Kleine Rietgans groeide met een factor 4 à 5, van minder dan 10.000 ex. eind jaren vijftig tot
45.000 of meer (Madsen et al. 1999, Fox et al. 2005). Gemiddeld verblijven tijdens recente winters
resp. ca 3-5 % en 80-85% van de totale populaties van Kol- en Kleine Rietgans in de Oostkustpolders.
Het is duidelijk dat deze aantallen de gekende 1% norm voor waterrijke gebieden van internationale
betekenis ruim overtreffen (RAMSAR-Conventie, 1971); zie ook Kuijken et al. (2005). Ze liggen
uiteraard mee aan de basis van de afbakening van de Speciale beschermingszones in uitvoering van de
Vogelrichtlijn 1979 (‘Vogelrichtlijngebieden’) in de Polders, zoals aangevuld voor de Habitatrichtlijn
(1992).

II.4.2 Toendrarietgans
De aanwezigheid van de Toendrarietgans is in de loop van de waarnemingen in de Oostkustpolders
beperkt gebleven tot de periodes met harde winters. De piek tot bijna 3500 ex in 1978/79 heeft zich
echter nooit herhaald, al kwamen ook in de daaropvolgende koude winters in de jaren tachtig
significante aantallen voor.
Meestal verblijven de groepen van deze soort hier tussen begin december en half februari, wisselend
naargelang de meteorologische omstandigheden. Het verband met hun aanwezigheid in ZeeuwsVlaanderen en het Krekengebied is steeds duidelijk maar moeilijk voorspelbaar. De laatste vijftien
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winters zijn Rietganzen vrijwel afwezig in de Oostkustpolders (Kuijken et al 2005 ); in de verdere
besprekingen zal deze soort niet meer in beschouwing worden genomen.
Rietgans Oostkustpolders (1981 - 2006)
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Figuur II.7: Wintermaxima van Toendrarietgans in de Oostkustpolders zijn sterk gedaald.

II.4.3 Grauwe Gans (trekkende en overwinterende subpopulatie)
De aanwezigheid van Grauwe ganzen in de winter in de Oostkustpolders wordt geschetst in fig. II.8.
Vóór 1978/79 is dit een sporadische verschijning, daarna worden er soms 50 tot maximum 300 ex.
genoteerd, meestal gedurende late herfsttrek of voorjaartrek. Vanaf 1988/89 wordt gedurende negen
winters een gemiddeld maximum van 960 ex. bereikt.
Een explosieve groei tot boven 6000 ex. volgt pas vanaf 1997/98, maar deze is echter snel
gestabiliseerd; de laatste vijf winters bedragen de maxima gemiddeld 5700 ex. Deze pieken vertonen
nauwelijks verband met het optreden van harde winters. Vooral de Zwinpolders en de Achterhaven van
Zeebrugge vervullen de rol van kerngebieden, gevolgd door Uitkerke en Damme. Deze trend in
overwintering kan moeilijk los gezien worden van de toename van de aantallen broedende Grauwe
ganzen ( Kuijken et al 2005 ; Devos et al. 2005).
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Grauwe Gans Oostkustpolders 1996 - 2006
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Figuur II.8: Maandelijkse maxima van de Grauwe gans (tellingen in de winterperiodes aangevuld met
de zomertellingen 2005)
De regionale spreiding van deze winteraantallen van de Grauwe Gans wordt weergegeven in Fig. II.9.
Deze soort is ’s winters sterk aan de kustregio gebonden en vertoont de grootste aanwezigheid in de
Achterhaven (complex 8), Uitkerke (complex 7), Knokke (complex 10 ) en de regio Stalhille (complex
4). Het broedgebied Damme wordt slechts bezocht in de tweede winterhelft, wanneer de broedparen
hun kolonie terug opzoeken.
De situering en nummers van de complexen worden weergegeven in figuur II.11
Spreiding aanwezigheid Grauwe Gans Winter 05/06
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Figuur II.9 : Regionale spreiding van de
Grauwe Gans in de winterperiode in de
Oostkustpolders (12 tellingen, winter
05/06). De nummers van de complexen
refereren naar de
ganzengebiedscodekaart.
Voor de ligging van de complexen, zie
Figuur II.11
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II.4.4 Brandgans
De wintermaxima van de Brandgans in de Oostkustpolders (fig. II.10) vertonen een zeer wisselende
aanwezigheid. Naast de eerste pieken van resp. 680 ex en 365 ex in de harde winters 1978/79 en
1985/86 zijn pas in de laatste tien jaren geregeld groepen van 150 ex te zien, met twee uitschieters:
1360 ex. in 1995/96 (tijdens een late koudeprik in het noorden) en 2090 ex. in 2002/03.
De tijdelijke concentraties van de Brandgans zijn vrijwel beperkt tot het directe kustgebied: Zwin,
Achterhaven en Uitkerke. De maxima vallen gemiddeld voorbij half januari tot begin februari, maar
vertonen geen significante trend in de tijd.
Ook hier moet verband gelegd worden met de groeiende sedentaire broedpopulatie van 6000
Brandganzen in het Nederlandse Deltagebied (med. H. van der Jeugd). Ook in Vlaanderen zijn
Brandganzen als broedvogel in opmars: tot 200 broedparen (Vermeersch et al. 2004, Kuijken et al
2005, van der Jeugd 2005).
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Figuur II.10: Evolutie van de wintermaxima en gansdagen van de Brandgans

II.4.5 Rotgans, Dwerggans, Roodhalsgans.
In de Oostkustpolders overwinteren naast Kolgans, Kleine Rietgans, Toedrarietgans, Grauwe Gans en
Brandgans ook andere zeldzame soorten als Rotgans, Dwerggans, Roodhalsgans. De aantallen zijn
zeer klein en fragmentarisch (Kuijken et al 2005).
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II.5 TERREINGEBRUIK
In deze paragraaf wordt kort de terreinkeuze van de overzomerende Grauwe Ganzen en Canadese
Ganzen besproken. Deze gegevens komen uit de teldatabank.
De ligging van de complexen binnen de Oostkustpolders (gegroepeerde telgebieden volgens de
honderdtallen van de gebiedscode) is weergegeven in Fig. II.11.

Figuur II.11: Ganzengebiedenkaart met situering van de complexen ; voor de locatiecodes zie Fig. I.1.
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In de loop van het jaar verkiezen ganzen (alle soorten) een terrein dat hen maximale zekerheid geeft
over voedsel en veiligheid. Tijdens de rui en de broedtijd zijn bijzondere voorwaarden vereist gezien de
weinig weerbare situatie. Dit wordt in Hoofdstuk III verder aangehaald. Hier worden de overige
perioden van het jaar bekeken, waarbij wordt verondersteld dat mobiliteit in tijd en ruimte mogelijk is.
Ganzen zoeken in groep een voor hen geschikte plaats op. Het afwegen van de keuze wordt enerzijds
bepaald door het aanbod van voedsel. Ganzen voeden zich met plantaardig materiaal. Afhankelijk van
het seizoen eten ganzen hoofdzakelijk de bovengrondse delen van grazige vegetaties en mogelijk
tijdelijk ook andere plantendelen, meestal oogstresten (granen, maïs, aardappelen, rapen). Ze
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verblijven daarbij op al dan niet permanent grasland of al dan niet ingezaaide akker, stoppel, schorre,
enz.
Naast voedsel is water een onmisbaar element dat daardoor mee te terreinkeuze bepaalt. Water kan
zich voordoen als groot open water (vijver, plas, havendok), als rechtlijnig element (beek, kanaal) of
als klein element in de vorm van plas op akker of weiland.
Water dient regelmatig ingenomen te worden tijdens het verblijf. Daarnaast is water een onmisbaar
element om het verenkleed te poetsen. Groot open water betekent tevens een relatieve veiligheid ten
opzichte van mogelijke predatoren zoals de vos.
De factor veiligheid in de terreinkeuze uit zich in de afstand die ten opzichte van menselijke activiteiten
wordt bewaard. Uiteraard is jacht een sterk verstorende factor met zware impact op het gevoel van
veiligheid. Maar ganzen hebben van nature een neiging tot plaatstrouw, en maken in functie van het
optimaal foerageren een keuze of ze na jacht of andere verstoring al dan niet terugkeren. Voedsel en
veiligheid bepalen op die manier samen of een groep ganzen al dan niet neerstrijkt op een perceel.
Tijdens de totaaltellingen in winter en zomer, wordt naast de soort gans, de aantallen, de plaats en de
soort ook het ‘habitat’ of type terrein genoteerd. Bij onzekerheid over de aard van de begroeiing of het
gewas wordt ‘onbekend’ ingevoerd.
De gegevens van de zomertellingen 2005 (4 totaaltellingen) samen met de gegevens van de winter
2005/2006 (12 totaaltellingen) geven volgende resultaten voor de Grauwe Gans wat betreft het gebruik
van de verschillende habitatcategorieën (figuur II.12).
Daaruit blijkt dat een meerderheid van de Grauwe Gans op permanent grasland verblijft, en dit zowel in
zomer als in winter. Water is een veilige toevlucht, dat beduidend meer wordt gebruikt in de zomer.
Opvallende aanwezigheid op hooiland in de winter situeert zich in de grote oppervlakte daarvan
gelegen in Zeebrugge (Achterhaven) en dat waar in de winter grote aantallen pleisteren.

Terreingebruik in % aantallen Grauwe Gans
(winter 05/06 en zomer 2005 ; totaaltellingen)
zomer 2005
w inter 05_06

ak
ke
rla
w
in
nd
te
rg
ra
gr an
a
w
sz
ei
aa
la
nd
d
(p
w
a
er
te
o
m
an nbe r
ke
en
nd
tw
ei
la
nd
)
bi
et
en
gr
a
st
op ge a n
p
pe
l
l v oeg
an
d
gr
m
sp
aï aa
n
ss
on
in
to
ta
g
p
an
ez
pe
aa
l
be
i
d
gr
gr
oe
as
id
m
e
oe
a
ra
kk
s(
e
en
sc r
ho
m
oe
r
ra r e
sb
os
ho )
oi
la
nd

100,00
90,00
80,00
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

Figuur II.12 Terreingebruik van de Grauwe Gans (zomer 2005 en winter 2005/06)
Ook voor de minder voorkomende Canadese Gans werd de analyse uitgevoerd (fig II.13). Deze soort
prefereert eveneens grasland. Een opvallend groot % van deze soort wordt op het water gezien en dit
vnl. in de zomerperiode.
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Terreingebruik in % aantallen Canadese gans
(winter 05/06 en zomer 2005 ; totaaltellingen)
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Figuur II.13 Terreingebruik van de Canadese Gans (zomer 2005 en winter 2005/06)

II.6 ACTIERADIUS VAN DE GRAUWE GANS IN DE OOSTKUSTPOLDERS
II.6.1 Materiaal en methode
Sedert 2000 wordt onderzoek verricht naar de verplaatsingen en de actieradius van de Grauwe Ganzen
vnl. afkomstig uit Damme (Verscheure & Kuijken, 2005). In totaal werden 91 groene nekringen met
individuele cijfer-lettercode (X-reeks) geplaatst bij zowel oude als jonge vogels (Tabel II.2).
Datum ringwerk
10 mei 2000
1 juni 2000
30 maart 2001
6 juli 2003
18 februari 2004
21 februari 2005

Damme
7 ad
61 ( 20 ad en 41 juv )
12 ad

Zevenkerke

Zeebrugge

Oostende

2 ad
8 ( 2 ad en 6 juv )
1 (ad)

Tabel II.2 Overzicht van aantal geringde Grauwe ganzen (groene nekringen X-reeks) in de
Oostkustpolders en te Zevenkerke.
In totaal werden bijna 6000 ringaflezingen van deze exemplaren gesignaleerd. Alle ringgegevens en
terugmeldingen tot en met voorjaar 2006 werden ingevoerd en verwerkt in een MS ACCESS databank.
In juni 2006 werden tijdens een poging tot vangen van ruiende Grauwe Ganzen te Damme (slechts)
drie bijkomende exemplaren geringd; de (voorlopig) uitsluitend plaatselijke terugmeldingen daarvan
zijn hier niet verwerkt.
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II.6.2 Resultaten
Bijna 96 % van alle terugmeldingen is afkomstig uit de Oostkustpolders, vooral uit Damme (47 %) en
Zeebrugge (45 %). De overige 4 % komen voor 1% uit andere delen van Vlaanderen (vnl
grensoverschrijdende Krekenregio) en voor 3% uit het buitenland (vnl. waarnemingen uit Nederland,
behalve één vogel gemeld uit Schotland en Norfolk (UK), en één vogel uit Frankrijk).
Deze resultaten, weergegeven op Figuur II.14 tonen duidelijk dat de Grauwe ganzen-populatie aan de
Oostkust vooral een lokaal en sedentair karakter heeft (meeste bewegingen tussen Damme en
Achterhaven van Zeebrugge).
Toch zijn er ook verplaatsingen over grotere afstand, vooral naar de Delta in Nederland en aanliggende
gebieden in de Oostkustpolders en Zeeuws-Vlaanderen. Waarnemingen ten westen van de as DammeZeebrugge dateren pas van de periode 2003-2006, toen algemeen een grotere dispersie van deze soort
optrad.

Figuur II.14 Terugmeldingen van Grauwe Ganzen geringd te Damme in 2000
De meeste bewegingen vinden over korte afstand plaats, vooral tussen Damme en Zeebrugge (afstand
in vogelvlucht 7 km). In de loop van de voorbije seizoenen is een duidelijke trend waarneembaar van
eerst afgescheiden periodes in Damme en in Zeebrugge, evoluerend naar een overlappend patroon: in
de broedtijd worden in 2006 zowel in Damme als in de Achterhaven geringde vogels waargenomen.
Koppels Grauwe Ganzen die in Damme niet succesvol tot broeden komen (mede als eventueel gevolg
van populatiebeperkende maatregelen, zie volgende hoofdstukken) wijken vroeg uit naar de
zomergebieden (eerst Achterhaven, later ook Uitkerke en Lapscheure).
Twee in 2003 te Zevenkerken geringde vogels (Fig. II.15) vertonen een heel afwijkend beeld: ze
worden regelmatig teruggemeld in gezelschap van pleisterende Canadese Ganzen binnen de driehoek
Brugge-Beernem-Oostende. Deze Grauwe ganzen lijken ‘gehecht’ aan de Canadese Ganzen (Cooleman
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2005). Alles wijst hier op halftamme vogels. Deze exemplaren werden trouwens geringd tijdens de rui
tussen een grote groep Canadese Ganzen.

Figuur II.15 Terugmeldingen van Grauwe ganzen (2 ex.) geringd te Zevenkerke in 2003
Van de acht Grauwe ganzen geringd in Zeebrugge (Figuur II.16) worden slecht vier vogels regelmatig
teruggemeld. Deze observaties komen uit een zeer beperkte regio: naast het waarschijnlijke
broedgebied in Zeebrugge gaan ze ‘overzomeren’ in Uitkerke, Heist en de Zwinregio (maximaal 15 km
van de ringplaats). Dat kan wijzen op een band met de populatie in de Zwinregio die eind 2000 in
diaspora ging. Deze ringcohorte wordt niet in Damme gezien tijdens de broedtijd en er zijn tot nu toe
geen meldingen uit Nederland.
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Figuur II.16 Terugmeldingen van Grauwe ganzen (8 ex.) geringd te Zeebrugge in 2004
De meest recent gekleurringde Grauwe Gans (XAX adult), verzwakt gevonden in Oostende en na korte
revalidatie terug vrijgelaten door het VOC op 21 februari 2005, werd op 21 mei 2005 teruggemeld uit
Denemarken (Esbjerg, Jutland) en op 21 september uit Noord-Oost-Friesland (Nederland). Deze vogel
volgt de Scandinavische route en bevestigt de aanwezigheid van Grauwe Ganzen van Scandinavische
oorsprong in de 0ostkustpolders tijdens de wintermaanden, en mogelijke aansluiting van onze populatie
zoals eerder vastgesteld door Robyns de Schneidauer (1968).
Van het ringwerk in Zeeland (groene V-reeks) werden tot op heden slechts twee individuen
waargenomen in Vlaanderen en dit enkel in de regio Knokke-Heist.
Verplaatsingen over langere afstand zijn zeldzaam. November 2001 levert één waarneming uit Condé
sur l’Escaut (F.); het betreft X21, geringd als juv. mannetje. In juni 2002 wordt X37 (geringd als adult
mannetje) tweemaal gezien in Groot-Brittannië: in Udale Bay (Schotland) en bij terugtrek in Norfolk
(UK) op 3 september. Deze vogel keerde naar Zeebrugge terug en verbleef daar van eind september
tot half december, waarna opnieuw Damme werd opgezocht tot in mei 2003.
De categorie vogels die definitief is uitgeweken en niet meer terugkeert naar het broedgebied in
Damme, vertoont een licht stijgende trend. Vanaf 2001 reeds blijkt dat ook in de broedtijd vogels
waargenomen worden buiten de klassieke gebieden Damme en Zeebrugge, met name in de
grensoverschrijdende Krekenregio in Noord-Oost-Vlaanderen en in Uitkerke. De drie in 2002 definitief
uitgeweken vogels werden alle als juveniel mannetje geringd. In 2005 werd opnieuw ‘uitwijking’
vastgesteld, dit keer naar Uitkerke en Lapscheure (recente maar nog onvolledige gegevens 2005).
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II.6.3 Conclusie
Uit bovenstaande blijkt dat de verspreidingsdynamiek zich hoofdzakelijk beperkt tot jaarlijkse
bewegingen van Damme (broedplaats) naar de Achterhaven van Zeebrugge (in de periode na het
broeden). Zo’n 18 % van de geringde vogels trekt daarnaast tijdens de (na)zomerperiode naar de Delta
in Nederland, maar komt terug naar Damme om daar opnieuw te broeden in het voorjaar.
Definitieve uitwijking uit het broedgebied Damme komt in beperkte mate voor, en werd vooral
vastgesteld bij tweedejaars mannetjes. Hierdoor ontstaat uitwisseling tussen de verschillende
populaties.
Onze zuidelijke populatie Grauwe Gans bevindt zich het gehele jaar in gebieden waar ook
Scandinavische vogels kunnen overwinteren. Zo zijn ook de oosteuropese kenmerken van de
oorspronkelijk geïntroduceerde Grauwe Ganzen van het Zwin steeds minder herkenbaar in de
populatie, gezien er vermenging optreedt met wilde soortgenoten.
Volgehouden monitoring met kleurringen is nodig om zowel de aantallen, de verspreiding als de
overleving van Grauwe ganzen voldoende nauwkeurig in te schatten. In het licht van dit
onderzoeksproject is het gebruik van geringde vogels van groot belang om de effecten van eventuele
populatieregulerende maatregelen te kunnen inschatten.
Nu reeds doen de gegevens vermoeden dat zowel de relatief recente komst en vestiging van de vos als
predator te Damme én de volgehouden inspanningen van eieren schudden in deze broedkolonie
verantwoordelijk zijn voor de uitzwerming in de regio en de daarmee gepaard gaande afname van het
aantal succesvolle paren (zie tabel II.1).
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Hoofdstuk III. Biologie van de Grauwe Gans met focus
op de Oostkustpolders en relevantie voor het opstellen
van een beheerplan
III.1 BROEDSEIZOEN EN RUIPERIODE
III.1.1 Algemeen
Grauwe ganzen beginnen in West-Europa relatief vroeg met broeden, er is evenwel een vrij grote
spreiding in de legdatum. De eileg vindt plaats tussen eind februari en begin juni met als hoofdperiode
half maart tot half april. De legsels bevatten 2 tot 11 eieren (legsels van meer dan 8 eieren worden
vaak door twee wijfjes geproduceerd), in West-Europa meestal 4 tot 7 eieren (Schekkerman et al.,
2000). Het broeden duurt ongeveer 27-30 dagen (Kampe-Person, 2004). Kuikens worden hoofdzakelijk
geboren tussen eind maart en begin juni (o.a. Lensink, 1998).
Na het uitkomen van de eieren trekken de ouders met de jongen van de broedplaats naar een plek met
een korte grasvegetatie grenzend aan open water, dat dienst doet als toevluchtsoord bij gevaar. Vaak
liggen deze zogenaamde opgroeigebieden dicht bij de nestplaats, soms worden echter ook afstanden
van 10 km en meer afgelegd (Visbeen, 1999 in Schekkerman et al, 2000). In deze periode maken de
ouders de slagpenrui door, waardoor zij enige tijd niet in staat zijn tot vliegen en samen met de jongen
een gemakkelijke prooi vormen voor predatoren. Het duurt ongeveer 8 weken voor de jongen vliegvlug
zijn.

III.1.2 Broedbiotoop en concentratiegebieden
a. Algemeen
Grauwe Ganzen hebben voor de bouw van hun nest een voorkeur voor goed beschermde locaties waar
(grond)predatoren zoals Vossen Vulpes vulpes niet of moeilijk in de buurt kunnen komen en die weinig
verstoringsgevoelig zijn (o.a. Kristiansen, 1998; van der Jeugd et al., 2006). Vaak zijn dit eilanden in
meren of uitgestrekte rietvelden, nagenoeg altijd is er water in de buurt (Nilsson & Persson, 1994;
Nilsson et al., 1999; van der Jeugd et al., 2006). Het nest ligt meestal goed verborgen in besloten
vegetatie zoals riet, ruigte of (moeras)bos, of onder struiken of bomen, meestal op minder dan 10 m
van open water.
In Vlaanderen worden nesten vooral gevonden in oevervegetaties en broekbossen langs waterplassen
zoals kreken, kleiputten en grindplassen. In gebieden waar ze veilig zijn voor grondpredatoren (o.a.
eilandjes) kan kolonievorming optreden waarbij tientallen nesten dicht bij elkaar worden aangetroffen
(Devos, 2004).
De variatie in nestdichtheden is groot. In Nederland worden de hoogste dichtheden in stabiele
populaties vastgesteld, in jonge, groeiende populaties is de dichtheid veel lager. Het kan gaat om
ongeveer 80 nesten per hectare geschikt nesthabitat (voornamelijk op eilanden) in stabiele populaties,
de gemiddelde dichtheid bedraagt 40 nesten per ha. De maximaal vastgestelde dichtheid was 160
nesten per ha.
Belangrijke opmerking hierbij is dat het bij dergelijke hoge waarden in de meeste gevallen gaat om
kleine oppervlaktes geprefereerd nesthabitat in gebieden waar dit schaars is, deze waarden kunnen
niet worden geëxtrapoleerd naar ander habitat (van der Jeugd et al., 2006). Zo werden in de
Ooijpolder bijvoorbeeld 63 legsels op 0,1 ha gevonden (Schekkerman et al., 2000) en vonden Newton
& Kerbes (1974) 42 nesten op 0,03 ha. In Texel werd in 2005 in rietmoeras een nestdichtheid van 29,6
nesten per ha gevonden (Hondshorst & Voorbergen, 2005).
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b. Oostkustregio – situatie 2000 – 2002
Er bestaat een relatief goed beeld van de belangrijkste broedgebieden van Grauwe Ganzen in de
Oostkustregio. Jaarlijks wordt de soort in een aantal gebieden geteld door de Vogelwerkgroep NWVlaanderen, dit gebeurt echter meestal niet gebiedsdekkend. Dankzij het inventarisatiewerk voor de
Vlaamse Broedvogelatlas (Vermeersch et al., 2004) beschikken we voor de periode 2000 – 2002
evenwel over een globaal beeld van de verspreiding in de Oostkustpolders.
De meeste broedkoppels zijn geconcentreerd in een beperkt aantal gebieden. Deze voldoen steevast
aan bovengenoemde vereisten: weinig verstoringsgevoelig en relatief veilig voor predatoren. Van de
240 nesten die in het kader van de broedvogelatlas werden ingetekend (niet alle getelde koppels
werden ingetekend) bleek meer dan 95% van de Grauwe Ganzen te broeden vlakbij een relatief grote
oppervlakte open water. De overige koppels broedden in de oevervegetatie van smallere sloten.
In Figuur xxx wordt een overzicht van de belangrijkste broedconcentraties weergegeven. Van oost naar
west zijn dit: het Zwin en onmiddellijke omgeving, Dievegat, Oude Vrede, Fort Sint-Donaas,
Lievegeleed, Kleiputten van Hoeke, Kreek van Lapscheure, Hoeke-, Zwinne- en Damse Vaart,
Stadswallen van Damme, Kleiputten van Heist, Achterhaven van Zeebrugge (voornamelijk de CTOvlakte), natuurinrichtingsprojecten Uitkerkse Polder, Pompje te Oudenburg en de zandwinningsputten
te Zandvoorde (Kleine en Grote Keignaert etc.).
Deze gebieden kunnen in grote lijnen in drie types worden opgesplitst:
1)
2)
3)

brede kreken en vaarten met een uitgebreide oevervegetatie
grotere stilstaande wateroppervlakken met geschikte oevervegetatie en eventueel eilandjes
(b.v. oude natuurinrichtingsprojecten, moerasbos en natuurinrichtingsprojecten)
grote, waterrijke, rustige gebieden

In Tabel III.1 wordt een overzicht gegeven van de verschillende concentratiegebieden met een
schatting van het aantal broedende koppels Grauwe Ganzen per gebied.
Gemeente

Gebied

Aantal

Knokke

Zwin en omgeving

50

Knokke

Dievegat

20

Knokke

Oude Vrede

32

Hoeke

St-Donaas

27 - 30

Hoeke

Kleiputten

>13

Hoeke

Hoekevaart

20 - 25

Lapscheure

Lievegeleed

25 - 30

Lapscheure

Kreek van Lapscheure

30 - 35

Damme

Damse Vaart

13

Damme

Stadswallen

165

Heist

Kleiputten

>100?

Ramskapelle

Noordvaartstrook

10 - 15

Zeebrugge

Achterhaven

175 - 200

Uitkerke

Polders

64

Stalhille

Pompje

30 - 40

Zandvoorde

Zandwinning

10?

Tabel III.1 Overzicht van de belangrijkste broedgebieden van Grauwe Gans in regio Oostkust 2000 –
2002.

Rapport Zomerganzen INBO 2006

39

c. Oostkustregio – situatie 2006
Aan de hand van een aantal inspectierondes en uit de schudgegevens werd gepoogd een beeld te
schetsen van de huidige situatie en van eventuele trends. Hoewel voor een aantal gebieden geen
betrouwbare gegevens werden verkregen, kunnen toch een aantal opmerkelijke zaken worden
vermeld.
In de Zwinregio (Zwin en omgeving, Dievegat, Oude Vrede en alle andere vroegere broedgebieden)
blijken anno 2006 nauwelijks nog Grauwe Ganzen te broeden. Bij een inspectieronde in april werd
ondanks intensief zoekwerk geen enkel bebroed nest gevonden. Wel werden her en der kapotgebeten
eieren (5 in totaal) gevonden wat erop wijst dat de Vos mogelijk de oorzaak is van deze achteruitgang.
Voor de regio Lapscheure-Hoeke zijn geen aantalsgegevens voorhanden, bezoeken aan een aantal
gebieden in april doen vermoeden dat ook hier (veel?) minder Grauwe Ganzen tot broeden komen dan
vroeger. (In deze regio zijn een aantal privé terreinen niet voldoende toegankelijk of overzichtelijk voor
betrouwbare inventarisatie).
Ook in de Stadswallen van Damme komen slechts weinig Grauwe Ganzen meer tot broeden, in
totaal gaat het om een 20 tot 25 broedkoppels. Dit is een verderzetting van de dalende trend die de
voorbije jaren werd vastgesteld. De oorzaken zijn hier te zoeken in een combinatie van de
aanwezigheid van Vossen en jaarlijkse schudacties door de beheerder. De vogels zijn bovendien ook
erg schuw geworden en concentreren zich in de minst toegankelijke gedeelten van het moerasbos. Her
en der komen recent ook geïsoleerde koppels tot broeden in slootkanten.
Voor de Kleiputten van Heist zijn geen aantalgegevens voorhanden gezien de moeilijke
toegankelijkheid en overzichtelijkheid van het gebied. Hier wordt niet onmiddellijk een afname van de
aantallen vermoed.
De grootste concentratie broedende Grauwe Ganzen bevond zich zoals in de voorbije jaren op het CTOterrein in de achterhaven van Zeebrugge. In 2006 werden hier 235 nesten geteld waarvan 58
verlaten of gepredeerd. De aantallen zijn hier relatief stabiel gebleven in vergelijking met vorige jaren.
Het succes van dit gebied is een gevolg van de geïsoleerde ligging (volledig omgeven door dokken en
autoparkings) waardoor predatoren het slechts heel moeilijk kunnen bereiken.
In de Uitkerkse Polders werd opnieuw een stijging in vergelijking met de voorgaande jaren
vastgesteld. In 2006 werden 82 nesten geteld. De vogels broeden vrij verspreid over het gebied, zowel
binnen als buiten reservaatpercelen.
De Grauwe Ganzen van het Pompje te Stalhille (buiten het projectgebied van de zes gemeenten,
maar direct aansluitend) hebben zich nagenoeg allemaal geconcentreerd in een vrij ontoegankelijk
rietmoeras centraal in het gebied. Dit waarschijnlijk als gevolg van doorgedreven schudacties en de
aanwezigheid van Vossen. In 2006 werden de eieren van 53 nesten geklutst, het aantal effectieve
broedparen ligt allicht iets hoger en betekent opnieuw een aantalsstijging.
Het is niet evident om een betrouwbaar totaal voor de volledige Oostkustpolders te geven maar het
lijkt erop dat de aantallen broedvogels zich op zijn minst gestabiliseerd hebben. Het is tevens moeilijk
te voorspellen hoe de aantallen verder zullen evolueren. De situatie in de Zwinregio, geëvolueerd van
concentratiegebied naar nagenoeg leeg in slechts enkele jaren tijd, tonen het belangrijke effect van de
aanwezigheid van Vossen aan. Dit speelt ook in gebieden als het Pompje waar de meeste van de
geïsoleerde nesten worden gepredeerd. Tevens is het niet in te schatten wat de vogels van de
achterhaven van Zeebrugge gaan doen wanneer hun broedterrein verder voor industrie ontwikkeld
wordt.
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Figuur III.1 Overzicht van de belangrijkste broedgebieden van Grauwe Ganzen in de Oostkustpolders.
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III.1.3 Opgroei- en ruigebieden
a. Algemeen
Na het uitkomen van de eieren trekken Grauwe Ganzen na een paar dagen met hun kuikens naar
gebieden met een geschikt opgroeihabitat. Bij onderzoek in Nederland werd vastgesteld dat de afstand
van het broedgebied tot het opgroeigebied meestal minder dan 200m bedroeg, ze kunnen evenwel
ook meerdere kilometers verder liggen, 10 km is geen echte uitzondering. Deze afstanden worden
meestal zwemmend afgelegd (Schekkerman et al., 2000; van der Jeugd et al., 2006). De aanwezigheid
van adulten met kleine pulli in een bepaald gebied is ook geen aanwijzing voor de ligging van het
broedgebied en is dus niet bruikbaar om het aantal broedparen in een gebied te bepalen (van der
Jeugd et al., 2006).
Om geschikt te zijn als opgroeigebied moet een gebied aan een aantal voorwaarden voldoen. Meestal
zijn het open gebieden die vooral uit grasland bestaan (van der Jeugd et al., 2006). Nagenoeg alle
opgroeigebieden liggen bij een oppervlakte open water waarnaar er een ononderbroken vluchtroute
bestaat. Dit is belangrijk gezien de jongen en de ruiende adulten niet kunnen vliegen en dus heel erg
kwetsbaar zijn voor predatoren (van de Jeugd et al., 2006). Soms doet hoge vegetatie dienst als
schuilgelegenheid (Hondshorst & Voorbergen, 2005).
Schekkerman et al. (2000) vonden vier algemene kenmerken van plekken die als opgroeigebied dienst
deden:
1)
2)
3)
4)

Het habitat bestaat uit kort en grazig grasland
Het ligt binnen een afstand van 100 m van open water
Dit water heeft een oppervlakte van minstens 2000 m2
Er ligt geen weg of dicht struweel tussen de foerageerplek en het water

Meestal hebben kolonies beschikking over meerdere opgroeigebieden, gemiddeld gaat het om
ongeveer drie opgroeigebieden per kolonie (van der Jeugd et al., 2006). In Nederland bestaat een
grote variatie in het aantal broedparen per hectare opgroeigebied. Stabiele populaties kennen
dichtheden van ongeveer 3,5 paren per hectare met een maximale dichtheid van 6,5 families per
hectare (van der Jeugd et al., 2006). Deze waarden komen overeen met deze die in de studie in de
Ooijpolder werden gevonden, namelijk 3,1 paren per hectare (Schekkerman et al, 2000). Hier werd ook
vastgesteld dat in gebieden waar ogenschijnlijk de maximale dichtheid werd bereikt niet de volledige
beschikbare oppervlakte grasland werd gebruikt, bijvoorbeeld door een te ruige of hoge vegetatie waar
de kuikens niet mee overweg kunnen of die een te lage voedingswaarde heeft.
Het is belangrijk de totale oppervlakte geschikt opgroeihabitat voor Grauwe Ganzen te kennen, gezien
uit de literatuur blijkt dat het aanbod van geschikt opgroeihabitat een bepalende factor kan zijn voor
het reguleren van de populatiegrootte. Deze relatie werd nog niet bevestigd voor Grauwe Ganzen maar
bijvoorbeeld voor Brandganzen en Sneeuwganzen werd een dichtheidsafhankelijk effect gevonden als
gevolg van de beschikbaarheid van geschikt foerageergebied voor de kuikens (Cooch et al., 1993;
Loonen et al, 1996). Deze dichtheidsafhankelijke effecten (met andere woorden de hoeveelheid voedsel
beschikbaar per jong) kunnen zich uiten in een afnemende groeisnelheid en bepaalt op die manier de
uiteindelijke grootte en de overleving van de kuikens bij een toenemend aantal ganzen in het
broedgebied (Lepage et al., 1998; Loonen et al., 1996; Choudhury et al., 1996). De totale oppervlakte
opgroeihabitat bepaalt aldus hoeveel families met kuikens er kunnen foerageren en dus hoeveel jongen
er kunnen geproduceerd worden (Larsson & Forslund, 1994; Van der Graaf et al., 2006 in van der
Jeugd, 2006).
In Nederland wordt de oppervlakte opgroeihabitat veel bepalender geacht voor de bovenste limiet aan
het aantal broedkoppels Grauwe Gans dan het aanbod aan nesthabitat. Dit wordt afgeleid uit het feit
dat Grauwe Ganzen in heel hoge dichtheden kunnen nestelen in optimaal en beschut broedhabitat
(Schekkerman et al., 2000).
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b. Oostkustregio (zie figuur III.1)
Tot ongeveer drie jaar terug was het belangrijkste opgroei- en ruigebied de Hoge Noen in de
achterhaven van Zeebrugge. In juni en juli waren er vaak 2000 tot 3000 Grauwe Ganzen aanwezig.
Recent werd dit gebied echter nagenoeg verlaten als ruigebied. De oorzaak hiervoor is niet helemaal
duidelijk gezien het habitat ogenschijnlijk nauwelijks veranderd is, maar allicht moet de verklaring
worden gezocht in de opkomst van de Vos. In 2004 en 2005 waren nauwelijks enkele tientallen ruiende
ganzen aanwezig. In juni 2006 waren tussen de 300 en 400 Grauwe Ganzen aanwezig, een mogelijke
verklaring voor deze hogere aantallen is de hoge waterstand (als gevolg van het slechte weer op het
einde van mei) waardoor predatoren het gebied allicht moeilijker konden betreden en de ganzen
gemakkelijker het open water op konden vluchten.
Een tweede belangrijk concentratiegebied zijn de Kleiputten van Heist. De voorbije jaren ruiden hier
ongeveer 200 tot 400 Grauwe Ganzen. Dit gebied leent zich nog steeds perfect als ruigebied omwille
van de uitgestrekte oppervlakte open water in de onmiddellijke nabijheid van graslanden om te
foerageren. Ook in 2006 werden hier in juni zo’n 250 à 300 Grauwe Ganzen geteld.
Een relatief nieuw concentratiegebied zijn de Uitkerkse Polders. Concentraties van enkele tientallen
ganzen komen voor in de omgeving van de natuurinrichtingsgebieden (VLM, ANB, Natuurpunt), de
groepen komen echter nogal verspreid voor. De grootste groep bestond in juni 2006 uit zo’n 150 vogels
in de buurt van het Molenplasje.
Her en der zijn in de Oostkustregio (b.v. Kreek van Lapscheure) ruien kleine groepjes Grauwe Ganzen
aanwezig in de buurt van de broedgebieden. Het Zwin was vroeger erg gekend als concentratiegebied,
recent werd de Zwinregio echter nagenoeg volledig verlaten, mogelijk als gevolg van de aanwezigheid
van Vossen.
Veel vogels lijken de laatste jaren de Oostkustpolders te verlaten tijdens het ruiseizoen. Een
totaaltelling van de Oostkustpolders op 14 juli 2006 leverde 1714 Grauwe Ganzen op (adulten en
jongen).

III.1.4 Belangrijke parameters
a. Algemeen
De populatie overzomerende en broedende Grauwe Ganzen in de Oostkustregio is in de loop van de
voorbije 15 jaar sterk toegenomen. Veranderingen in populaties zijn steevast een gevolg van een
veranderde verhouding tussen een aantal fundamentele processen: reproductie en immigratie enerzijds
en sterfte en emigratie anderzijds (o.a. Ebbinge, 1992).
Voor de populatie Grauwe Ganzen aan de Oostkust zijn er geen aanwijzingen dat de populatiegroei een
gevolg is van een hoge immigratie (Spanhove, 2002), hoewel een zekere vermenging met wilde
noordelijke vogels en de populatie uit het Nederlandse Deltagebied niet kan worden uitgesloten. De
waargenomen toename is dus hoofdzakelijk een gevolg van een verschil tussen de reproductieve
waarde (recrutering) en het sterftecijfer.
De recrutering (deel van de populatie dat voor het eerst deelneemt aan het reproductieproces) in een
populatie is afhankelijk van een aantal factoren (Owen & Black, 1990; Figuur III.2). Enerzijds is er het
broedsucces (reproductie) wat afhankelijk is van de legselgrootte (aantal eieren per nest), het
uitkomstsucces (aandeel van de eieren dat uitkomt) en de kuikenoverleving (aandeel van de kuikens
dat vliegvlug wordt) en anderzijds is er de overleving van de subadulten tot het reproductieve stadium.
De recrutering wordt ook bepaald door het percentage van de subadulten dat aan de reproductie
deelneemt.
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Figuur III.2 Populatiedynalica i.v.m. recrutering
De gemiddelde legselgrootte in West-Europa bedraagt 4 tot 7 eieren per nest, in Nederland wordt een
gemiddelde legselgrootte van 5,9 eieren per nest gevonden met waarden tussen de 4,4 en 6,6
(Schekkerman et al., 2000; Lensink, 1998). Deze waarden zijn relatief hoog in vergelijking met
waarden uit andere landen waar de gemiddelde legselgrootte tussen de 4 en 5,5 eieren per nest ligt
(o.a. Patterson et al., 1990; Nilsson et al., 1999; Nilsson & Persson, 1994; Wright & Gilles, 1988).
Het uitkomstsucces is erg variabel, waarden tussen de 16 en 97% (met een gemiddelde van 59%)
worden gemeld (o.a. Schekkerman et al., 2000; Wright & Gilles, 1988; Patterson et al., 1990; Nilsson
et al., 1999). In Nederland worden waarden van 20 tot 60% gevonden (Schekkerman et al., 2000;
Lensink, 1998). Predatie van nesten is een belangrijke verliesoorzaak van legsels.
De predatiefactor speelt ook bij de kuikenoverleving. Bij een studie in de Ooijpolder werd 64% van de
uitgekomen jongen effectief vliegvlug (Schekkerman et al., 2000). Waarden van andere studies liggen
tussen de 51 en 94% (o.a. Nilsson et al., 1997; Wonneberger, 1996; Wright & Gilles, 1988).
Het uiteindelijke broedsucces bedroeg in de Ooijpolder 3,3 vliegvlugge jongen per nest (Schekkerman
et al., 2000). Andere studies vonden tussen de 2,1 en 4,2 vliegvlugge jongen per broedpaar met een
gemiddelde van 2,7 (o.a. Wright & Gilles, 1988; Nilsson et al., 1999; Nilsson & Persson, 1994).
Er zijn slechts weinig concrete onderzoeksgegevens beschikbaar over de precieze leeftijd waarop
Grauwe Ganzen tot broeden komen. Het grootste gedeelte van de Grauwe Ganzen komt pas vanaf het
derde levensjaar tot broeden. Onderzoek aan een met kleurringen voorziene populatie Grauwe Ganzen
in Zuid-Zweedse data wees uit dat 34% van de tweedejaars vogels in het broedseizoen gepaard is,
terwijl 95% van de vogels van vijf jaar en ouder gepaard is. Deze trend liep gelijk met het percentage
dat met kleine jongen werd gezien, en dus succesvol eieren had uitgebroed: toenemend van 8% onder
tweejarige tot 57% van de vogels ouder dan vijf jaar (Nilsson & Persson, 1994). Deze percentages
lijken variabel te zijn waarbij vogels in een snel groeiende populatie gemiddeld op jongere leeftijd tot
broeden komen (Schekkerman et al., 2000).
Tot welke leeftijd grauwe ganzen zich kunnen voortplanten is niet goed bekend, maar bij
Sneeuwganzen Anser caerulescens en Brandganzen Branta leucopsis neemt het reproductiesucces na
ongeveer het tiende levensjaar af (Rockwell et al., 1993, Black & Owen, 1995).

Oostkustregio
In de Oostkustpolders (en in Vlaanderen in het algemeen) is relatief weinig onderzoek gedaan naar het
broedsucces van Grauwe Ganzen. De enige studie waar wetenschappelijke informatie over een aantal
parameters die het broedsucces bepalen is weergegeven is die van Spanhove (2002). Verder zijn er
ook data over legselgroottes verzameld tijdens het schudden van eieren in de Stadswallen van Damme
(Verscheure, niet gepubliceerd).
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Spanhove (2002) vond in 2 studiegebieden (de Stadswallen van Damme en de achterhaven van
Zeebrugge) gemiddeld 6,2 eieren per nest (n=170, s.d.=7,6) wat dus vergelijkbaar is met de relatief
hoge Nederlandse waarden. Uitkomstsucces en overleving van de pulli kon in deze studie niet worden
bepaald. Over het uiteindelijke gemiddelde broedsucces in de Oostkustpolders kan dan ook geen
uitspraak worden gedaan. Bovendien moet er rekening gehouden worden met het feit dat in een aantal
gebieden al ongeveer vijf jaar eieren geschud worden wat een vertekend beeld van het broedsucces
kan geven. Het is niet onwaarschijnlijk dat het broedsucces in de Oostkustpolders hoger is dan de
Nederlandse waarden omwille van het relatief lage aantal predatoren.
Het aandeel broedvogels onder de totale adulte populatie kon in de studie van Spanhove (2002) niet
bepaald worden gezien er uit de literatuur geen gegevens bekend zijn over de leeftijdsamenstelling of
het aandeel jonge vogels in de populatie Grauwe Ganzen aan de Oostkust. Ook literatuurgegevens zijn
in deze niet bruikbaar gezien er aanwijzingen zijn dat de leeftijdsamenstelling in de Oostkustpolders
werd beïnvloed door menselijke ingrepen. Wel kon het aantal broedende vogels op de totale populatie
worden bepaald: in de achterhaven van Zeebrugge, de Kleiputten van Heist en de Stadswallen van
Damme kwam iets meer dan de helft van de aanwezige vogels niet tot broeden.

III.2 OVERLEVING EN STERFTE
a. Algemeen
De Grauwe Gans is een langlevende vogelsoort, een exemplaar geringd als pullus in Kopenhagen in
1967 werd het laatst gezien 23 jaar later (Kampe-Persson, 2004), vogels in gevangenschap worden
soms nog iets ouder. In Zweden en Nederland werd reeds onderzoek gedaan naar de overleving in een
van halsbanden voorziene populatie Grauwe Ganzen (o.a. Nilsson & Persson, 1993; Nilsson et al.,
1997). Hier werden jaarlijkse overlevingskansen van adulten van respectievelijk 84% en 92%
vastgesteld (Nilsson & Person, 1996).
Nilsson et al. (1999) berekende voor een Zweedse broedpopulatie een sterftecijfer van 24 % voor
eerstejaarsvogels, 26 % voor subadulten en 17 % voor adulten. In dezelfde populatie werden in
sommige jaren sterftecijfers van minder dan 10 % vastgesteld (Nilsson & Persson, 2001). In een studie
van Nederlandse broedpopulaties werden jaarlijkse mortaliteitscijfers van 21 tot 41 % gevonden
(Schekkerman et al., 2000).

b. Oostkustregio
Spanhove (2002) vond bij een analyse van de ringgegevens geen aanwijzingen voor het bestaan van
een verschil in overlevingskans tussen adulten en juvenielen hoewel dit in andere studies meestal wel
werd vastgesteld (o.a. Nilsson & Person, 2001; Schekkerman et al., 2000). Het jaarlijkse sterftecijfer
dat in dit onderzoek werd vastgesteld (16,3%) ligt relatief laag in vergelijking met andere studies.
Verscheure & Kuijken (2005) geven een jaarlijkse overlevingskans van 89% op voor deze populatie.
Aan het relatief lage sterftecijfer bij de Damse populatie kunnen verschillende oorzaken ten grondslag
liggen. Enerzijds is er een in verhouding met andere landen beperkte bejaging van de soort en is ook
de predatiedruk door Vossen als gevolg van de relatief lage densiteiten waarin deze voorkomen (de
belangrijkste natuurlijke predatoren van ganzen, Hudec & Rooth, 1970) relatief laag.
Ook de beperkte trekbewegingen (zie Hoofdstuk II) kunnen deels het lage sterftecijfer verklaren gezien
op die manier minder energie aan verplaatsingen dient te worden gespendeerd en meer energie in het
verhogen van de fitness kan worden geïnvesteerd (Spanhove, 2002).
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III.3 CONCLUSIE
Grauwe Ganzen broeden hoofdzakelijk in goed beschermde locaties (vaak in de buurt van water) waar
(grond)predatoren moeilijk in de buurt kunnen komen en die weinig verstoringsgevoelig zijn. Ze
kunnen in erg hoge dichtheden broeden. In de Oostkustpolders zijn de meeste broedkoppels in een
beperkt aantal vrij goed gekende gebieden geconcentreerd. Na het uitkomen van de eieren trekken de
adulten met de kuikens naar een opgroeigebied, meestal ligt dit dicht bij het broedgebied.
Een opgroeigebied moet aan verschillende voorwaarden voldoen, meestal zijn het graslandgebieden
vlakbij open water. In de Oostkustpolders was tot een aantal jaar terug de Hoge Noen in de
achterhaven van Zeebrugge het belangrijkste opgroeigebied in de regio. Allicht als gevolg van de
komst van de Vos in dit gebied hebben de Grauwe Ganzen zich meer verspreid naar onder andere de
Uitkerkse Polders.
De populatiegroei van de Grauwe Gans in de Oostkustpolders is hoogstwaarschijnlijk geen gevolg van
immigratie vanuit andere populaties maar een gevolg van de hoge reproductie en een vrij laag
sterftecijfer.

46

Rapport Zomerganzen INBO 2006

Hoofdstuk IV. Ervaringen in binnen- en buitenland
IV.1 INLEIDING
Wanneer men wil ingrijpen in een populatie om de aantallen te stabiliseren of indien gewenst te laten
afnemen kan men op twee niveaus werken. Enerzijds kan het reproductiesucces verlaagd worden en
anderzijds kan de adulte mortaliteit verhoogd worden. Aan de verschillende mogelijke maatregelen die
hiertoe kunnen worden toegepast kleven voor- en nadelen. Wanneer wordt beslist om een populatie te
gaan beheren door middel van één of meerdere van deze maatregelen moeten een aantal zaken in
overweging worden genomen.
Eerst en vooral moet worden gedacht over de effectiviteit van de toegepaste maatregelen en de
termijn waarop deze effect zullen beginnen te sorteren. Zaken als de mate waarin de populatieomvang
en/of de problemen kunnen worden beïnvloed, het moment waarop de stabilisatie of reductie begint op
te treden en de periode waarin deze maatregelen dienen worden volgehouden spelen hierin een
belangrijke rol. Een tweede belangrijk aspect is het kostenplaatje dat met het uitvoeren en volhouden
van deze maatregelen gepaard gaat, met andere woorden: hoeveel kosten moeten worden gemaakt
om een bepaalde populatievermindering te bewerkstellingen met verschillende methoden? Ten derde
zijn aan een aantal methoden ongewenste neveneffecten gekoppeld. Deze kunnen een verplaatsing
van het probleem en effecten op andere soorten en doelstellingen inhouden (van der Jeugd et al.,
2006).
Er zijn verschillende maatregelen denkbaar om de populatieomvang van overzomerende ganzen te
beperken. Deze kunnen in twee categorieën worden onderverdeeld: letaal en non-letaal. De eerste
categorie kan op zijn beurt ook in twee leden worden opgesplitst: ingrijpen in de reproductie en
ingrijpen in de overleving. Ingrijpen in de reproductie gebeurt door het schudden, prikken, rapen,
vertrappen of behandelen met lichte minerale olie van eieren of het op een andere manier onklaar
maken van nesten. Het doden van adulten gebeurt door wegvangen en liquideren van vogels tijdens de
rui of door het afschieten. Tot de non-letale categorie behoren de verandering van het beheer om de
oppervlakte nest- en opgroeihabitat te beperken of door het voorzien van opvangzones in of rond
kerngebieden wat gepaard kan gaan met een verjaagbeleid buiten deze zones (van der Jeugd et al.,
2006).
In wat volgt wordt elk van deze maatregelen besproken aan de hand van een literatuurstudie en
ervaringen opgedaan in eigen land. Deze resultaten zullen nog verder worden uitgewerkt in het
eindrapport.

IV.2 ONKLAAR MAKEN VAN NESTEN (SCHUDDEN VAN EIEREN)
a. Algemeen
Dit is de in Vlaanderen en in het buitenland tot nu toe meest toegepaste maatregel bij het bestrijden
van Grauwe en Canadese ganzen. In de Oostkustpolder worden de nesten van een aantal belangrijke
concentraties Grauwe Ganzen (o.a. Stadswallen van Damme, achterhaven van Zeebrugge en ’t Pompje
te Oudenburg-Stalhille) op deze manier behandeld. De vaakst toegepaste methode hierbij is het
schudden van de eieren. Schudden zorgt ervoor dat het groeiende embryo doodgaat en de eieren dus
niet meer uitkomen. In het Gentse worden de eieren van Canadese Ganzen vaak lek geprikt wat
hetzelfde gevolg heeft. In Nederland worden ganzeneieren soms ook behandeld met lichte olie (vaak
maisolie of een lichte minerale olie) wat de poriën in de eieren afsluit waardoor het embryo door
zuurstofgebrek sterft. Het voordeel van deze drie methoden is dat de ganzen in de meeste gevallen
verder blijven broeden (hoewel de kans op het verlaten van het nest groter is bij het prikken) en geen
nieuw nest gaat bouwen. Nadeel is dat het erg arbeidsintensieve methoden zijn en heel secuur dienen
te worden toegepast om de kans op het alsnog kippen van de eieren te voorkomen.
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Het vertrappen van de nesten is minder arbeidsintensief maar heeft twee grote nadelen. Enerzijds is de
kans dat de vogels op een andere plaats een nest gaan bouwen vrij groot, anderzijds geeft dit
aanleiding tot onsmakelijke taferelen wat het draagvlak voor dit soort maatregelen niet ten goede
komt.
Het onklaar maken van nesten wordt in een aantal recente Nederlandse publicaties over dit onderwerp
als niet efficiënt beschouwd, hoewel deze methode ook in Nederland heel vaak wordt toegepast (van
der Jeugd et al., 2006; Schekkerman et al., 2000). Dit is een gevolg van dichtheidsafhankelijke
regulatie die ervoor zorgt dat het totale aantal jongen dat overleeft tot broedrijpe leeftijd ongeveer
constant is. Gevolg is dat zelfs wanneer 85 tot 90 % van alle nesten wordt geraapt in het beste geval
een stabilisatie van de aantallen wordt bekomen en elk jaar waarin de inspanning minder is dan
maximaal doet het werk van de vorige jaren voor een stuk teniet.
Hierbij dient wel te worden opgemerkt dat het in de meeste onderzochte gevallen ging om grote, reeds
lang gevestigde kolonies. Van der Jeugd et al. (2006) maken de bedenking dat het onklaar maken van
nesten mogelijk wel effectief is in kleine, overzichtelijke, net beginnende populaties waar het overgrote
deel van de nesten kan worden gevonden. Hierbij achten ze het mogelijk dat herhaalde intensieve
acties de populatie na enkele jaren mogelijk op een laag niveau terugbrengen. Dit lijkt op zijn minst in
een deel van de Oostkustpolders het geval te zijn. Bovendien lijkt het schudden van eieren in een
aantal gebieden het neveneffect te hebben dat de vogels zich erg gaan concentreren waardoor heel
efficiënt te werk kan worden gegaan. Blijvend probleem is echter wel dat het onklaar maken van
nesten, net als bij andere niet-duurzame maatregelen, enkel effectief is zolang het wordt volgehouden
en het stopzetten ervan gelijkstaat aan ‘terug naar af’ (van der Jeugd et al., 2006).
Een neveneffect waar vooral bij het schudden van eieren van in aaneengesloten rietland en rietkragen
broedende Grauwe Ganzen terdege rekening mee dient te worden gehouden is het verstoren van
andere rietvogels die in het voorjaar aan nestbouw bezig zijn. In de Oostkustpolders dient voornamelijk
rekening gehouden te worden met broedgevallen van Bruine Kiekendief Circus aeruginosus. In
moerasbos (cf. Damme) zijn soorten als Waterral mogelijk verstoringsgevoelig.
Een tweede neveneffect is het feit dat door de zoekacties naar nesten in rietvelden een netwerk van
gangen ontstaat waarlangs predatoren gemakkelijk het rietveld kunnen betreden. Wanneer nesten
onklaar worden gemaakt gebeurt dit bij voorkeur zodanig dat de vogels verder blijven broeden. Zo niet
bestaat de kans dat de niet succesvolle broeders zich aansluiten bij de groepen niet-broedende ganzen
(ongeveer 50% van een populatie bestaat uit niet-broeders). Het zijn vooral deze groepen die schade
veroorzaken aan landbouwgewassen. Er moet dan ook worden opgelet dat deze maatregel niet het
omgekeerde effect sorteert.
Een vierde neveneffect dat in Nederland werd vastgesteld is dat de ganzen na een opeenvolging van
niet-succesvolle broedseizoenen als gevolg van het onklaar maken van de nesten zich verplaatsen naar
gebieden waar ze moeilijker te vinden zijn of helemaal niet bereikbaar zijn. Dit fenomeen is ook reeds
in de Oostkustpolders (met name Damme) vastgesteld. In tegenstelling tot Nederland zijn er bij ons
echter geen grote ontoegankelijke moerasgebieden te vinden waardoor de vogels zich gaan
concentreren in kleinere gebieden waardoor ingrijpen mogelijk efficiënter kan gebeuren.

b. Ervaring in Vlaanderen – Oostkustpolders
In het kader dan dit project werd een oproep gericht naar beheerders om nauwkeurig aard en
aantallen in te vullen op formulier. De verkregen informatie (voorjaar 2006) was niet volledig, maar
geeft toch een goed beeld van de inspanningen die vooral voor beheer van de Grauwe Gans uitgevoerd
worden. Tabel 4.1 geeft een overzicht. We stellen vast dat in totaal 311 nesten geschud werden, wat
overeenkomt met 92% van de bewoonde nesten. Daarnaast worden opvallend veel gepredeerde of
verlaten nesten gemeld. Uit de tabel blijkt dat gemiddeld bijna 10 minuten per nest gespendeerd wordt
(zoektijd inbegrepen).
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locatie

Aantal
mens-uur
werk

Damme
12 ½
2/4/06
(onvolledig ; cijfers
tweede ronde niet
opgenomen)
Uitkerke
Niet
o.a. 13/4/06 maar ook meegedeeld
andere datums
Klemskerke/Vlissegem
4 uur1/4
1/4/06 ; 7/4/06; 7/4/06
en 23/4
Stalhille
9
(Pomptje)
3/4/06, 7/4/06 en 6/5
(onvolledig)
Stalhille
2 uur1/4
(zuid)
Stalhille 409
4 uur 1/3
(zuiden van kanaal)
3/4/06, 6/4/06,
15/4/06, 26/4/06
Zeebrugge
10 uur
(Achterhaven)
11/4/06 en 14/4/06
Lapscheure11/4/06
Hoeke

Aantal
eieren
geschud

8/8

51

Aantal lege
nesten
(predatie /
verlaten)
6

68/49

218

5

13/13

79

4

53/53

372

10

2/2

13

20/20

128

4

177/166

1023

58

?
?

Knokke 11/4/06
totaal

Atal nesten
/ atal nesten
geschud

10 uur

0

0

0

Niet
volledig ;
gemiddeld
9 tot 10 min
per nest
(zoektijd
inbegrepen)

341/311

1884

87

91 %
geschud

Tabel IV.1 Overzicht van de aantallen gevonden nesten en geschudde eieren
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IV.3 AFVANGEN
a. Algemeen
Grauwe Ganzen maken net als alle andere soorten ganzen een volledige rui van de slagpennen door
waardoor ze niet meer tot vliegen in staat zijn. Het is bij de meeste soorten ganzen relatief eenvoudig
om ze tijdens het ruiseizoen in grote groepen samen te drijven en te vangen met behulp van een fuik.
Grauwe Ganzen ruien in de periode half mei tot begin juli. In tegenstelling tot Canadese Ganzen en
Brandganzen blijkt het als gevolg van een minder sterk ontwikkeld groepsgedrag relatief moeilijk om
grote aantallen Grauwe Ganzen in een keer te vangen (van der Jeugd et al., 2006).
Eens de ganzen afgevangen zijn er twee opties: ze op een andere plaats weer loslaten of ze op een
humane manier doden. Het voordeel van de eerste optie is dat het aanvaardbaarder is voor de publieke
opinie. Nadelen zijn dat de adulte vogels vaak geneigd zijn (zelfs over grote afstanden) terug te keren
naar hun broedgebied en daar op hun beurt ook weer jonge vogels aantrekken zodat het afvangen jaar
na jaar moet worden volgehouden. Een tweede nadeel is dat het erg moeilijk is om in een klein land als
België een geschikt gebied te vinden waar de vogels terug kunnen worden gelost en zorgt het terug
vrijlaten van de vogels voor een verspreiding over een nog groter gebied. Het vangen zelf werkt
mogelijk verstorend op andere broedvogels in het gebied. Er wordt echter vermoed dat de verstoring
geringer is dan bij het schudden of rapen van eieren gezien het gebeurt op een moment dat weinig
vogels nog op hun nest zitten.
De tweede optie is het afmaken van de vogels. Het grote nadeel hierbij is dat de publieke opinie zich
heel snel tegen dit soort acties keert. Een goede en gerichte voorlichting is bij deze zeker nodig.
Onmogelijk is het echter niet, getuige hiervan is de actie tegen de Canadese Ganzen in de Bourgoyen,
hieraan ging wel meerdere jaren van sensibilisatie vooraf.
De effectiviteit van afvangen en doden van de vogels hangt af van het vangstsucces, wat op zijn beurt
in relatie staat met het type populatie. Het succes zal het grootst zijn in kleine, geïsoleerde populaties
op plaatsen waar weinig broed- en opgroeihabitat voorhanden is en waar het aantal groepen ruiende
vogels beperkt is. In Zeeuws-Vlaanderen wordt deze methode met relatief succes toegepast. Gezien de
populatie broedende Grauwe Ganzen in de Oostkustpolders kleiner is en ook de oppervlakte geschikt
biotoop niet zo groot is kan worden verwacht dat deze methode ook hier relatief succes kan kennen.
Bovendien zal doordat adulte vogels worden weggenomen het effect sneller merkbaar zijn.
Omwille van het feit dat de vrijgekomen plekken mogelijks zullen worden opgevuld door vogels van
elders of gebiedseigen niet-broeders, zal ook het afvangen meerdere jaren dienen te worden
volgehouden.
Eventuele concentraties op oogstresten buiten de bespoken kerngebieden kunnen uiteraard
voorkomen, maar treden op na het broedseizoen en de eventuele aanpak daarvan -indien gewenstvalt dus onder regulier wildbeheer.
De mogelijkheid om behalve ruiende ganzen ook eventueel voorkomende concentraties van
foeragerende vogels op dergelijke oogstresten (vb. maïsstoppel) af te vangen blijft bestaan, maar
vergt inzet van gespecialiseerde mankracht.

b. Ervaring in Vlaanderen – Oostkustpolders
Voor het inschatten van de benodigdheden voor een afvangsessie kan worden gesteund op de
ervaringen opgedaan tijdens de praktische proeven uitgevoerd in het kader van dit project (afvangen
Grauwe Ganzen in Damme op 7 juni 2006 en afvangen van Canadese Ganzen te Zevenkerke op 9 juli
2006). Bovendien is er ook praktische ervaring opgedaan bij het afvangen van Canadese Ganzen in het
natuurreservaat Bourgoyen te Gent. Eerder werd met de Universiteit Gronoingen te Damme een
succesvolle vangst gerealiseerd.
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Materiaal:
•
Vangnetten: afhankelijk van het gebied 100 tot >400 m staand net met voldoende palen om
het strak op te kunnen spannen.
•
Voldoende zakken om de gevangen vogels in op te bergen na het vangen. Bij voorkeur in jute
om verstikking te voorkomen. Wanneer meer dan 100 dieren bijeen worden gedreven is het practischer
om met een afspanning te werken.
•
Voldoende product (voor het doden van Canadese werd T61 gebruikt, er zijn ook nog andere
geschikte vergiften op de markt) om de dodelijke injectie te geven.
•
Voldoende Rendac-containers om de dode ganzen in af te voeren.
•
Eventueel rubberboot (gebiedsafhankelijk).
Mankracht:
•
5 tot 15 drijvers (gebiedsafhankelijk)
•
Eén of meerdere dierenartsen (afhankelijk van het aantal te vangen vogels). Men moet
rekening houden met een verwerking van 50 tot 100 dieren per dierenarts wanneer er geen staalnames
dienen te gebeuren (indien deze wel nodig zijn moet rekening worden gehouden met een verwerking
van 10 tot 20 vogels per uur). Teneinde de dieren niet te lang is een afspanning of zak te moeten
houden is het aan te raden voldoende dierenartsen te voorzien.
Melding:
•

Aantal gevangen vogels per actie per gebied.

Andere:
•
•
•
•
•

Overleg met conservators wanneer afvangactie in natuurreservaat
Overleg met eigenaars wanneer afvangactie op privaat domein
Afspraak met Agentschap Natuur en Bos
Terreinkennis is vaak onontbeerlijk voor een geslaagde actie
Rekening houden met natuurwaarden (in het bijzonder broedvogels)

c. Ervaringen in Oost-Vlaanderen
RATO vzw (Dienst Land – en Tuinbouw, prov. Oost-Vlaanderen) is in 2006 op 4 locaties in Oostvlaanderen actief geweest met wegvangen van ganzen(502 vogels) en schudden van eieren
(mededeling Koen Van Roeyen).

d. Afvangst buiten de rui
Bij het afsluiten van dit project is gebleken dat de Grauwe Gans aangetrokken wordt door oogstresten
zoals maïs. Hier dient zich een mogelijkheid aan via gespecialiseerde kanonnetten tientallen tot
honderden volwassen ganzen af te vangen in een periode die voor broedvogels niet verstorend is.
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IV.4 AFSCHOT
a. Algemeen
Volgens Schekkerman et al. (2000) zou het jaarlijks verwijderen van 10% van de adulten (door afschot
of afvangen) bij geringe reproductie reeds aanleiding geven tot een afname van de populatie, bij
hogere reproductie tot een stabilisatie op een 45% lager niveau dan zonder afschot. Hoewel het doden
van adulte vogels dus het meest effectief is om een populatie uit te dunnen, hangt de efficiëntie nauw
samen met de manier waarop dit wordt uitgevoerd.
In tegenstelling tot het afvangen van vogels kan bij het afschieten van ganzen buiten de broedperiode
niet erg gericht te werk worden gegaan. Het meest effectief is namelijk het verwijderen van adulte
vogels, gezien het deze zijn die aan het reproductieproces gaan deelnemen. Geschat wordt dat bij het
afschieten van ganzen slechts ongeveer 30 tot 60 % van de geschoten vogels daadwerkelijk volwassen
is. Het is daarom effectiever gericht broedende adulten te schieten, dit is praktisch echter dikwijls niet
haalbaar gezien de vogels vaak in gebieden zitten waar omwille van natuurwaarden niet mag worden
geschoten.
Er wordt geschat dat om de stand van de ganzen effectief te doen afnemen jaarlijks minstens 50 %
van alle vogels zou dienen te worden afgeschoten (van der Jeugd et al., 2006).
Het belangrijkste neveneffect bij het bejagen van ganzen is het verstorend effect op de inheemse
fauna. Een tweede probleem is dat de vogels op vaak korte termijn reeds veel schuwer worden en
kunnen uitwijken naar gebieden waar niet geschoten mag worden, wat aanleiding geeft tot een
concentratie van ganzen in niet bejaagde en/of beschermde natuurgebieden.

b. Ervaring in Vlaanderen – Oostkustpolders
Binnen het onderzoeksgebied zijn 5 wildbeheereenheden actief.

Figuur IV.4.1 : de wildbeheereenheden
Conform de jachtwetgeving sturen deze wildbeheereenheden jaarlijks hun afschotstatistieken door naar
het INBO. Deze afschotstatistieken omvatten normaal gezien alle dieren die geschoten werden
gedurende het laatste kalenderjaar. Dit wil zeggen dat naast de dieren die geschoten werden
gedurende de reguliere jacht ook dieren die geschoten werden in het kader van bestrijding of
bijzondere bejaging hierin omvat zitten. De totale oppervlakte waarop deze cijfers betrekking hebben is
om en bij de 25000 ha.
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Er bestaan h geen cijfers over het aantal jachtdagen dat er effectief op ganzen gejaagd werd. Verder
detailonderzoek naar jacht dag-statistieken, die naast het afschot ook de inspanning (aantal
jachtdagen, aantal geweren, bejaagde oppervlakte) opgeven is dan ook zeker wenselijk. In dit kader
dient er echter een duidelijk verschil gemaakt te worden tussen bestrijding, wat een vorm van extra
‘inspanning’ vormt, en de reguliere jacht en erbij horende duurzame oogst, die een door de jagerij
nagestreefde doelstelling vormt.
De afschotcijfers worden weergegeven tot 2004, vermits voor 2005 nog niet alle cijfers bekend zijn
(Figuur IV.1). Ook voor 1999 en 2000 ontbreken voor twee wildbeheereenheden de afschotcijfers. Over
het afschot door jagers die niet aangesloten zijn bij een wildbeheereenheid bestaan geen cijfers.

Afschot Grauwe gans
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Figuur IV.1 Evolutie van het afschot van Grauwe gans in de wildbeheereenheden gelegen in de
Oostkustpolders (bron: Wildbeheerdatabank Vlaanderen).

IV.5 HABITATBEHEER
Het aantal broedparen in een populatie vertoont een relatie met de oppervlakte beschikbaar
opgroeihabitat. Geschikt opgroeihabitat bestaat hoofdzakelijk uit een kortbegraasde, eiwitrijke
vegetatie. Daarnaast is de directe nabijheid van water als vluchtmogelijkheid vaak een voorwaarde.
Het ongeschikt maken van opgroeigebieden kan gedaan worden door graslanden binnen het
foerageergebied te laten verschralen of te laten verruigen (van der Jeugd et al., 2006). Van deze twee
opties leunt het verschralen van de vegetatie het dichtst aan bij de doelstellingen van het
natuurbeheer. Laten verruigen is een minder dure en moeizame methode om opgroeigebieden
ongeschikt te maken. Verruiging heeft bijvoorbeeld in de Ooijpolder in Nederland tot een sterke
reductie van het aantal jongen van Grauwe Ganzen in het gebied geleid.
Een andere mogelijkheid is het afrasteren van de opgroeigebieden van niet-vliegvlugge jongen en
ruiende adulten of van de waterpartijen die als vluchtplaats dienen. Een laatste optie is het inplanten
van oneetbare gewassen. Habitatbeheer als maatregel is tot op heden weinig of niet toegepast als
beheersmaatregel maar zou potentieel tot goede resultaten kunnen leiden (van der Jeugd et al., 2006).
Het voordeel bij dit type maatregelen is dat ze meestal één keer dienen te worden toegepast.
Het laten verruigen en afrasteren van de opgroeigebieden heeft als erg belangrijk neveneffect dat het
in de meeste gevallen strijdig is met andere natuurdoelstellingen. Verruiging van voedselrijke gebieden
en het stoppen van begrazing kan leiden tot een dominantie van brandnetels en distels, wat noch door
de natuurbeherende instanties, noch door de landbouw als gewenst wordt gezien, wel integendeel.
Verruigde vegetaties kunnen zich bovendien lenen als potentiële nestgelegenheid. Ongeschikt maken
van opgroeigebieden door verschraling kent dit probleem niet. Afrasteren van opgroeigebieden kan
andere organismen in de problemen brengen.
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IV.6 CREËREN VAN OPVANGGEBIEDEN
Het creëren van opvanggebieden voor ganzen is in Nederland tot op heden enkel uitgewerkt voor
overwinterende ganzen. Het idee hierachter is dat de ganzen binnen deze gebieden ongestoord kunnen
fourageren terwijl buiten de gebieden een verjaagbeleid gecombineerd met afschot wordt toegepast
(van der Jeugd et al., 2006).
Voor overzomerende ganzen wordt daar aan twee opties gedacht. Enerzijds zouden opvanggebieden in
en direct rond de grotere populaties gelegd kunnen worden, anderzijds zouden terreinen in de buurt,
maar niet in de natuurgebieden waar de populaties gevestigd zijn, worden ingericht. In het eerste
geval betekent dit dat er terreinen met een beheer gericht op de opvang van ganzen binnen bestaande
natuurgebieden zouden worden aangelegd. Deze terreinen zouden dan zodanig moeten worden
beheerd dat er voor de aanwezige ganzen voldoende voedsel beschikbaar is. Dit kan worden
verwezenlijkt door het instellen van een regime van bemesting, maaien en eventueel inzaaien met gras
of klaver. Het tweede scenario zou inhouden dat landbouwgrond in de buurt van de kernbroedgebieden
wordt ingericht voor ganzen door ze in te zaaien met gras of klaver.
Er is nog geen concrete ervaring met het instellen van opvanggebieden voor overzomerende ganzen.
Veel hangt af van de precieze ligging van het opvanggebied.
Het grote probleem met het instellen van opvanggebieden binnen bestaande natuurgebieden betekent
dat zowel de kwantiteit als de kwaliteit van de opgroeigebieden van de overzomerende
ganzenpopulaties toenemen, wat aan meer vogels ruimte biedt en de landbouwgebieden op die manier
kan ontlasten. Dit laat de populatie echter ook toe verder uit te groeien waarbij de vogels nadat de
opgroeigebieden in de natuurgebieden hun draagkracht hebben bereikt opnieuw hun toevlucht gaan
zoeken in de landbouwgebieden. Dit probleem kan worden voorkomen door de opvanggebieden
zodanig ruimtelijk te situeren dat ze kunnen worden benut door het niet-broedende deel van de
populatie, maar niet bereikbaar zijn voor families met jongen. Dit kan door de opvanggebieden te
leggen buiten de natuurterreinen waar de ganzen broeden. Een beleid gericht op het verminderen of
minstens het stabiliseren van het populatieniveau en het extra aanbieden van opvanggebied loopt een
risico van interne tegenstelling.

IV.7 CASE: AANTALSVERLOOP VAN BROEDENDE GRAUWE GANZEN TE DAMME
Na de ‘succesvolle’ introductie van Grauwe Ganzen als broedvogels in het Zwin (1955 ; graaf L.
Lippens) ging vrij snel een semi-gedomesticeerde populatie uitzwermen in de directe omgeving van het
reservaat. Later werd de populatietoename zodanig dat een aantal kreken en moerasbosjes in de
historische Zwinstreek werden gekoloniseerd (Dievegat, later vooral Damme, gevolgd door Kleigroeven
te Hoeke, Lapscheuregatkreek e.d.) Uitzwerming gebeurde tot in het NO-Vlaamse Krekengebied van
Assenede en St. Laureins.
De evolutie van de aantallen broedvogels in de Stadswallen van Damme wordt geschetst in Fig. II.1 Na
een exponentiële groei vanaf midden jaren negentig gebeurde een stagnatie en later afname van de
broedende aantallen. Dit heeft wellicht te maken met het bereiken van de draagkracht van het
broedhabitat (een beperkte oppervlakte moeras en moerasbos met weinig of geen verstoring). Ook de
vestiging van de Vos in het reservaat heeft deze stabilisatie in de hand gewerkt, zoniet versneld.
Recente cijfers wijzen op een zeer duidelijke terugval van de aantallen, zonder twijfel door
gecombineerd effect van gericht eieren schudden sedert 2002 en predatie door de vos. In principe is er
geen afschot, maar vaststelling van geschoten exemplaren wijst soms op het tegendeel; de omvang
ervan is niet te bepalen, maar wellicht beperkt.
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Evolutie van het aantal broedparen in NW-Damme
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Figuur IV.2 Schatting aantal broedparen in het reservaat Oude Stadswallen te Damme (noordwestelijk
kwart) in de periode 1981 – 2006 (brongegevens Natuurpunt Damme).
De populatiebeperkende maatregelen zoals ook in het buitenland (vnl. Nederland) worden toegepast
blijken vooral effectief te zijn in kleinere gebieden, zoals Damme. De kans dat vrijwel alle nesten
worden aangetroffen is er voldoende groot, zeker mits een tweede controlebeurt. Hier is omvorming
van habitat e.d. niet aangewezen, evenmin als geregeld afschot, gezien het verstorende effect op hetzij
de ecosystemen, hetzij de fauna in zijn geheel. Men kan zelfs vragen stellen bij het doorkruisen van
vegetatiekundig kwetsbare broedhabitats, wat ervoor pleit dat de populatiebeperkende maatregelen
steeds door of in directe afspraak met de terreinbeheerders worden uitgevoerd.
Afvangen tijdens de rui op de omliggende graslanden is de minst verstorende methode, maar vergt
veel ervaring met ganzengedrag (en een portie geluk). Voor kleine aantallen van slechts enkele families
met jongen zal de inspanning qua inzet van mensen en middelen meestal niet rendabel zijn. Zo konden
in juni 2000 in één vangst ruim 60 Grauwe Ganzen worden samengedreven voor het ringwerk, terwijl
dit met de lage broeddensiteit van juni 2006 niet lukte.

IV.8 CONCLUSIE
Ingrijpen in een populatie Grauwe Ganzen om de aantallen te stabiliseren of te laten dalen kan op
twee niveaus gebeuren: verlagen van het reproductiesucces of verhogen van de mortaliteit. De
verschillende mogelijkheden om dit te bewerkstelligen kennen elk hun voor en nadelen ten aanzien
van effectiviteit en haalbaarheid, de kostprijs en de mogelijke neveneffecten. Verlaging van het
reproductieproces kan worden bekomen door het onklaar maken van nesten door het schudden
(klutsen), oliën, doorprikken of vertrappen van de eieren.
In Vlaanderen worden eieren hoofdzakelijk geschud of lekgeprikt. Dit zijn alle arbeidsintensieve
methodes die de mogelijkheid tot verstoren van de inheemse avifauna inhouden. Verhogen van de
adulte mortaliteit kan door het afvangen en doden van ruiende ganzen of door het verhogen van het
afschot. Bij het afvangen van ganzen dient rekening te worden gehouden met de natuurwaarden van
het gebied, ook dient het publiek goed voorgelicht te worden. Voor een verhoging van het afschot
dient op de medewerking van de jagerij te kunnen worden gerekend.
In Nederland wordt geëxperimenteerd met het ongeschikt maken van het opgroeihabitat en het
creëren van opvanggebieden. Deze opties worden voor de Oostkustpolders weinig opportuun geacht.
Een case-study in Damme wijst erop dat de aanwezigheid van Vossen een sterke invloed kan hebben
op een populatie Grauwe Ganzen.
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Hoofdstuk V. Modelmatige benadering
ganzenbeheer in de oostkustpolders

voor

het

V.1 ALGEMEEN MODEL
Om de effecten van mogelijk ingrepen te onderzoeken werd een populatiemodel opgemaakt voor de
broedende Grauwe ganzen in de oostkustpolders. Voor de opbouw van het model werd gebruik
gemaakt van het software programma STELLA (versie 7.0.2. research ; Copyright © 1997, 2000, 2001
High Performance Systems, Inc).
Deze software laat toe om de verschillende populatiedynamische kenmerken van de onderzochte
populatie op een dynamische wijze te modelleren en de effecten van het veranderen van bepaalde
parameters (beheerkeuzen) te onderzoeken aan de hand van het model. Een schematische weergave
van het gebruikte model is terug te vinden in onderstaande figuur.

Figuur V.1 Vereenvoudigde versie van het gebruikte model in STELLA 7.0.2 research
Er wordt in het model een opdeling gemaakt in drie leeftijdscategorieën, juveniele dieren (na eerste
winter), subadulte en vervolgens adulte vogels. Alleen van deze laatste groep neemt een bepaald
percentage deel aan de reproductie.
De belangrijkste mortaliteitsfactoren die in het model geïntegreerd werden zijn, de spontane natuurlijke
mortaliteit (ouderdom, ziekte), het afschot, het schudden van eieren en de predatie door vos.
Alle gebruikte parameters in het model zijn terug te vinden in tabel V.1. Voor de meeste waarden werd
teruggegrepen naar de jarenlange ervaringen van de onderzoekers van Grauwe Gans in het
onderzoeksgebied (Verscheure & Kuijken 2005, Spanhove 2002) enerzijds en naar bestaande literatuur
anderzijds (zie ook in dit rapport deel III. 1.4).
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Parameter

Waarde

Aantal eieren per broedpaar

6.20

Aantal overlevende jongen per
actief broedkoppel

2.70

Afname in aantal eieren tgv
schudden sinds 2002

0.30

Bron/Opmerking

Komt overeen met de
ongeveer 2000 geschudde
eieren in de huidige situatie.

Additieve mortaliteit jongen tgv vos 0.12
sinds 2002
Mortaliteit ganzen > 1j
deze mortaliteit bestaat naast
andere uit
* een menselijke component
(afschot en afvangen)

0.18

82% overleving

* 0.05

** predatie door vos sinds 2002

** 0.08

komt overeen met huidig
afschot van ongeveer 300
ganzen (bron:

Wildbeheerdatabank
Vlaanderen)

Tabel V.1 Parameters populatiemodel
Het aantal eieren per broedpaar (6.2) slaat op het gemiddeld aantal eieren dat een broedpaar legt.
Deze parameter is in het model vooral belangrijk voor het berekenen van de inspanning (aantal te
schudden eieren). Het aantal overlevende jongen per actief broedkoppel (2.7), is een op de literatuur
gebaseerd cijfer en wordt gehanteerd voor het berekenen van de evolutie van de populatie ganzen in
een situatie zonder het optreden van de vos (eerste 12 jaren). Ook andere additieve mortaliteit die
een invloed heeft op dit cijfer (vb. schudden van eieren) wordt pas in latere fase aan het model
toegevoegd.
Vanaf het jaar 12 van het model wordt een bijkomende juveniele mortaliteit ten gevolge van predatie
door vos aan het model toegevoegd. Deze waarde wordt gelijk gesteld aan 0.12 m.a.w. iets meer dan
10% van de 2.7 jongen per broedpaar in de populatie wordt opgegeten door de vos en wordt
daardoor niet meer aan de populatie toegevoegd. Voor het schudden van eieren wordt een additieve
mortaliteit van 30% (0.3) toegevoegd aan het model. In het totaal zorgen die twee factoren ervoor
dat de populatie niet met 2.7 jongen per broedpaar, maar met 2.7 – (0.30+0.12)*2.7 of wel 1.6
jongen per broedpaar groeit vanaf het jaar 12 in het model.
Om het aantal broedparen te berekenen wordt het aantal adulte dieren vermenigvuldigd met een
percentage dat in functie staat van het totaal aantal adulte dieren (zie figuur V.2), - maar zie ook
onderstaande paragraaf. Dit cijfer resulteert in het aantal adulte dieren dat deelneemt aan de
reproductie. Dit cijfer wordt vervolgens door 2 gedeeld om het aantal broedparen te berekenen.
Tot slot wordt in het model ook de mortaliteit van adulte en subadulte dieren in rekening gebracht.
Hierbij wordt enerzijds een menselijke component (afvangen en afschot) en anderzijds de component
predatie door vos in rekening gebracht. De menselijke component wordt voor het model op 5% gezet
(0.05). Dit wil zeggen dat er jaarlijks 5% van de adulte of subadulte dieren geschoten of afgevangen
worden. De predatie door vos wordt gelijk gesteld aan 8%. In het totaal sterven dus in het
vertrekmodel jaarlijks 12% van de adulte en subadulte dieren ten gevolge van de combinatie van
menselijke activiteiten en predatie door vos.
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Voor de verdere modellen van scenario’s wordt vervolgens enerzijds het percentage schudden
verhoogd of verlaagd met 5% (0.25, 0.3,0.35) en anderzijds de adulte mortaliteit (ten gevolge van
een toename van predatie door vos, hoger afschot of het afvangen van dieren) verhoogt met telkens
3% (0.05, 0.08, 0.11).
Een van de grootste onbekende in het model is de verhouding tussen het aantal adulte grauwe ganzen
en het aantal daarvan dat broedt. Schekkerman et al. 2000 gebruiken hiervoor de relatie tussen het
aantal aanwezige vrouwelijke ganzen en het maximaal aantal broedparen in de polder (op basis van
geschikt habitat). Gelijkaardige gegevens zijn echter niet gekend voor de Oostkustpolders.
Gezien de grote potentiële invloed van een vastgelegd maximaal aantal broedparen op de totale
populatiedynamica van de ganzen, werd voor het hier opgemaakte model vertrokken van de
waargenomen evolutie in het aantal broedparen enerzijds en de gekende verhoudingen tussen het
aantal adulte ganzen en het aantal broedparen de laatste jaren (ongeveer de helft van de
overzomerende ganzen komen tot broeden). De vorm van de curve werd gebaseerd op gelijkaardige
curves waargenomen bij langdurig onderzoek in Zweden (Schekkerman et al. 2000). In de begin jaren
lag dit percentage zeker hoger gezien de geringere concurrentie voor geschikte broedplaatsen. Figuur
V.2 geeft de gebruikte relatie tussen het totaal aantal adulte ganzen en het percentage van de adulte
ganzen dat deelneemt aan de voortplanting.
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Figuur V.2 Relatie tussen het aantal adulte ganzen en het percentage ervan dat tot broeden komt.

Om de mogelijke invloed van deze relatie op de uitkomst van het model te onderzoeken werd voor de
verschillende beheerscenario’s (zie verder), ook een simulatie uitgevoerd waarbij het percentage
adulten die tot broeden komt 10% hoger en 10% lager ligt dan in bovenstaande grafiek. Het is echter
duidelijk dat deze relatie verder onderzocht dient te worden gezien de grote invloed die ze kan
uitoefenen op de aantallen evoluties van de Grauwe Ganzen in de Oostkustpolder. Tevens kan in
bepaalde gebieden een saturatie van broedparen bereikt worden, die uitzwerming kan veroorzaken. Er
zou in het model effectief ook gewerkt kunnen worden met het maximaal aantal goede broedplaatsen;
het nederlands model laat zien dat dit doorslaggevend is voor het bepalen van het stabilisatie- niveau
van de populatie, dit niveau of deze capaciteit is voor ons gebied niet gekend.
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V.2 SIMULATIES
Om de impact van de verschillende beheeropties te onderzoeken werden negen verschillende scenario’s
uitgetest. De eerste 14 jaren van het model komen overeen met de evolutie in de voorbije 14 jaar in de
Oostkustpolders. Vervolgens werden in ‘jaar 16’ van de simulatie de parameters voor het schudden van
eieren of voor de additieve mortaliteit tgv. menselijke ingrepen (afschot en/of vangen) veranderd. Voor
het schudden werden 3 waarden gehanteerd, namelijk 30%, 25% en 35%. De additieve menselijke
mortaliteit werd verhoogd van de huidige 0.05 tot 0.08 en 0.11. Figuur XXX geeft de invloed van elk
van de mogelijke combinaties van bovenstaande parameters weer.

4500

4000

3500

aantal broedparen

3000

0.3_0.05

0.3_0.08

0.3_0.11

0.25_0.05

0.25_0.08

0.25_0.11

0.35_0.05

0.35_0.08

0.35_0.11

2500

2000

1500

1000

500

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Jaar van de simulatie run

Figuur V.3 Effecten van de verschillende mogelijke beheeropties op het aantal broedparen aan de
hand van het model. De cijfers in de legende geven telkens het schudpercentage en de adulte en
subadulte mortaliteit veroorzaakt door afschot en schudden weer. 0.35_0.05 staat dus voor 35% van
de eieren schudden en een additieve mortaliteit door menselijke ingrepen van 5%. De lijnen met een
zelfde kleur groeperen telkens een % van adulte en subadulte mortaliteit, de streepjes legende staat
voor het percentage schudden.
De resulterende krommen in figuur V.3 geven aan dat de sterkste invloed op de aantal broedparen
bepaald wordt door het % mortaliteit van de ganzen en niet door het % eieren dat geschud wordt. Het
percentage eieren dat geschud wordt heeft wel een directe invloed op het al dan niet stabiliseren van
een populatie op een bepaald niveau en binnen een bepaalde termijn. Duidelijk wordt ook dat bepaalde
scenario’s vrij gelijkaardige resultaten opleveren (bv 35% schudden en 0.08 adulte mortaliteit en 0.3
schudden en 0.11 adulte mortaliteit).
Door het verhogen of verlagen met 10% van de relatie tussen het totaal aantal adulten en het aantal
broedende ganzen veranderen de aantallen wel, maar niet de volgorde van de resultaten van de
verschillende scenario’s. Met andere woorden, deze relatie heeft een zeer sterke invloed op het bepalen
van de grootte van de regulerende ingreep (20 of 30% schudden) maar niet op de vergelijking van de
effectiviteit van de verschillende maatregelen (adulten verwijderen versus schudden).
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Aan de hand van het zelfde model kunnen ook de te leveren ‘inspanningen’ voor elk van de scenario’s
onderzocht worden. Figuur V.4 geeft het afschot of te vangen aantal adulte dieren weer voor elk van
de scenario’s.
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Figuur V.4 Evolutie van het aantal te verwijderen ganzen door afschot of afvangen in functie van de
verschillende scenario’s (voor uitleg bij legende zie vorige tekening).

Deze figuur geeft een typisch gevolg aan van het werken met vaste percentages te verwijderen dieren
in het kader van bestrijdingsacties. Indien de populatieregulatie succesvol is en de aantallen effectief
dalen neemt op termijn ook het aantal te verwijderen dieren af.
In vergelijking met het huidige afschotniveau geeft de figuur aan dat voor de scenario’s die aanleiding
geven tot een stabilistatie van de populatie (zie vorige figuur) er tijdelijk, absoluut gezien, meer ganzen
verwijderd zullen moeten worden, en op termijn een situatie bereikt kan worden waarbij aan de hand
van een vaste jachtinspanning (vast afschot- of afvangstpercentage), in combinatie met het schudden
van eieren, de populatie op een bepaald niveau gestabiliseerd kan worden. Het spreekt voor zich dat
wanneer gewerkt wordt met vaste percentages het aantal te schudden eieren, daalt wanneer het
aantal broedvogels afneemt.
Uit bovenstaande figuur wordt tevens terug duidelijk dat bepaalde scenario’s gelijkaardige
inspanningen vergen voor wat betreft het verwijderen van ganzen door afschot of door het afvangen
van adulte dieren (zie bv 35% schudden in combinatie met 0.08 additieve mortaliteit en 0.3 schudden
en 0.11 additieve mortaliteit).
Tot slot dient nog meegegeven te worden dat in de huidige situatie een toename van 5% (bv . van 30
% naar 35% schudden) overeenkomt met 333 extra eieren schudden, een toename in de additieve
mortaliteit van 3% (bv. van 0.05 naar 0.08) komt overeen met een extra afschot of het afvangen van
180 ganzen).
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V.3 CONCLUSIE
De besluiten die uit deze modelbenadering getrokken zouden kunnen worden dienen met de nodige
voorzichtigheid bekeken te worden. Een van de meest belangrijke in de natuur sturende
populatiedynamische processen, namelijk densiteitsafhankelijke regulerende mechanismen werden niet
in kaart gebracht voor het model. De huidige kennis van de overzomerende ganzen in de
oostkustpolders laat dit immers niet toe.
Een mogelijke toename van predatie door vos werd niet als op zich staand model uitgewerkt.
Toenemende predatie komt neer op het verhogen van de juveniele mortaliteit (waarvan het effect te
vergelijken is met een toename in het % geschudde eieren) en een toename van de adulte mortaliteit.
Wanneer een verdere toename van de vossenpopulatie in oostkustpolders zich zou vertalen naar een
toenemende predatie van ganzen komt dit dus overeen met scenario’s die te vergelijken zijn met het
combineren van schudden en vangen of schudden en verhoogd afschot. Veel hangt hierbij echter af
van de reactie van de Grauwe Ganzen op een toenemende predatordruk en de effectiviteit van
eventuele aanpassingen in de broedgewoonten van de ganzen (verspreiding of concentratie) als
predatievermijdende strategieën.
In grote lijnen wijzen de simulaties in dezelfde richting als deze van de model benaderingen die door
Schekkerman et al.2000 voor de overzomerende ganzen in Nederland uitgewerkt werden. Ook hun
modelmatige benadering wees erop dat de overleving van de adulte dieren de meest directe invloed op
de populatieaantallen en de ontwikkeling ervan heeft. Met andere woorden dat het afvangen van
adulte dieren en/of afschot de populatieaantallen het sterkst beïnvloeden.
Indien in beheerscenario’s gewerkt wordt met vaste percentages te verwijderen dieren (wat in praktijk
overeenkomt met een ‘constante inspanning’) zijn de resulterende aantallen te verwijderen dieren, of
het aantal te schudden eieren, afhankelijk van het populatieniveau.
Bij stijgende populaties wordt het aantal te verwijderen dieren of het aantal te schudden eieren steeds
groter. In de praktijk wordt echter dikwijls makkelijker gewerkt met vaste ‘absolute aantallen’ te
verwijderen dieren (‘veranderende inspanning’) die aan de hand van tussentijdse evaluaties bijgesteld
kunnen worden. Ook scenario’s waarbij er in een eerste fase een extra ingreep uitgevoerd wordt (vb.
afvangen in combinatie met afschot gedurende enkele jaren) en er vervolgens, na afname van het
populatieniveau, minder sterk ingegrepen wordt (vb enkel afschot) vormen een voorbeeld van een
beheer gebaseerd op ‘veranderende inspanningen’.
Het combineren van verschillende maatregelen (afschot verhogen, afvangen en schudden van eieren)
lijkt ook op basis van dit model het meest haalbare en zinvolle scenario.
Hoe de verhouding tussen deze verschillende maatregelen dient te liggen hangt af van de keuze die
men maakt voor het uiteindelijk na te streven populatieniveau (constant houden of een lager niveau).
Gezien het groot aantal onbekenden in het model (zie volgende paragraaf) zal er tevens gewerkt
moeten worden met een ‘best – judgement’ voor wat betreft de te verwijderen aantallen (zie vorige
paragraaf) en aan de hand van evaluatie en bijsturing dienen deze aantallen en/of percentages
bijgestuurd moeten worden. Uit de modelbenadering komt naar voor dat er vermoedelijk geen
contradicties bestaan tussen lagere aantallen broedparen in combinatie met een constant of hoger
jaarlijks afschot, als functie van het aantal geschudde eieren.
Tot slot dient nogmaals benadrukt te worden dat deze modelbenadering enkel richtinggevend kan zijn
voor de mogelijke, relatieve, gevolgen van de verschillende ingrepen. De aantallen die uit deze
scenario’s resulteren geven geen aanwijzing over de werkelijk te verwachten aantallen maar laten enkel
toe de verschillende scenario’s met elkaar te vergelijken wanneer men vertrekt van de gemaakte
‘basisveronderstellingen’.
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Hoofdstuk VI. Juridisch kader betreffende de bejaging
en bestrijding van Ganzen in Europa en Vlaanderen
VI.1

INTERNATIONALE
BESTRIJDING IN EUROPA

REGELGEVING

ROND

GANZENBEJAGING

EN

VI.1.1 Algemeen : Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn en hun gebieden
(‘Speciale beschermingszones').
De belangrijkste internationale wetgeving die een invloed heeft op de bejaging en bestrijding van
ganzen in Vlaanderen is zonder twijfel de vogelrichtlijn (Richtlijn 79/409/EEG inzake het behoud van de
vogelstand).
De vogelrichtlijn heeft als doel de algemene instandhouding van wilde vogels in de Europese Unie te
regelen. Ze heeft betrekking op alle natuurlijk in het wild levende vogelsoorten op het Europees
grondgebied van de lidstaten waarvoor het Verdrag van toepassing is. Ze behandelt verschillende
aspecten van bescherming (inclusief waarborgen voor de instandhouding van leefgebieden,
reguleringen van handel en jacht en bevordering van onderzoek). Sinds het bestaan van de
vogelrichtlijn zijn er talrijke controverses rond jacht en de vogelrichtlijn geweest en in de laatste jaren
zelfs enige confrontaties over de vraag in welke mate jacht verenigbaar is met bepaalde vereisten van
de richtlijn. De controverses wordt vaak gevoed door verschillende interpretaties van die vereisten.
Daarom werd door de Commissie een document opgemaakt om duidelijk richtlijnen te geven en een
kader te scheppen voor jacht en bestrijding binnen Europa binnen het kader van de vogelrichtlijn. Dit
document verscheen in 2004 onder de titel ‘Gidsdocument voor de jacht in het kader van de
Vogelrichtlijn”(http://ec.europa.eu/environment/nature/nature_conservation/focus_wild_birds/sustainab
le_hunting/pdf/hunting_guide_nl.pdf). De bepalingen en randvoorwaarden zoals besproken in de rest
van dit hoofdstuk zijn gebaseerd op de interpretaties en bepalingen zoals terug te vinden in het
gidsdocument. Wanneer artikels vermeld worden gaat het steeds over artikels van de vogelrichtlijn
(Consleg: 1979L0409).
Artikel 2 vermeldt dat alle lidstaten de nodige maatregelen nemen om de populatie die vallen onder de
bovenvermelde groep op een niveau te houden of te brengen dat beantwoord aan de ecologische,
wetenschappelijke en culturele eisen, rekening houdend met de economische en recreatieve vereisten.

De Vogelrichtlijn onderkent volledig de wettigheid van de jacht op wilde vogels als een vorm van
duurzaam gebruik. Jagen is een activiteit die in verschillende regio’s van de Europese Unie significante
sociale, culturele, economische en milieuvoordelen biedt. Ze is beperkt tot bepaalde soorten, genoemd
in de richtlijn, die eveneens een serie ecologische principes en wettelijke vereisten verschaft met
betrekking tot deze activiteit, die door middel van wetgeving van de lidstaten moet worden toegepast.
Voor wat betreft de bepalingen van artikel 3 en 4 die verband houden met het voorkomen van
wezenlijke storing binnen speciale beschermingszones (SBZ’s) die overeenkomstig artikel 4, lid 1 en 2
worden geclassificeerd is de Commissie niet van mening dat sociaal-economische activiteiten – waarvan

jagen een voorbeeld is – noodzakelijkerwijs in strijd zijn met deze bepalingen. Het is echter nodig dat
zulke activiteiten binnen SBZ’s op de juiste wijze worden beheerd en dat er toezicht wordt uitgeoefend
om dergelijke wezenlijke storing te vermijden.

Voor wat betreft de interpretatie rond jacht van artikel 6 (lid 2,3 en 4) van de Habitatrichtlijn
(92/43/EEG) stelt het gidsdocument: de betreffende sectie van de gids over Artikel 6 moet in

die zin worden gelezen dat effecten die niet significant zijn in termen van de beschermingsdoelstellingen voor het NATURA 2000 gebied, niet moeten worden opgevat als strijdig met artikel 6, lid
2 van de Habitatrichtlijn.
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VI.1.2 Opdeling van de vogelsoorten in categorieën:
De vogelrichtlijn deelt de in artikel 1 en 2 vermelde ‘natuurlijk in Europa voorkomende wilde
vogelsoorten’ verder onder in verschillende categorieën. Opgenomen in de bijlagen I tot III/2.

VI.1.3 Verbodsbepaling
Als basisprincipe zijn volgende handelingen, zoals bepaald in artikel 5, verboden voor alle soorten, los
van in welke categorie ze thuishoren:
-het
-het
-het
-het
-het

opzettelijk doden of vangen,
vernietigen van eieren, het wegnemen van nesten
rapen van eieren,
opzettelijk verstoren gedurende de broedperiode
houden van soorten die niet mogen bejaagd of gevangen

VI.1.4 Jacht
Voorafgaande opmerking: het gaat hierbij over jacht en niet over bestrijding !
Het hoger vermelde onderkennen van wettigheid van de jacht op wilde vogels als een vorm van
duurzaam gebruik vinden we terug in artikel 7.
Hierin wordt bepaald dat voor de soorten vermeld in bijlage II, omwille van hun geografische spreiding,
de omvang van hun voortplanting en hun populatieniveau, binnen de lidstaten waarvoor het verdrag
van toepassing is mag gejaagd worden in overeenstemming met de nationale bepalingen. Deze jacht
mag wel de pogingen tot instandhouding van de soort binnen Europa niet in gevaar brengen.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen bijlage II/1 en II/2 soorten. Op bijlage II/1 soorten kan in
alle staten waarvoor het verdrag van toepassing is gejaagd worden (maar zie boven). Op bijlage II/2
soorten kan alleen gejaagd worden voorzover deze soort voor dit land aangemeld is.
Anser anser (Grauwe gans), Anser fabalis (Rietgans) en Branta canadensis (Canadese gans) vallen
onder bijlage II/1. Deze soorten zijn met andere woorden omwille van hun geografische spreiding, hun
populatieniveau en de omvang van hun voortplanting in alle lidstaten waarop het verdrag van
toepassing is bejaagbaar, tenzij anders bepaald door het land zelf. De jacht op deze soorten mag
echter de instandhouding van deze soorten binnen de lidstaten niet in gevaar brengen.
Anser albifrons (Kolgans) en Anser brachyrhynchus (Kleine Rietgans) behoren tot bijlage II/2. Zij
kunnen dus enkel bejaagd worden in die landen die ze hebben laten opnemen op de lijst van voor hun
land bejaagbare soorten. Beide soorten staan voor België op de lijst en zijn dus bejaagbaar, voor zover
er een geen beperkingen worden opgelegd aan de jacht door de Vlaamse wetgeving. Actueel is er geen
openingsperiode voorzien voor deze soorten en kunnen ze dus in Vlaanderen niet bejaagd worden.
Ditzelfde artikel 7 bepaalt verder dat voor wat betreft de jacht op deze soorten er op dient toegezien te
worden dat deze soorten niet bejaagd worden gedurende het broedseizoen of tijdens de fase dat
de jongen het nest nog niet verlaten hebben; specifiek voor de trekvogels mag er ook niet op
gejaagd worden tijdens de broedperiode, noch tijdens de trek naar hun nestplaatsen.
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VI.1.5 Samenvatting: Reguliere bejaging en Europese wetgeving
Op basis van de Europese regelgeving (vogelrichtlijn) zijn Canadagans, Grauwe gans, Kolgans, Rietgans
en Kleine rietgans in principe in België bejaagbaar. De vogelrichtlijn legt wel als beperkingen voor de
bejaging van deze soorten in Vlaanderen op dat;
de bejaging van deze soorten niet in strijd mag zijn met de instandhouding van deze soorten
binnen de Europese lidstaten
de bejaging niet mag plaatsvinden gedurende het broedseizoen
de bejaging op trekvogels (Kolgans, Kleine Rietgans, Rietgans) daarenboven niet mag
plaatsvinden gedurende de periode van de trek naar de broedgebieden
Tot slot bepaalt de vogelrichtlijn ook de bejaging conform de nationale (regionale) wetgeving dient te
zijn. Deze laatste bepaalt in het openingsbesluit 2003-2008 dat voor deze periode er geen
openingsperiode voorzien wordt voor Kleine Rietgans, Rietgans en Kolgans (deze maatregel bestaat in
België sedert 1981.)

VI.2 POPULATIEREGULERENDE MAATREGELEN VOOR GANZEN IN VLAANDEREN,
WIE KAN WAT, WAAR EN WANNEER DOEN ? DE WETTELIJKE BEPALINGEN.
(TOESTAND 2006)
Met het uitgeven van de folder opgesteld naar aanleiding van dit project (Casaer et al. 2006) werd
tegemoet gekomen aan de talrijke vragen rond de wettelijke aspecten betreffende
populatieregulerende maatregelen voor ganzen. Deze maatregelen dienen zowel voor het voorkomen
en bestrijden van landbouwschade of schade aan eigendommen als voor het reguleren van deze
ganzenpopulaties binnen het Vlaams natuurbeleid.
Er dient een duidelijk onderscheid gemaakt te worden tussen de verschillende groepen (categorieën)
waarin de in Vlaanderen voorkomende ganzensoorten onderverdeeld kunnen worden.
•
De Grauwe en de Canadese gans zijn jaagbaar wild, dus wildsoorten 1 waarop de jacht onder
de huidige wetgeving geopend is. Hiervoor bestaan bijgevolg wettelijk bepaalde openingstijden en
modaliteiten voor het bejagen, bestrijden (bv. afvangen) ervan.
•
De rietgans, Kleine Rietgans en kolgans zijn niet jaagbaar wild, dus wildsoorten waarop de
jacht niet geopend is. Ook bestrijding en/of populatieregulatie op deze soorten is bijgevolg niet
mogelijk.
•
De derde groep zijn de Nijlgans, Magelaengans, ontsnapte of verwilderde boerengans of
‘soepgans’. De soorten in deze groep hebben in Vlaanderen geen wettelijk beschermd statuut. Op de
mogelijke populatieregulerende ingrepen voor deze soorten komen we op het einde van de folder
terug.

VI.2.1 Grauwe ganzen en Canadese ganzen:
Naast het verjagen van deze ganzensoorten, kunnen de populatieaantallen geregeld worden via het
afvangen van ruiende ganzen, het schudden, rapen of vernielen van eieren of het schieten van de
ganzen. Wie, wanneer welke populatieregulerende maatregel mag toepassen willen we verduidelijken
in de volgende paragrafen.

1

Wildsoorten : onder wild of wildsoort worden alle diersoorten verstaan die opgesomd worden in artikel 3 van het jachtdecreet.
Deze soorten zijn verder onder te verdelen in soorten die mogen bejaagd worden (jaagbaar wild) en soorten die niet bejaagd
mogen worden (niet jaagbaar wild).Alleen jaagbaar wild kan in gesloten tijd bestreden worden. Niet jaagbaar wild mag niet
bestreden worden.
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a. Welke modaliteiten voor welke populatieregulerende maatregelen?
Reguliere jacht
Wie: De gewone jacht wordt beoefend door de jachtrechthouder, mede-jachtrechthouders of
genodigden. Iedereen moet over een geldig jachtverlof beschikken. Naast het gebruik van een geweer
kan er ook gejaagd worden met de roofvogel onder dezelfde voorwaarden.
Wat: De reguliere jacht vormt de basis van alle populatieregulerende ingrepen op (bejaagbare)
wildsoorten. Het hoort tot de plichten van de jachtrechthouders om te zorgen voor een ‘normale’
wildstand. Eigenaars of grondgebruikers kunnen de jachtrechthouder immers verantwoordelijk stellen
voor ‘belangrijke wildschade’.
Wild dat bemachtigd wordt door jachtactiviteiten, wordt eigendom van de jager.
Waar: Op de gronden waar men het jachtrecht heeft en waarvoor een geldig jachtplan is ingediend.
Wanneer:
Grauwe gans :
Canadese gans:

buiten vogelrijke gebieden1 :
in vogelrijke gebieden :

15/08 – 30/09
15/09 – 30/09

buiten vogelrijke gebieden :
in vogelrijke gebieden:

15/08 – 15/01
15/09 - 15/11

Bijzondere bejaging
Wie: Zelfde als ‘reguliere jacht’
Wat: Jacht buiten de bovenstaande jachtperiode ter voorkoming van schade op graangewassen, met
uitzondering van maïs.
De schadedreiging moet reëel zijn en de teelteigenaar moet eerst andere maatregelen getroffen
hebben om schade te vermijden. De teelteigenaar moet de jachtrechthouder schriftelijk verzoeken om
een bijzondere bejaging uit te voeren.
Aangezien het hier ook ‘jacht’ betreft wordt het bemachtigde wild ook eigendom van de jager.
Waar: op en rond percelen met graangewassen.
Wanneer: De bijzondere bejaging kan gebeuren vanaf 10 juli tot 31 augustus. Deze vorm van jacht
mag ook alleen maar plaatsvinden vanaf één uur voor zonsondergang tot één uur na zonsondergang.
In de vogelrichtlijngebieden wordt deze periode echter met een uur ingekort en mag er na
zonsondergang niet meer gejaagd worden.
De jachtrechthouder dient via fax, brief of e-mail de woudmeester op de hoogte te brengen en mag
pas 24 uur na de melding starten met de bejaging. De periode waarvoor één melding kan gelden werd
in afspraak met de buitendiensten van Agentschap voor Natuur en Bos in West Vlaanderen vastgelegd
op 3 weken.
Bestrijding met het geweer of met de roofvogel in het kader van art. 22 (schade aan eigendommen of
gewassen)
Wie: De eigenaar of grondgebruiker, of derden aangeduid door deze personen. Alle personen die de
bestrijding uitvoeren moeten voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een jachtverlof. **
Wat: Ter voorkoming van schade aan eigendommen of gewassen.

1

Voor een omschrijving van vogelrijke gebieden en de afbakening ervan: zie B.V.R. van 18 juli 2003 betreffende de jacht in
het Vlaamse Gewest voor de periode van 1 juli 2003 tot 30 juni 2008 (beschikbaar op www.natuurenbos.be)
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De schadedreiging moet reëel zijn en de (teelt)eigenaar moet eerst andere maatregelen getroffen
hebben om schade te vermijden. De (teelt)eigenaar moet de jachtrechthouder schriftelijk in gebreke
gesteld hebben.
Aangezien het geen jacht betreft, dienen de bemachtigde dieren afgegeven te worden aan het lokaal
OCMW. Deze regelgeving belemmert de piste om het ganzenvlees als culinair streekproduct te
promoten.
Waar: Overal (ook
eigendommen. Wel
jachtrechthouder en
andere bevredigende

in vogelrijke gebieden) waar schade optreedt aan gewassen, teelten of
dient er eerste een schriftelijke ingebrekestelling gebeurd te zijn van de
dient de bevoegde ambtenaar verwittigd geworden te zijn en mogen er geen
oplossingen voorhanden zijn.

Wanneer: Heel het jaar door. Enkel tussen zonsopgang tot zonsondergang
De eigenaar of grondgebruiker dient de woudmeester op de hoogte te brengen en mag pas 24 uur na
de melding starten met de bejaging. De periode waarvoor één melding kan gelden werd in afspraak
met de buitendiensten van Agentschap voor Natuur en Bos in West-Vlaanderen vastgelegd op 3 weken.
Vernielen, schudden en rapen van eieren ten behoeve van het natuurbeheer
Wie : De jachtrechthouder, zijn bijzondere veldwachter (= beëdigde jachtwachter), de grondeigenaar
en de grondgebruiker
Wat: Maatregel ter voorkoming van een overmatige standpopulatie
Waar: Op de gronden waar men het jachtrecht heeft, aangesteld is, eigenaar van is of gebruik van
maakt
Wanneer: Na voorafgaande schriftelijke melding aan de woudmeester.
Afvangen van ruiende ganzen ten behoeve van het natuurbeheer
Wie : De jachtrechthouder, zijn bijzondere veldwachter (= beëdigde jachtwachter), de grondeigenaar
en de grondgebruiker
Wat: Maatregel ter voorkoming van een overmatige standpopulatie
Waar: Op de gronden waar men het jachtrecht heeft, aangesteld is, eigenaar van is of gebruik van
maakt
Wanneer : gedurende de ruiperiode: 1 juni tot en met 15 juli
De woudmeester moet schriftelijk op de hoogte gesteld worden vooraf en het aantal gevangen ganzen,
zowel als het tijdstip van de vangst en de locatie dienen achteraf aan de woudmeester gemeld te
worden.
Bestrijding met het geweer ten behoeve van het natuurbeheer
Wie: jachtrechthouder, zijn bijzondere veldwachter (= beëdigde jachtwachter), de grondeigenaar en de
grondgebruiker, die in het bezit zijn van een geldig jachtverlof
Wat: Maatregel ter voorkoming van een overmatige standpopulatie
Waar: Op de gronden waar men het jachtrecht heeft, aangesteld is, eigenaar van is of gebruik van
maakt
Wanneer: Het ganse jaar, na voorafgaande schriftelijke melding aan de woudmeester.
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b. Welke maatregelen, door wie?
Jachtrechthouder
& genodigden
Bestrijding

Bijzondere
veldwachter
( = beëdigde
jachtwachter

Grondeigenaar

Grondgebruiker

Derden

**

**

**
***

Bijzondere
bejaging
Reguliere jacht

Vangen in de
ruiperiode
Schudden van
eieren
Vuurwapen ten
behoeve van
natuurbeheer*
* personen in bezit van geldig jachtverlof
** personen die voldoen aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een jachtverlof, indien met het
geweer dien er ook een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid afgesloten te zijn.
*** deze personen kunnen in de praktijk ook de jachtrechthouder of bijzondere veldwachters zijn
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c. Welke maatregel wanneer ?
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VI.2.2 Rietganzen, Kleine Rietganzen en Kolganzen
Zoals hoger vermeld behoren deze soorten in Vlaanderen, net zoals in de meeste andere Europese
landen tot de wildsoorten. De laatste decennia werden echter geen openingsperioden meer voorzien
voor deze soorten in Vlaanderen. In tegenstelling tot bijvoorbeeld in Nederland voor de Kolgans,
kunnen deze soorten ook niet bestreden worden.
Schade veroorzaakt door deze soorten wordt vergoed vanuit het Fonds voor Preventie en Sanering
inzake Leefmilieu en Natuur (Minafonds).
Los van deze gerechtelijke procedure is het steeds aangewezen om de schade zo snel mogelijk te laten
vaststellen door de gemeentelijke schattingscommissie. Deze vaststelling is van belang bij de
belastingaangifte.

VI.2.3 Magalaengans, Nijlgans en soepganzen
Magalaengans, Nijlgans en soepganzen hebben geen wettelijk beschermd statuut.

Foto 7 : Soepganzen (Foto Christine Verscheure)
De schade veroorzaakt door deze soorten kan dan ook noch op de jager, noch op het Fonds verhaald
worden. Deze ganzensoorten mogen ten alle tijden en overal door iedereen gedood en gevangen
worden met de toegestane middelen.

VI.2.4 Nuttige adressen
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB)
(= het vroegere AMINAL, afdeling Bos en Groen en Afdeling Natuur, West-Vlaanderen)

Voor West-Vlaanderen:
Zandstraat 255, 8200 Brugge (Sint-Andries)
Tel. 050-45 41 76 - Fax 050-31 94 58
Ir. Danny Maddelein en/of Ir. Theo Vitse (afd. Bos & Groen)
Zandstraat 225 bus 3, 8200 Brugge
Ir. Wim Pauwels (afd. Natuur)
Zandstraat 225 bus 3, 8200 Brugge
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Hoofdstuk VII.
standganzen

Aanzet

van

beheerplan

voor

de

VII.1. INLEIDENDE BEDENKINGEN
VII.1.1. Situering
Strategische doelstellingen inzake ganzenbeheer zijn in de eerste plaats gericht op het behoud van de
internationaal belangrijke concentraties van overwinterende wilde ganzen, waarvoor Vlaanderen een
specifieke en Europees erkende verantwoordelijkheid draagt. Dit betreft vnl. de overwintering van
Kolgans en Kleine rietgans, die hier de zuidgrens van hun winterareaal hebben.
Door wijzigingen in het verspreiding- en trekpatroon bij de Grauwe gans in West-Europa pleisteren ook
toenemende aantallen van deze soort in Vlaanderen, en dit niet enkel in het winterhalfjaar. De laatste
twee decennia is er immers een markante opkomst van de Grauwe gans als broedvogel. Ook de
toename van Canadese Gans, Nijlgans en andere residente exotische ganzensoorten vormt een
bijkomend probleem dat accuraat dient aangepakt te worden.
Door deze ontwikkelingen is het beheer van ganzenpopulaties meer complex geworden en dienen
zowel beleidsopties als concrete beheermaatregelen uitgewerkt.
Het te voeren beleid, met name inzake internationale natuurbehoud-verplichtingen enerzijds en
mogelijke landbouwschade anderzijds zal daarom ook duidelijk moeten uitgaan van het onderscheid
tussen de zuiver overwinterende (internationaal beschermde) soorten en de broedende standganzen.
Maatregelen met het oog op vergoeding van mogelijke ganzenschade maken onlosmakelijk deel uit van
duurzaam natuurbeheer en dienen als operationele doelstelling uitgewerkt op de onderscheiden
administratieve niveaus. Dit dient te gebeuren met in acht name van een aantal randvoorwaarden. Dit
vraagt een specifieke deskundigheid en een multidisciplinaire aanpak, gesteund op wetenschappelijke
feitenkennis. Eventuele vergoedingen dienen uiteraard rekening te houden met het onderscheid tussen
overwinterende en standganzen.
De duurzame instandhouding van internationaal beschermde ganzenpopulaties met respect voor
draagkracht van de leefomgeving vergt passende regelgeving en uitvoering van goede afspraken
tussen diverse partners/stakeholders:
terreinbeheerders en verantwoordelijken voor instandhouding van beschermde gebieden
(overheid en privé organisaties)
landbouwers
wildbeheereenheden
overheid (Vlaamse Gemeenschap, Agentschap Natuur en Bos, Provincies, Gemeenten)
particuliere eigenaars (incl. hobby landbouwers)
Binnen de Oostkustpolders (ook binnen de zes doelgemeenten) bestaan subregionale verschillen in
verspreiding van ganzenaantallen wegens het gebruik van kerngebieden en secundaire uitwijkplaatsen
in de winter, broed- en ruiplaatsen in het zomerhalfjaar.
Bepaalde delen van deze polders vallen onder één of diverse ruimtelijke overdrukken op het
gewestplan (zoals : landschappelijk waardevol landbouwgebied, natuurgebied, reservaatgebied, e.d.).
Bovendien kennen een aantal zones één of meerdere beschermende statuten:
- NATURA 2000 (speciale beschermingszones van Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen)
- Vlaams Ecologisch Netwerk (VEN)
- Vlaams of particulier reservaatgebied
- Beschermd landschap
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De nog te bekrachtigen instandhoudingsdoelstellingen m.b.t. de vogel- en habitatrichtlijngebieden
zullen de overwintering van pleisterende internationaal beschermde ganzen omvatten.
Door deze sterk uiteenlopende ruimtelijke gegevenheden is een ‘passe partout–beleid’ niet evident.
Een beheersplan voor de Oostkustpolders wordt opgesteld als een algemeen beleid met een
differentiatie en specifieke aanpak voor de verschillende concentratiegebieden3. De specifieke aanpak
van de concentratiegebieden tijdens het broedseizoen en de rui wordt noodzakelijk geacht gezien het
precies in deze periode en in deze gebieden de aanpak het meest efficiënt is.
Hierbij worden duidelijke specificaties inzake aard van de maatregelen, opvolging en doelstelling
opgesteld, zowel voor de concentratiegebieden als voor de gebieden erbuiten. Hoewel de aanpak zich
specifiek richt op de Grauwe Gans, vallen ook de exoten, de bastaardganzen en de verwilderde
exemplaren (soepganzen) hieronder, en dit uiteraard binnen de grenzen van de zes gemeenten zoals
gedefinieerd voor het project zomerganzen.
Als overzichtelijke leidraad wordt voor alle concentratiegebieden van broedende Grauwe Ganzen,
exoten en ‘soepganzen’ een samenvattende fiche opgesteld waarvan hierbij het model volgt.
Regio: …
voorbije beheer:
huidige situatie:
huidig beheer:
te verwachten populatieniveau:
impact op landbouw:
impact op natuur:
voorstel beheer:
draagvlak voor beheer:

VII.1 2. Waarom een beheerplan?
Zowel vanuit landbouwzijde als vanuit de natuurbeweging wordt gewezen op de toegenomen aantallen
van ‘overzomerende’ Grauwe Ganzen, ‘exoten’, en ‘soepganzen’ de laatste jaren. De opdrachtgever
(Prov. West-Vlaanderen) gaat ervan uit dat als gevolg hiervan niet alleen landbouwers getroffen
worden door schadeproblemen, maar dat ook in natuurgebieden schade aan vegetaties wordt
ondervonden. Hoewel de dimensies van deze toename absoluut niet vergelijkbaar zijn met de situatie
in Nederland, wordt het nuttig geacht het probleem van ‘overpopulaties’ in de literatuur (met name
omtrent wildbeheer) na te gaan, mede om de elders genomen maatregelen op eventuele relevantie
voor de Westvlaamse situatie te beoordelen.

3

Een concentratiegebied wordt hier beschouwd als een gebied waar tijdens het broed- of ruiseizoen grote
concentraties Grauwe Ganzen (en/of exoten) aanwezig zijn.
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De voorliggende situatie vormt misschien een typisch voorbeeld van wat in de literatuur (zie o.a.
Caughley 1981) beschreven wordt als een situatie met een ‘lokale overdadig aanwezige’ populatie
dieren (e.g. in kader van natuurbehoud zie o.a. Goodrich & Buskirk, 1995). Deze term duidt op situaties
waarbij de impact van wild levende diersoorten in een bepaald gebied door bepaalde maatschappelijke
geledingen als ‘negatief’ beschouwd worden.
De negatieve, zowel als de positieve waarden die toegekend worden aan de aanwezigheid en/of de
activiteiten van diersoorten zijn sterk onderhevig aan de maatschappelijke context en zijn bijgevolg ook
veranderlijk in de tijd. Welke aantallen of densiteiten als ‘overdadig’ beschouwd worden is sterk
afhankelijk van de maatschappelijke context en de vraag ‘wie draagt de veroorzaakte schade’.
Uiteraard speelt de persoonlijke houding van de individuele mens hierbij een belangrijke rol (Conover,
2002. § 15. Human dimensions).
Conover (in Wagner & Seal, 1992) omschrijft dan ook een punt van ‘maatschappelijke draagkracht’ als
dat niveau waar de positieve waarden van de aanwezigheid van dierpopulaties (ethische, emotionele,
intrinsieke zowel als commerciële betekenis) in evenwicht zijn met de negatieve gevolgen ervan
(schade aan eigendommen of natuurwaarden, perceptie van overlast, negatieve effecten op populatie
zelf).
Eenmaal deze grens overschreden leiden maatschappelijk mechanismen normaliter tot het tot stand
komen van beheerplannen die ervoor zorgen dat
(i)
de gevolgen van de aanwezige densiteiten minder negatieve impact hebben (preventie),
(ii)
de densiteiten gereguleerd worden tot het niveau waarbij er terug een balans bestaat
tussen positief en negatief geëvalueerde effecten
(iii)
door het nemen van mitigerende (verzachtende) of compenserende maatregelen, waardoor
de schade aanvaardbaarder wordt voor de schadelijder.
Twee goede overzichten van de problematiek rond het bepaling van mogelijke oorzaken en mogelijke
remedies voor ‘overabundance’ kan men vinden bij Mcschea et al. (1997) en Wagner & Seal (1992). In
beide overzichten komt duidelijk naar voor dat deze term inherent gebonden is aan ‘waarde oordelen’
van maatschappelijke groepen en bijgevolg steeds subjectief is. Wat voor de ene ‘te veel’ is, kan voor
de ander nog ‘te weinig’ zijn. Het bepalen van de culture ‘carrying capacity’ (zie hoger – evenwicht
tussen positieve en negatieve appreciaties van een soort) is bijgevolg een maatschappelijk en
beleidsproces. Het is echter van belang beheer en beleid rekening houden met de verschillende
schaalniveaus, van locale of regionale tot grensoverschrijdende of Europese dimensies. Er is meer
vrijheid van handelen wanneer men te maken heeft met grote totaalpopulaties dan wel met soorten
waarvan de betreffende populatie beperkt is en onverwachte schommelingen de veerkracht ervan
kunnen in gevaar brengen.

VII.1.3. Welk populatieniveau?
Alhoewel in het kader van beheerplannen rond impact van een wildsoort niet het aantal dieren maar
wel de impact ervan het streefdoel van het beheerplan moet vormen (Sinclair et al., 2006), vormt het
aantal dieren conceptueel wel een van de belangrijkste elementen in het tot stand komen van een
beheerplan.
Wanneer enkel het voortbestaan van een diersoort wordt beoogd zonder onderzoek naar impact zal het
beheerplan uiteraard verschillend worden opgevat.
De algemene vraag betreffende impact is immers waar de relatie ligt tussen de aantallen dieren en de
voor de verschillende maatschappelijke groepen aanvaardbare of wenselijke invloed. De relatie tussen
de densiteit van een bepaalde soort en de positieve en/of negatieve waarden die aan bepaalde soorten
toegekend worden zal vaak sterk verschillen van belangengroep tot belangengroep. Naast een te hoge
densiteit kan ook een te lage densiteit voor inheemse wildsoorten als onaanvaardbaar worden
beschouwd (zie figuur VII.1), zeker wanneer leefbaarheid van populaties een kritische grens bereikt
(viable populations).
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Figuur VII.1. Inschatting van optimale, aanvaardbare en onaanvaardbare populatiedensiteiten door
verschillende belangengroepen, schematische weergaven. De cijfers verwijzen naar de inschatting
door de verschillende belanghebbenden (naar Conover 2002). De gele zone geeft de ‘range’ van
populatiedensiteiten weer die voor alle stakeholders aanvaardbaar zijn, m.a.w. voor niemand
onaanvaardbaar zijn.

Het maatschappelijk optimale populatieniveau bevindt zich in de gele zone waarbij de soort voor geen
enkele belangengroep ‘onaanvaardbaar’ hoog is, maar ook voor niemand onaanvaardbaar laag. Gezien
de menselijke dimensie van de bovenstaande relatie tussen densiteiten en de perceptie van de ervaren
impact, spreekt het voor zich dat door educatie, algemene of gerichte voorlichting, compensaties voor
ev. schade of inkomstderving, de appreciatie voor de soort in de bovenstaande curves kunnen wijzigen,
en bijgevolg dus ook de maatschappelijk optimale populatieniveaus.

VII.2 AANZET TOT BEHEERPLAN ‘ZOMERGANZEN’: BEVRAGING
VII.2.1. Doelstellingen en betrokkenen
Een eerste belangrijk deelaspect voor het uitwerken van een beheerplan voor ganzen in de
Oostkustpolder was een beter inzicht te krijgen in de perceptie van de verschillende doelgroepen rond
de impact van de huidige populatiedensiteiten van de hier overzomerende ganzen. Hieraan gekoppeld
is de formulering van de doelstellingen die het beheerplan dient na te streven. Het vastleggen van de
algemene doelstellingen, de technische objectieven en de eraan gekoppelde maatregelen vormen drie
bouwstenen van een degelijk beheerplan (Sinclair et al., 2006).
Beck et al. (2000) in het onderzoek naar verwilderde watervogels in Vlaanderen vermelden als
tussenliggende stap het bepalen van het probleem. Wij beschouwen het aflijnen van het probleem, en
het bepalen van de situaties waarin het probleem verholpen wordt, als geïntegreerd deel van de
doelstellingen van een beheerplan.
Vermits het de bedoeling is dat finaal alle verschillende groepen van betrokkenen het plan
onderschrijven en - elk op hun manier- zullen bijdragen aan het uitvoeren van de maatregelen, is het
belangrijk dat de verschillende groepen geconsulteerd worden bij het bepalen van de doelstellingen van
het beheer.
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Dit ambitieniveau inzake participatie bevindt zich op de grens tussen het niveau waarbij de
stakeholders ‘geconsulteerden’ zijn en het niveau waarbij de stakeholders een adviserende rol
toegedeeld krijgen. Dit overgangsniveau vormt de grens tussen een niet-interactief en een interactief
beleid vanuit de overheid (zie Bogaert, 2004).
Deze meer participatieve vorm van beleid is in het kader van het beheerplan rond zomerganzen in de
zes Oostkust-gemeenten vooral beargumenteerd vanuit instrumentele invalshoek, eerder dan vanuit
inhoudelijke of democratische argumenten. Dit wil zeggen dat men door een grote betrokkenheid aan
de besluitvorming in hoofdzaak een groter draagvlak voor het uiteindelijke beheer nastreeft. De
projecthouder heeft in samenspraak met de opdrachtgever nagestreefd om via een hoger
ambitieniveau van participatief beleid met een grotere betrokkenheid vanaf de eerdere fase van de
besluitvorming, te komen tot een grotere acceptatie van de beslissingen. Gehoopt wordt aldus
hindermachten ten gevolge van het niet betrekken van bepaalde belangengroepen te voorkomen
(Bogaert, 2004).
De vier belangrijkste betrokken zijn:
•
•
•
•

Het Agentschap Natuur en Bos van het Vlaamse Gewest (vroeger AMINAL)
De natuurverenigingen (vnl. leden, niet via de vertegenwoordiging)
De jagers (georganiseerd in Wildbeheereenheden en vertegenwoordigd via de Hubertus
Vereniging Vlaanderen)
De landbouwers (vertegenwoordigd door de Boerenbond)

Alhoewel de provincie West Vlaanderen zeker een zeer belangrijke betrokken partij is, werd zij niet
specifiek bevraagd in het kader van het bepalen van de doelstellingen. Als opdrachtgever van het
project heeft zij immers, ook in naam van de gemeenten die optreden als co-financiers van het project,
haar krijtlijnen voor de doelstellingen van het beheerplan vastgelegd in de opdracht. Hoewel dit vnl. de
standganzen betreft worden tevens relaties met de overwinterende soorten aangegeven.
De streefdoelen zijn:
- Het komen tot een wetenschappelijk gefundeerd integraal beheerplan en een voorstel van een
concreet actieplan inzake standganzen in de oostkust, waarbij een aanvaardbaar niveau van schade
nagestreefd wordt (als opstap naar een verantwoord populatiebeheer).
- De betrokkenheid van verschillende maatschappelijke groepen vergroten door het voorzien in
correcte informatie over de verschillende soorten, en dit in relatie tot de noden of wensen vanuit
natuurbehoud en soortenbescherming enerzijds (bescherming trekkende ganzensoorten zoals kleine
rietganzen en kolganzen) en anderzijds de noodzaak vanuit landbouw voor het beheer van
standganzen.
- Het verantwoordelijkheidsgevoel bij de verschillende partners over hun rol in deze problematiek
verhogen, en de bereidheid creëren tot het ondernemen van verantwoorde acties door een deskundige
initiatie in de verschillende beschikbare en toegestane technieken voor schadevoorkoming en
populatiebeheer.
- Het integrale beheersplan moet het kader vormen voor verschillende sectorale beheersplannen
(wildbeheersplannen, beheersplannen natuurgebieden, enz.); de vorige twee doelstellingen hebben
betrekking op de implementatie van de beheersdoelstellingen in die sectorale plannen. Het project
moet de ‘zelfredzaamheid’ van de betrokkenen en de partners verhogen om op een deskundige manier
het beheersplan uit te voeren. (Het is evident dat hieraan zowel controle als monitoring dienen
gekoppeld te worden).
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VII.2.2. Aanpak van bevraging rond doelstellingen
Om niet te vervallen in de klassieke vermenging tussen doelstellingen, technische objectieven en
maatregelen werd aan de verschillende betrokken doelgroepen gevraagd duidelijk aan te geven welke
concrete meetbare doelstellingen zij zien als de finaliteit, vanuit hun sector, die bereikt moet worden
door middel van het op te maken beheerplan. Deze vormen dus eigenlijk de aanzet tot sectoriële
technische doelstellingen voor het beheerplan.
Daarnaast werd gevraagd welke maatregelen de betrokkenen, als sector, zelf zouden willen/kunnen
uitvoeren voor het bereiken van deze technische objectieven. Hierdoor werd tevens vermeden dat de
ene doelgroep uitspraken gaat doen over wat de andere doelgroep moet doen en laten.
Het INBO zelf inventariseerde de verschillende antwoorden, vergeleek de doelstellingen van de
verschillende betrokkenen en heeft de ecologische, economische, maatschappelijke en juridische
aspecten van elk van de voorgestelde maatregelen onderzoekt.
De term 'haalbaarheid' omvat daarbij zowel de technische, als praktische en maatschappelijke
(draagvlak voor maatregel) dimensie van de vraag 'kan de maatregel uitgevoerd worden'.
Haalbaarheid is dus niet een extra criterium naast maatschappelijke draagkracht, economische
haalbaarheid en wettelijke mogelijkheden, maar een resultante van dit alles. In het kader van dit korte
project kon dit uiteraard niet volledig getest worden.
Alhoewel de vragen dezelfde waren voor de vier verschillende groepen, verschilde de manier van
bevragen tussen de verschillende belangengroepen.
- Voor wat betreft het Agentschap Natuur & Bos gebeurde de input via email.
- Met de wildbeheereenheden vond verschillende keren een overleg plaats en ten slotte werden de
verschillende wildbeheereenheden, actief in het projectgebied, uitgenodigd op een vergadering te
Lapscheure. Na deze vergadering werd het gemeenschappelijk standpunt van de vergadering
genotuleerd door de wetenschappelijk medewerker van de Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) en
nogmaals ter goedkeuring doorgestuurd naar alle wildbeheereenheden binnen het projectgebied. Dit
goedgekeurd verslag van de vergadering werd tenslotte doorgestuurd als input naar de projectgroep.
- Met de landbouworganisatie vond een overleg plaats, waarbij naast vertegenwoordigers van de
Boerenbond (Hans Mommerency & Ignace Deroo) ook de gebiedswerker van de provincie aanwezig
was (Kristof Verhoest). De resultaten van deze vergadering werden ook hier samengebracht in een
verslag dat na goedkeuring door de verschillende deelnemers vanuit de stakeholdersgroep gehanteerd
werd als input voor het project.
- Tot slot werden gelijkaardige vragen gesteld als steekproef aan de leden van de Vogelwerkgroep
Mergus en aan enkele leden van de lokale afdelingen van Natuurpunt. Hierbij werd niet getracht te
komen tot telkens een gemeenschappelijk standpunt van de groep, maar werd via een anonieme
enquête aan de aanwezigen gevraagd hun mening weer te geven, en zo te peilen naar de gemiddelde
opinie.
Vermits deze laatste manier van werken een tussenstap vergt om te komen tot het standpunt van ‘de
sector’ als input voor het project, worden eerst deze resultaten besproken alvorens te komen tot het
vergelijken van de verschillende doelstellingen vanuit de verschillende stakeholdergroepen.
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VII.3. RESULTATEN VAN DE BEVRAGINGEN BIJ DOELGROEPEN
VII.3.1. Resultaten van de bevraging ‘Doelstellingen’
a. Natuurverenigingen
In het totaal werden 42 personen bevraagd. Ze werden gevraagd om voor Grauwe Ganzen, Canadese
Ganzen en voor verbasterde ganzen aan te geven welke doelstellingen moesten bereikt worden door
middel van het beheerplan. De resultaten zijn samengevat in onderstaande tabel.
De resultaten van de bevraging bij vrijwilligers in de sector natuur (natuurverenigingen en
vogelwerkgroepen) in 2006 betreft een beperkte steekproef (n= 42) gespreid over een gevarieerd
publiek, waaronder ook personen van buiten de Oostkustpolders; van een aantal mensen werden
reacties niet in de vorm van de formulieren ontvangen. Uitgedrukt in % zijn de resultaten te vinden in
onderstaande tabel. (Gezien men meerdere antwoorden tegelijk mocht geven kan de som meer dan
100% bedragen).
Deze cijfers bevestigen de in het tussentijds verslag aangegeven trend met betrekking tot de
doelstellingen: men wil duidelijk de stand van alle zomerganzen doen afnemen of minstens stabiel
houden (meest nadrukkelijk voor Canadese en soepganzen); voor de Grauwe Gans wordt slechts door
een minderheid (17%) gepleit om verdere spontane ontwikkeling te laten gebeuren.
In vergelijking met de voorlopige resultaten zijn er voor de Grauwe Gans wat betreft de doelstelling
‘beperking van de negatieve gevolgen’, bijna de helft van de bevraagden die daarmee akkoord gaan.
Voor de andere soorten wordt de noodzaak niet zo aangevoeld, wellicht gezien de beperkte omvang
van de problemen. Wel dient opgemerkt te worden dat de aard van de negatieve impact (op landbouw,
natuurwaarden, recreatie of ‘imago van de ganzen’) die beperkt dient te worden niet verder werd
gespecificeerd. De gevraagde sensibilisatie werd niet nader gespecifieerd.
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Stand verder verhogen

Spontane evolutie (geen menselijke
ingrijpen in aantallen)

Beperken van de negatieve gevolgen van
de aanwezigheid van de standganzen

Afvangen in de rui

Schudden van eieren in natuurgebieden

Schudden van eieren buiten natuurgebieden

Afschot door beheerders

Sensibilisatie campagnes naar andere
betrokkenen toe

Aanduiden van ‘opvanggebieden’ binnen
reservaatgebieden

Andere (*)

60

10

5

17

48

0 43

62

50 17

50

2

0

74

14

0

2

33

0 67

74

64 29

52

0

0

83

7

0

2

24

0 76

62

62 40

48

0

0

Andere (*)

Stand niet verder laten toenemen
(stabiliseren)

Soorten groep

Maatregelen (in % ; n = 42)

Stand doen afnemen

Doelstellingen (in % ; n = 42)

Grauwe gans

Canadese
gans

Tamme
ganzen,
bastaarden,
…

Tabel VII.1 Resultaten van bevraging van vrijwilligers in natuurverenigingen en vogelwerkgroep
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b. Anderen
Bij de andere stakeholders vinden we, voor wat betreft het niveau van de populatie, gelijkaardige
doelstellingen (zie ook tabel). Het Agentschap Natuur & Bos legt de nadruk op het behoud van een
populatie Grauwe Ganzen enerzijds, m.a.w. geen nultolerantie ten opzichte van overzomerende Grauwe
Ganzen, maar benadrukt anderzijds dat het niveau zodanig moet zijn dat de impact aanvaardbaar is
voor alle partijen. Het agentschap geeft enkel aan dat voor wat het populatieniveau betreft een verdere
toename van de Grauwe Ganzen zeker niet wenselijk is, zonder zich uit te spreken over het feit of de
populatie moet dalen dan wel gestabiliseerd dient te worden op het huidig niveau om ervoor te zorgen
dat de impact voor alle partijen aanvaardbaar is.
Voor Canadese ganzen kiest het agentschap voor een zo minimaal mogelijke populatie, indien mogelijk
zelfs volledige uitroeiing.
Vanuit de jagerij wordt er voor Canadese Gans geen specifiek standpunt ingenomen wat betreft het na
te streven populatieniveau. Voor de Grauwe Ganzen wordt de stabilisatie van het huidige niveau
ganzen voorgesteld als doelstelling van het beheerplan. Een verdere toename lijkt vanuit de jagerij niet
wenselijk, hoofdzakelijk omwille van de negatieve impact op de landbouw. Een drastische afname is
niet wenselijk voor de jagerij vermits hierdoor de mogelijkheden voor een duurzame bejaging van de
soort in de toekomst in gevaar zouden kunnen komen. Deze duurzame bejaging van de grauwe gans,
zowel ecologisch als socio-economisch, vormt voor de jagerij een van de belangrijkste doelstellingen,
zo niet een allesomvattende doelstelling, die aan de hand van het beheerplan verwezenlijkt moet
worden
De landbouwsector doet geen uitspraak over de na te streven populatieniveaus, maar geeft aan dat
voor hun de hoofddoelstelling is van geen economische verliezen te lijden ten gevolge van de
aanwezigheid van overzomerende ganzen op landbouwpercelen.

Doelstellingen voor wat betreft het populatieniveau van overzomerende Grauwe Ganzen

afname
afhankelijk van impact doelstelling

Agentschap
Landbouw
Jagerij
Natuurverenigingen

Populatie
stabiel - constant toename

Doelstellingen voor wat betreft duurzame jacht (oogst) van overzomerende Grauwe Ganzen

constant
Agentschap
Landbouw
Jagerij
Natuurverenigingen

Duurzame oogst
toename

toename van mogelijke jachtdagen

Doelstellingen voor wat betreft de impact van overzomerende Grauwe Ganzen
Impact
Agentschap
Landbouw
Jagerij
Natuurverenigingen

78

zonder problemen opvangbare populatie
geen schade aan landbouwpercelen
beperken van negatieve gevolgen - aanvaardbaar voor landbouw
beperken van negatieve gevolgen
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c. Besluit resultaten bevraging ‘Doelstellingen’
Wanneer men al deze standpunten naast elkaar legt kan de volgende algemene doelstellingen afgeleid
worden die door alle stakeholders onderschreven wordt:
Alle partijen willen dat de populaties overzomerende ganzen zeker niet verder toenemen. De negatieve
impact van de overzomerende ganzen dient aanvaardbaar te zijn voor alle partijen, waarbij men
hoofdzakelijk op het opbrengstverlies in de landbouwsector doelt.

VII.3.2. Resultaten van de bevraging ‘Maatregelen’
Net zoals voor de ‘doelstellingen’ werden de verschillende stakeholder groepen gevraagd aan te geven
welke maatregelen zij zouden nemen om de doelstellingen van het beheerplan te helpen
verwezenlijken. Deze vraag vormt een eerste aanzet om de maatschappelijke acceptatie van de
verschillende maatregelen te onderzoeken, althans bij de groep die ze zal moeten toepassen in de
toekomst.

a. Natuurverenigingen.
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Figuur VII.3 Overzicht van de maatregelen aangeduid via bevraging van vrijwilligers in
natuurverenigingen en vogelwerkgroep (n = 42, cijfers geven percentages weer)

De voorgestelde maatregelen om ‘populatiebeperking’ te bereiken blijven duidelijk aangewezen en
vertonen een gradatie in voorkeur volgens de soort; de cijfers zijn vrij conform met deze over de
doelstellingen. Schudden van eieren in natuurgebieden wordt algemeen belangrijk geacht; ook buiten
deze gebieden is men hiermee akkoord, met grootste aandacht voor Canadese Ganzen.
De maatregel ‘afvangen in de rui’ wordt ruim gedragen voor Canadese en soepganzen, maar in
mindere mate (43% van bevraagden) voor de Grauwe Gans. Ook ‘afschot door de beheerder’ krijgt
duidelijk minder ondersteuning voor deze soort (maar 17% van de bevraagden uit de natuursector),
maar wel voor de twee overige (tot 40% voor soepganzen).
Voor deze laatste groep is duidelijk dat alle maatregelen met populatiebeperking als doel toegejuicht
worden. Opvallend is ook dat slechts 2% van de bevraagden, m.a.w. slechts 1 persoon, vanuit de
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sector heil ziet in het aanduiden van opvanggebieden binnen reservaten, en dit enkel voor de Grauwe
Ganzen.
Tot slot is er een belangrijk percentage van de bevraagden dat ‘sensibilisatie’ belangrijk vindt.
In het algemeen is men rond de Grauwe Gans voorzichtiger dan voor de andere ‘zomerganzen’. De
vraag blijft naar gelijkaardige behandeling van Nijlgans, Magelaengans, Indische Gans e.d. als van de
Soepganzen.
Het aantal antwoorden laat eveneens zien dat de bezorgdheid vooral naar de evolutie van de Grauwe
Gans gaat en dat voor velen de andere soorten een te verwaarlozen probleem betekenen (of waarop
vaak niet werd geantwoord).

b. Anderen
Vanuit het Agentschap wordt algemeen voorgesteld door middel van verstoring en het schudden van
eieren de populatie in aantallen te beperken en tegelijk te sturen naar minder schadegevoelige
gebieden.
De landbouwsector geeft aan dat er de bereidheid bestaat bij de landbouwers om buiten de
natuurgebieden mee te helpen door het schudden van eieren in het kader van natuurbehoud.
Daarnaast meent de sector dat er dringend nood is aan verdere sensibilisatie en informatie naar de
landbouwsector toe. Tot slot vraag ze de nodige aandacht voor mogelijkheden tot compensatie voor
schade door overzomerende Grauwe Ganzen (zie 4.2.1 voor mogelijke effecten hiervan).
De jagerij pleit voor het verhogen van het afschot (op zich door hun ook voorgesteld als een
doelstelling in het kader van het beheerplan) enerzijds en het voorzien van de nodige mogelijkheden
om dit mogelijk te maken anderzijds. Hierbij wordt door de wildbeheereenheden, gezien de geringe
verwezenlijkte afschotcijfers in de huidige afschotperiodes, gepleit voor het voorzien van een tweede
periode in het voorjaar waarbij er meer interesse zou zijn om het afschot te verwezenlijken vermits er
dan geen andere soorten bejaagd kunnen worden. Tot slot wordt ook voorgesteld om de administratie
rond de vervroegde bejaging te vereenvoudigen door deze aan de hand van een aanvraag door de
wildbeheereenheid toe te laten op en rond alle graanpercelen binnen de wildbeheereenheden.

c. Besluit van de bevraging ‘Maatregelen’
Een geheel van maatregelen wordt voorgesteld door de verschillende groepen stakeholders. De meeste
van deze maatregelen zouden als complementair aan elkaar en ruimtelijk naast elkaar toegepast
kunnen worden.
Voor alle maatregelen dient nu in een volgende stap zowel de efficiëntie, ecologische randvoorwaarden
en economische en maatschappelijke aspecten onderzocht te worden. Dit zal voornamelijk op basis van
wetenschappelijke literatuur uit het buiten- en binnenland dienen te gebeuren.
Daarnaast dient ervoor gezorgd te worden dat door het opmaken van een coherent, ruimtelijk
afgelijnd, beheerplan de vooropgestelde doelstellingen voor het beheerplan bereikt worden. Met andere
woorden, er moet nagegaan worden dat er geen maatregelen genomen worden die zouden uitmonden
in één van de hoger vernoemde ‘criteria of failure’. Naast de ‘criteria of failure’ zullen ook de effecten
van de mogelijke maatregelen op doelsoorten van de in het gebied aanwezige habitat- en
vogelrichtlijngebieden, een belangrijke toetssteen vormen voor het bepalen van de maatregelen.
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VII.3.3. Communicatie met de doelgroepen; opmaak folder
Een groot deel van de communicatie met de verschillende doelgroepen gebeurde door de participatie
van de verschillende doelgroepen bij het tot stand komen van de doelstellingen van het beheerplan.
Aangezien de uitgebrachte opinies niet op dezelfde wijze via ‘vertegenwoordiging’ werden verkregen,
zal in de toekomst een terugkoppeling naar de basis van belang zijn teneinde de acceptatie van de
bereikte eensgezindheid te toetsen.
Daarnaast werd, op vraag van de leden van de stuurgroep, een folder opgemaakt met de huidige
wettelijke bepalingen omtrent het geheel van populatieregulerende maatregelen voor ganzen (Casaer
et al. 2006). Naast een overzicht van de bestaande wetgeving omvat deze folder een overzicht van wie
onder welke omstandigheden welke maatregelen kan toepassen enerzijds en wanneer deze
maatregelen kunnen toegepast worden anderzijds.
Deze folder werd in samenwerking met de opdrachthouder en de verschillende stakeholders binnen de
stuurgroep door de provincie uitgegeven en verspreid (o.m. via Proclam).

VII.4 BEHEERSOPTIES ZOMERGANZEN
VII.4.1 Inleiding
Door deze sterk uiteenlopende ruimtelijke gegevenheden is een ‘passe-partout-beleid’ voor de zes
betrokken gemeenten van de Oostkustpolders niet evident. Wel zijn uit de bevragingen de
doelstellingen (welke algemeen aanvaardbare populatie) en de mogelijke maatregelen naar voor
gekomen (in kader van jacht en natuurbeheer).
Een beheersplan voor deze zes gemeenten van de Oostkustpolders zal bekeken worden als een
algemeen beleid met een differentiatie over verschillende concentratiegebieden. Buiten de
concentratiegebieden zijn de aantallen momenteel dermate laag dat het geen zin heeft om hiervoor
doelstellingen gekoppeld aan maatregelen te formuleren. Regulier wildbeheer en algemene
maatregelen maken hier deel uit van een geïntegreerde benadering van de zomerganzenproblematiek.
De grote verschillen in concentratiegebieden van broedende, ruiende, overzomerende en
overwinterende ganzen zijn -waar relevant- in de voorgaande hoofdstukken geschetst en zowel
ruimtelijk als temporeel weergegeven. Ook de verplaatsingsdynamiek van voornamelijk de Grauwe
Gans is behoorlijk opgevolgd, mede dank zij het plaatsen van gekleurde nekringen bij broedvogels te
Damme in het jaar 2000 en waarvan hier de resultaten werden ingepast.
Uit het veldwerk ten behoeve van dit eenjarig project (gespreid over twee zomers) is gebleken dat
bepaalde technieken en ervaringen, die uit langlopend onderzoek naar winterganzen voortvloeien,
minder goed toepasbaar zijn voor zomerganzen, dan wel een langere periode van veldobservaties
vergen. Hierdoor zijn nog steeds leemten in de kennis aanwezig.
De beheerdoelstellingen en/of maatregelen dienen uiteraard conform de wettelijke bepalingen voor de
verschillende gebieden te zijn. Hoofd- en nevenfuncties van gebieden binnen en buiten NATURA 2000
of VEN dienen daarbij herkenbaar te zijn.
Voor elk van de ‘concentratiegebieden’, waar broedende ganzen voorkomen, wordt, aan de hand van
de hoger voorgestelde fiche, een eerste voorstel voor het lokale beheer van de ganzen gegeven. Voor
verschillende van deze concentratiegebieden zijn niet alle gegevens voorhanden en zal het beheer pas
vastgelegd kunnen worden na verder overleg door de provincie met de lokale beheerders en
stakeholders.

Rapport Zomerganzen INBO 2006

81

VII.4.2 Algemene maatregelen
Naast de specifieke, gebiedsgerichte, maatregelen (VII.4.3) worden enkele meer algemene
maatregelen voorgesteld die in principe voor de zes gemeenten toepasbaar zijn.
1) schudden van eieren door landbouwers of derden buiten de natuurreservaten
2) verhogen van het afschot van Grauwe Ganzen gedurende de bijzondere bejaging en reguliere jacht
1. Schudden van eieren door landbouwers of derden buiten de natuurreservaten
Vanuit de landbouwsector werd als mogelijk maatregel, die de sector zelf zou kunnen uitvoeren, het
schudden van eieren aangegeven. Conform de huidige wetgeving kan de landbouwer, als
grondgebruiker of grondeigenaar, overgaan tot het schudden of vernielen van eieren van Grauwe
Ganzen en van Canadese Ganzen. Hij dient hiervoor wel eerst een schriftelijke melding te doen bij de
woudmeester. Hierbij dient vermeld te worden dat deze actie gebeurt in het kader van natuurbehoud.
Om deze maatregel zo efficiënt en met zo min mogelijke negatieve gevolgen te laten uitvoeren zou het
interessant zijn indien de provincie of de lokale natuurverenigingen aan de hand van een soort infodag
meer uitleg zouden verschaffen aan geïnteresseerde landbouwers.
2. Verhogen van afschot van Grauwe Ganzen gedurende de bijzondere bejaging en de reguliere jacht
Zowel uit het eigen model als uit buitenlandse studies blijkt het belang van het verhogen van de adulte
mortaliteit in het kader van het bereiken van een afname van het populatieniveau van Ganzen. Naast
het afvangen van ganzen in de rui vormt afschot van ganzen een mogelijk instrument voor het
verhogen van de mortaliteit binnen de populatie.
De huidige afschotniveau’s liggen niet zeer hoog. Hiervoor worden verschillende mogelijke redenen
geopperd:
- Gedurende de bijzonder bejaging mag enkel op en rond graangewassen gejaagd worden
- De jacht op Grauwe Ganzen is in het algemeen open van 15/08 tot 30/09, maar binnen de
vogelrijke gebieden – waar in de oostkustpolders de concentratiegebieden zich – gedeeltelijk bevinden
slechts van 15/09 tot 30/09. Tot de laatste wijziging van het openingsbesluit (oktober 2005) was
bestrijding in vogelrijke gebieden in geval van schade niet mogelijk voor Grauwe gans of Canadese
gans.
- Deze jachtperiodes vallen in de maand(en) voor de opening van de klassieke jacht op patrijs
(15/09) en haas (15/10) en uiteraard wilde eend (1/09) die in vergelijkbaar biotoop leeft. In deze
maanden net voor de jacht wordt de verstoring van het jachtgebied zo minimaal mogelijk gehouden
door de jachtrechthouders.
- Grauwe gans noch Canadese gans mogen in de handel gebracht worden. Ze kunnen dus
enkel voor eigen consumptie gebruikt worden.
- Door de hoge mobiliteit van de ganzen in deze bejagingperiodes (zie ook zomertellingen)
kunnen nooit grote aantallen dieren geschoten worden.
Om een verhoging van het afschot binnen deze periodes te verwezenlijken zal het nodig zijn dat er
vanuit de provincie de nodige sensibilisatie campagne naar de jagers gevoerd wordt om ze aan te
zetten, binnen deze voorziene periodes, maximaal hun wettelijke mogelijkheden te benutten. De
duidelijke erkenning door de overheid van de mogelijke rol van de jagerij in deze problematiek kan
hierbij een belangrijke stimulans zijn.
Daarnaast moet er, wanneer een succesvol afschot nagestreefd wordt, omwille van de mobiliteit van de
ganzen, gestreefd worden naar een zo grootschalig mogelijke, gesynchroniseerde jachtactiviteit binnen
de zes gemeenten. Ook hierbij zou de provincie een voortrekkers- en coördinerende rol kunnen spelen.
Samen met de jagerij en met andere stakeholders dient gezocht te worden naar het optimale moment,
binnen de periode van de reguliere jacht, hiervoor.
Ook de aard (lood?) en het kaliber van de munitie kan in overweging genomen worden, naast de
afzetmogelijkheden van de afgeschoten dieren.
De minimale verstoring van andere vogels en/of wildsoorten vormt bij de keuze van de datum (of data)
voor het uitvoeren van dergelijke ‘ganzenjachtdagen’ een aandachtspunt. De latere openingsdatum in
de vogelrijke gebieden is in dit kader niet onbelangrijk.
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VII.4.3. Fiches gebiedsgericht beheer (voorbeelden)
a. Werkwijze
Teneinde geen passé-partout beheer te moeten voeren voor het geheel van de Oostkustpolders en de
functionele of ruimtelijke verschillen inzake ganzenaanwezigheid tussen de gebieden te kunnen in
rekening brengen, evenals hun bestemming of ligging in speciale beschermingszones, werd ervoor
geopteerd voor een zevental kerngebieden een overzichtelijke fiche als voorbeeld op te stellen. Hierin
worden vroegere en huidige beheer en de resultaten samengevat, evenals impact op landbouw en
natuur (voor zover bekend). In het licht van deze problematiek worden per gebied de aangewezen
beheersvormen geformuleerd en het daarvoor aanwezige draagvlak ingeschat.
Voor de gebieden buiten deze gedetecteerde kerngebieden, waar momenteel geen of slechts
sporadisch Grauwe Ganzen voorkomen verwijzen we naar de wettelijke mogelijkheden en de algemene
aanpak (zie ook deel VII. 4. 2.).
De dynamiek en ontwikkeling kan zeer verschillend zijn tussen gebieden en voor de betrokken
gemeenten. Hierbij speelt de aanwezigheid van diverse functies (landbouw, natuur, recreatie, jacht )
binnen gebieden wellicht een belangrijke rol. De modelmatige benadering uit het hoofdstuk VI laat
uiteraard niet een dergelijke gedetailleerde voorspelling of scenariobeschrijving toe.
De Provincie kan een coördinerende en aanmoedigende rol spelen in het uitvoeren van de noodzakelijk
geachte acties (schudden, afvangen, jacht) en dit i.s.m. met ANB, INBO, VLM en KBIN. Het is tevens
wenselijk de terreinbeheerders (Natuurpunt én ANB) en de Vogelwerkgroep erbij te betrekken, naast
de WBE’s en de boerenorganisaties. Een jaarlijkse overlegvergadering en persbericht kan de
informatiedoorstroming naar het brede publiek bevorderen.
Verder kan een website met FAQ en andere gegevens voor mensen die geïnformeerd willen worden
een zeer handig instrument zijn, naast de folder met de wettelijke maatregelen. De gemeenten kunnen
betrokken worden bij het verspreiden van informatie op het lokale vlak.
Uitvoering van de maatregelen dient gemotiveerd en deskundig te gebeuren door personen met
voldoende brede inzichten en ervaring. Kennis en vaardigheid, motivatie en attitude i.v.m. deze zeer
uiteenlopende maatregelen dienen aangeleerd via vorming en training, en kan bijgebracht worden
tijdens vormingsdagen met landbouw en andere partners in de open ruimte (vb beheeerders
Natuurpunt, leden WBE). Ook aanvaardbaarheid van maatregelen binnen en/of buiten natuurgebieden
(schudden, afvangen, afschot, …) dient via voorlichting bevorderd te worden.
Het INBO dient i.s.m. met de vrijwilligers ook in de toekomst verder de constante monitoring van de
aantallen ganzen, en de spreiding in tijd en ruimte te verzorgen op een gestandardiseerde wijze.
Mogelijk kunnen deze tellingen aangevuld worden met occasionele meldingen van aanwezigheid van
standganzen (via bijzondere formulieren en email). De resultaten van deze tellingen worden op
geregelde tijdstippen gepubliceerd.
Vanuit de jagerij kan één of meerdere ‘ganzenjachtdagen’ georganiseerd worden samen met de
verschillende WBE’s.
Verder is uiteraard een goed overleg tussen de verschillende partners (ANB, VLM, NP, WBE en jagers,
landbouwers, ander particuliere eigenaars, beheerteams van NP) bijzonder nuttig in de onderscheiden
kerngebieden (zoals hieronder geprofileerd).
Voor info over de techniciteit van de maatregelen verwijzen we naar hoofdstuk IV.
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b. Beheersfiches
Hier volgen een aantal voorbeelden van beheersfiches voor de meeste Kerngebieden inzake voorkomen
van Grauwe Ganzen, exoten en ‘soepganzen’.

Regio: DAMME
voorbije beheer:

Volgehouden en gemotiveerd schudden door vrijwilligers; vos
heeft toenemende impact

huidige situatie:

Dalende aantallen en vermindering aantal broedgevallen

huidig beheer:

Gemotiveerd schudden ; eenmalige bestrijding ifv schade

te verwachten populatieniveau:

Wellicht verder dalend

impact op landbouw:

Één schadegeval in ZO-kwartier stadswallen

impact op natuur:

Aanvaardbaar ; enkel percelen grenzend aan moeras

voorstel beheer:

Verder zetten van huidig beheer ; behoud van vossenstand

draagvlak voor beheer:

Aanwezig ; er is
terreinbeheerder

overleg en samenwerking met

de

Regio: UITKERKE
voorbije beheer:

Recente stijging , gevolgd door stabilisatie van de aantallen
(80 à 90 in 2006)

huidige situatie:

Spreiding
over
hele
natuurinrichtingsgebieden

huidig beheer:

Schudden in kerngebied ; afschot aan de rand van het gebied
(al dan niet gerapporteerd) / vos speelt een rol.

te verwachten populatieniveau:

Toename ; bijkomend broedgebied wordt ontwikkeld

impact op landbouw:

Zware klachten (lokaal)

impact op natuur:

Effect op rietvegetatie (openhouden plassen)

voorstel beheer:

Aanhoudend schudden (natuur en landbouw) / behoud
vossenstand / bijsturing natuurontwikkeling waar mogelijk

draagvlak voor beheer:

Dient aangemoedigd
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Regio: ZEEBRUGGE /
ACHTERHAVEN
voorbije beheer:

Schudden volledige populatie (drie voorbije jaren)

huidige situatie:

Sterk stijgend en nu gestabiliseerd tot 200 – 250 broedparen

huidig beheer:

Schudden volledige populatie

te verwachten populatieniveau:

Toekomstig afh. Van havenontwikkeling ; mogelijk verdwijnen
van broedgebied

impact op landbouw:

Klachten door uitzwerming naar in omliggende gebieden

impact op natuur:

Geen

voorstel beheer:

Verderzetting huidige maatregelen en afvangen aan te raden
(indien toename van de populatie en bijbehorende schade)

draagvlak voor beheer:

Groeiend en verder aan te moedigen

Regio: KNOKKE/ZWINREGIO
voorbije beheer:

Oorspronkelijk concentratiegebied
broedparen (eind vorige eeuw)

huidige situatie:

Maximaal 20 koppels ; her en der niet-broeders / jaarrond

huidig beheer:

Afname door combinatie van factoren ; verzanding , vos,
invloed van jacht niet voldoende gedocumenteerd

te verwachten populatieniveau:

Wellicht stabiel

impact op landbouw:

Plaatselijk schade mogelijk

impact op natuur:

Niet meer relevant gezien afname van de aantallen

voorstel beheer:

Vroegere introductie was controversieel ; geen specifiek
beheer bovenop algemene maatregelen / indien toename
broedkoppels is schudden aanbevolen.

draagvlak voor beheer:

Niet bekend
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Regio: HOEKE / LAPSCHEURE
voorbije beheer:

Afschot / worden niet geschud

huidige situatie:

Opvallend concentratiegebied ; 50 tot 100 broedparen
(toename)

huidig beheer:

Vos: onbekend / schudden (?)

te verwachten populatieniveau:

Afhankelijk van beheer

impact op landbouw:

Schade lokaal vastgesteld

impact op natuur:

Negatieve invloed op rietvegetatie te verwachten

voorstel beheer:

Verder zetten afschot / schudden door eigenaars / gebruikers
aangewezen

draagvlak voor beheer:

Problematisch voor schudden

Regio: HEIST
voorbije beheer:

Geen beheer voor zover bekend.

huidige situatie:

Groeiende populatie
broedparen

huidig beheer:

Geen beheer (?)

te verwachten populatieniveau:

Verdere toename

impact op landbouw:

Melding van schadegevallen in de ruime omgeving (vb.
Ramskapelle)

impact op natuur:

Openhouden van rietvegetatie

voorstel beheer:

Maatregelen dringen zich op (schudden, afvangen)

draagvlak voor beheer:

Momenteel niet echt aanwezig
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VII.5 CONCLUSIES
In de voorgaande hoofdstukken werden specifieke mogelijkheden en knelpunten behandeld in
verband met het verzamelen en verwerken van basisgegevens over de aanwezigheid van
zomerganzen in de Oostkustpolders. De factoren die op de populatiedynamiek kunnen inspelen
worden eveneens besproken, evenals de haalbaarheid bij uitvoering van praktische ingrepen.
In deze laatste paragraaf over aanzet tot beheerplan werden voornamelijk de kerngebieden
besproken, waar zomerganzen geconcentreerd tot broeden komen; dit betreft vnl. de Grauwe Gans, in
veel geringere mate (en meer verspreid) ook Canadese Gans en een beperkt aantal Nijlganzen.
Ook voor de kerngebieden zijn evenwel niet steeds voldoende cijfers voorhanden omtrent
broedbestand en broedsucces, noch over de eventueel genomen maatregelen (schudden van eieren,
verstoring, bijzondere bejaging) die deze cijfers kunnen beïnvloed hebben; dit geldt vooral voor de
gronden in privaat bezit of voor zeer onoverzichtelijke terreinen. Er wordt bewust niet ingegaan op het
beheer van de zeer verspreide en meestal onbeduidende aantallen broedende zomerganzen buiten de
vermelde kerngebieden, gezien die zelden of nooit tot knelpunten aanleiding geven. Eventuele
concentraties op oogstresten buiten de bespoken kerngebieden kunnen uiteraard voorkomen, maar
treden op na het broedseizoen en de eventuele aanpak daarvan -indien gewenst- valt dus onder
regulier wildbeheer.
Bij de uitwerking van zomerganzenbeheer volstaat reeds de nadruk op de kerngebieden om efficiënt
naar de doelstellingen toe te werken. Met name de beperking van de broedvogelaantallen en het
broedsucces krijgt de grootste prioriteit (schudden van eieren, afvangen). Populatiebeperking door
reguliere bejaging van de zomerganzen blijft uiteraard een belangrijke maatregel. Ook als preventie of
afweer van landbouwschade is dit inzetbaar. De wettelijke aspecten ervan zijn in dit rapport
samengevat, ook wat bijzondere bejaging betreft. De mogelijkheid om behalve ruiende ganzen ook
eventueel voorkomende concentraties van foeragerende vogels op oogstresten (vb. maïsstoppel) af te
vangen blijft bestaan, maar vergt inzet van gespecialiseerde mankracht.
Dit is een van de voorbeelden van ‘kritische succesfactoren’ die dienen nagestreefd wil deze aanzet
van beheersplan op termijn effect blijven ressorteren. Met name de verdere afspraken met diverse
eigenaars en grondgebruikers is essentieel (zoals Vlaamse overheid, havenbestuur, particulieren).
Behalve een populatiebeperkende aanpak blijven uiteraard preventieve maatregelen van het grootste
belang om landbouwschade te vermijden op kwetsbare teelten. Deze situaties doen zich vnl. voor in
de kerngebieden en zijn vaak bijna voorspelbaar. Hier kan passieve of actieve afweer als beheer
bepleit worden, uiteraard steeds rekening houdend met verenigbaarheid van naast elkaar liggende
gebiedsfuncties. Zo zal het gebruik van veldkanonnen naast campings of woonzones niet aangewezen
zijn en dient een afstand tot natuurgebied gerespecteerd (cfr. gemeentelijke reglementering). Andere
inzetbare afschrikmiddelen werden uitgetest door het onderzoekscentrum van Beitem.
Afgeleide aanbevelingen voor de toepassing van de ervaringen zoals samengevat in onderhavig
rapport kunnen bijkomend geformuleerd worden, na latere presentaties en consultatieronden bij
betrokken instanties (vnl. lokale, provinciale en Vlaamse overheden, wildbeheereenheden,
landbouwmiddens en natuurverenigingen). Diverse signalen uit de stuurgroep en andere contacten
tonen aan dat een geïntegreerde aanpak wenselijk is. Zo kan gedacht worden aan het sturen van
monitoring door het beschikbaar maken van diverse formulieren of fiches voor de inventarisatie van
basisgegevens inzake inspanningen vanuit jacht, landbouw en terreinbeheer. Zo heeft de hier
gepresenteerde indeling van de gehele Oostkustpolders in complexen en deelgebieden haar
toepasbaarheid bewezen (langetermijn databank van tellingen). Voor jachtstatistieken en
landbouwgebruik kunnen de bestaande en geëigende formulieren in toekomstige geïntegreerde acties
aangewend worden voor de monitoring en opvolging van de zomerganzenproblematiek.
Het uitwerken van concrete aanbevelingen en maatregelen voor een te volgen gebalanceerd beleid
ligt buiten de scope van dit rapport, dat hiertoe een objectieve wetenschappelijke basis wil leveren
inzake mogelijkheden en te verwachten resultaten.
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