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Voorwoord  

Voor u ligt het 3e faunabeheerplan voor de periode 2014-2019. Hierin staat hoe de 
Faunabeheereenheid Groningen vindt dat de inheemse fauna in onze provincie het beste 
beschermd en op verantwoorde wijze beheerd kan worden. We doen daarvoor voorstellen 
aan het provinciebestuur. We hebben per diersoort gekeken hoe aantallen zich ontwikkelen, 
of de soort belangrijke schade veroorzaakt aan landbouw, natuur of andere belangen en hoe 
de soort de afgelopen jaren beheerd is. Voor de ene soort betekent dit de natuur rustig haar 
gang laten gaan, voor een andere soort betekent dit proberen deze weg te jagen om schade 
te voorkomen en soms het schieten van een aantal dieren. Daar wordt in de maatschappij 
heel verschillend over gedacht en de emoties kunnen hoog oplopen bij het beheer van 
soorten als ganzen, vossen en reeën. De Faunabeheereenheid heeft hier begrip voor, maar 
laat zich vooral leiden door feiten. Wij willen bovenal transparant zijn in ons doen en laten. 
Daarom bevat dit faunabeheerplan veel cijfers, die we voor de leesbaarheid en 
toegankelijkheid zoveel mogelijk gepresenteerd hebben in grafieken. Hoewel we volgens de 
Flora- en faunawet alleen hoeven terug te kijken naar ontwikkelingen in de afgelopen vijf 
jaren, presenteren we zo mogelijk langjarige cijferreeksen. Op die manier hopen we beter 
zicht te krijgen op verbanden tussen aantallen, schade en gevoerd beheer. De invoering van 
het Fauna Registratie Systeem in 2013 gaat ons hierbij in de toekomst helpen. Toch zal het 
lastig blijven om verbanden te leggen en verklaringen te vinden, want ook andere factoren, 
zoals bij voorbeeld het weer, spelen een belangrijke rol in aantal- en schadeontwikkeling. 
Voor sommige soorten zijn nog te weinig gegevens vastgelegd om in dit faunabeheerplan 
goed onderbouwde voorstellen te kunnen doen. Wij doen daarom aanbevelingen voor een 
goede monitoring en registratie. Na goedkeuring van dit faunabeheerplan door het 
provinciebestuur zullen wij hierover voorlichting geven. We vinden een goede communicatie 
met alle betrokken belanghebbenden (van bestuurders tot uitvoerders, van grondgebruikers 
tot actiegroepen) erg belangrijk. Zo nodig zullen wij partijen aanspreken op hun 
verantwoordelijkheden. Zelf zullen wij jaarlijks verantwoording afleggen over onze 
werkzaamheden door publicatie van een jaarverslag, 

 

Groningen, februari 2014 

B. Schmidt, 

voorzitter Fbe-Groningen. 
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Samenvatting  

Dit derde generatie faunabeheerplan onderbouwt voor de periode 2014-2019 voor 
welke diersoorten de Faunabeheereenheid Groningen aanwijzingen of ontheffingen 
van de Flora- en faunawet zal aanvragen bij de provincie. Ten behoeve van duurzaam 
populatiebeheer of schadepreventie kan het noodzakelijk zijn beschermde diersoorten 
te verontrusten, vangen of doden, hun vaste rust- en verblijfplaatsen of hun eieren te 
beschadigen. Dit is alleen mogelijk als er geen andere bevredigende oplossing bestaat 
en als geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de 
soort. Ontheffingen zijn slechts mogelijk als ze gebaseerd worden op belangrijke 
schade (> €250,-) in de laatste 5 jaar (2008 t/m 2012 met doorkijk naar 2013) voor een 
bepaald gewas en in een bepaald gebied. De Faunabeheereenheid brengt de van 
provincie verkregen ontheffingen tot uitvoering door het op aanvraag verlenen van 
machtigingen aan wildbeheereenheden (wbe’s) of grondgebruikers. 
 
Hiermee rekening houdend worden voor het fbp 2014-2019 de in de volgende tabel 
samengevatte voorstellen per diersoort gedaan. De onderbouwing en nadere nuancering 
staan per soort beschreven in de soortbeschrijvingen in deel B van dit faunabeheerplan. De 
tabel is ingedeeld naar doden, gebruik van kunstlicht, vangen, verontrusten en 
legselbeperking. 
 
Een ontheffing voor afschot wordt voorgesteld voor grauwe gans (zowel als stand- als 
trekgans), kolgans (alleen als trekgans), brandgans (alleen als standgans), voor de roek, 
voor haas, wilde eend en ree buiten het jachtseizoen, en voor vos en konijn in combinatie 
met het gebruik van kunstlicht. Voor andere soorten lijkt een ontheffing om te doden niet 
nodig, niet wenselijk of niet haalbaar. 
 
Een aanwijzing wordt voorgesteld voor het doden van de exoten nijlgans en rosse 
stekelstaart en voor de verwilderde boerengans. 
 
Verontrusten is voor een groot aantal soorten al mogelijk op basis van de bestaande 
landelijke of provinciale vrijstelling, dan wel op basis van de wet omdat ze niet beschermd 
zijn. Voor kok-, en zilvermeeuw is een ontheffing voor verontrusting nodig en voor fazant en 
ree buiten het jachtseizoen. Voor het verontrusten van ekster en woelrat zou de Fbe een 
ontheffing kunnen aanvragen, maar gelet op het feit dat beide soorten voorkomen op de lijst 
waarvoor de provincie een vrijstelling kan verlenen, ligt dat laatste meer in de rede.  
 
Een ontheffing voor legselbeperking lijkt in elk geval nodig voor standganzen en voor de 
knobbelzwaan. Het verkrijgen van een ontheffing voor gebruik van de vangkooi bij de zwarte 
kraai wordt niet haalbaar geacht.  
 
Voor diersoorten waarvoor op dit moment geen ontheffing of aanwijzing kan worden 
aangevraagd wegens gebrek aan onderbouwing beveelt de Fbe betrokken partijen aan de 
registratie te intensiveren en aanvullende gegevens te verzamelen. Zo nodig zal de Fbe 
alsnog ontheffing aanvragen. 



 Samenvatting voornemens van Fbe-Groningen  
  
soort doden kunstlicht vangen veronrusten legselbep 
grauwe gans Ontheffing vragen voor stand- en trekgans   op basis prov. vrijstelling ontheffing vragen 
kolgans Ontheffing vragen voor trekgans   op basis prov. vrijstelling ontheffing vragen 

brandgans Ontheffing vragen voor standgans   op basis prov. vrijstelling ontheffing vragen 

roek Ontheffing vragen     op basis prov. vrijstelling    
haas Ontheffing vragen buiten jachtseizoen     op basis prov. vrijstelling   
wilde eend Ontheffing vragen buiten jachtseizoen   op basis prov. vrijstelling  
ree Ontheffing vragen buiten jachtseizoen     ontheffing vragen   
vos op basis land. vrijstelling  Ontheffing vragen  op basis land. vrijstelling   
konijn jacht en landelijke vrijstelling Ontheffing vragen   op basis land. vrijstelling    
nijlgans Aanwijzing vragen  op basis wet op basis wet op basis wet 
boerengans Aanwijzing vragen  op basis wet op basis wet op basis wet 
Rosse 
stekelstaart Aanwijzing vragen  op basis wet op basis wet op basis wet 
fazant in jachtseizoen, daarbuiten niet   ontheffing vragen  
kokmeeuw niet   ontheffing vragen  
zilvermeeuw niet   ontheffing vragen  
stormmeeuw niet   niet  
knobbelzwaan niet    op basis prov. vrijstelling ontheffing vragen  
ekster niet   Prov. vrijstelling vragen  
woelrat niet   Prov. vrijstelling vragen  
zwarte kraai op basis landelijke vrijstelling     niet op basis land. vrijstelling    
smient niet   op basis prov. vrijstelling   
meerkoet niet     op basis prov. vrijstelling    
holenduif niet     op basis prov. vrijstelling   
spreeuw niet     op basis prov. vrijstelling   
 
 

Aan dit faunabeheerplan kunnen geen rechten worden ontleend. De voorwaarden die vermeld staan in een ontheffing of aanwijzing zijn leidend.   



1  Faunabeheerplan  

1.1 Doel 
 
Voor u ligt het Faunabeheerplan (fbp) Groningen 2014-2019 van de 
Faunabeheereenheid Groningen (Fbe). Het plan komt voort uit regelgeving van de 
Flora- en faunawet die sinds 1 april 2002 in werking is. Naar verwachting zal 
gedurende de looptijd van dit fbp de Wet natuurbescherming het kader voor het 
faunabeheer gaan vormen. 
 
De Flora- en faunawet biedt bescherming aan inheemse diersoorten. Het is verboden 
deze opzettelijk te verontrusten, te vangen, te doden, hun holen, nesten of andere 
vaste rust- en verblijfplaatsen te beschadigen, of hun eieren te rapen. Op grond van bij 
de wet erkende belangen zijn uitzonderingen gemaakt op de bescherming van 
inheemse diersoorten. Provincies hebben de bevoegdheid om: 
•  vrijstellingen te geven van de verboden (artikel 65 en 66); 
•  personen aan te wijzen om bepaalde diersoorten in hun stand te beperken (artikel 

67); 
•  ontheffingen te verlenen (artikel 68). 
 
Dit is mogelijk onder de voorwaarde dat er geen andere bevredigende oplossing 
bestaat en dat geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding 
van de soort. Faunabeheerplannen houden verband met de artikelen 67 en 68 van de 
wet. Gedeputeerde Staten kunnen een aanwijzing afhankelijk stellen van een 
faunabeheerplan. Een ontheffing wordt in beginsel slechts verleend aan een 
Faunabeheereenheid op basis van een faunabeheerplan. De Faunabeheereenheid 
brengt de van provincie verkregen ontheffingen tot uitvoering door het op aanvraag 
verlenen van machtigingen aan wildbeheereenheden (wbe’s) of grondgebruikers. 
 
In dit faunabeheerplan wordt aangegeven voor welke soorten in haar werkgebied de 
Faunabeheereenheid duurzaam populatiebeheer en schadepreventie noodzakelijk acht 
en welke uitzonderingen op het beschermingsregime van de betreffende soorten nodig 
zijn om schade te voorkomen en bestrijden. 
 
Schade door diersoorten aan veelal binnen de bebouwde kom gelegen particuliere 
eigendommen (zoals door steenmarters aan woningen en auto s) worden niet 
meegenomen in dit fbp. Voor dergelijke soorten kan de provincie op voorhand een 
ontheffing aan de gemeente verlenen of incidenteel aan bedrijven of particulieren. Voor 
beide ontheffingen geldt als voorwaarde dat er een ter zake kundige op het gebied van 
de betreffende diersoort is. Hoewel bestrijding van de steenmarter geen primaire taak 
is van de Fbe, wil zij desgewenst hierover wel adviseren. 
 
 



   9  

1.2 Evaluatie Faunabeheerplannen  

In 2011 zijn in opdracht van het Faunafonds, de provincies en de faunabeheereenheden de 
eerste twee generaties faunabeheerplannen door de Zoogdiervereniging geëvalueerd. De 
evaluatie richtte zich op ree, vos, roek en gans. De belangrijkste conclusie was dat de 
kwaliteit van de faunabeheerplannen sterk verbeterd is. Dit blijkt uit de onderbouwing van het 
gevoerde beheer, de monitoring van basisgegevens (aantallen, schade en afschot) en de 
interne communicatie, waardoor de planmatige aanpak en effectiviteit zijn toegenomen. In de 
evaluatie is gekeken of er een kwaliteitsverbetering is gerealiseerd in de tweede generatie 
ten opzichte van de eerste generatie. Daarnaast zijn er aanbevelingen gedaan voor het 
verbeteren van de kwaliteit van de derde generatie waar dit fbp toe behoort. 

De onderzoekers hebben geconstateerd dat gegevens over sommige diersoorten 
onvoldoende voorhanden zijn en dat complexe relaties tussen soorten onvoldoende bekend 
zijn, waardoor onderbouwing van de faunabeheerplannen bemoeilijkt wordt. Denk hierbij aan 
de relatie tussen vossen, weidevogels en broedende ganzen, die uiterst complex en 
afhankelijk van veel andere onbekende factoren is, waardoor het lastig is wetenschappelijk 
causale verbanden te leggen. Hierdoor worden de faunabeheereenheden, verantwoordelijk 
voor het opstellen van de faunabeheerplannen, soms overvraagd . In die zin is de 
ontwikkeling van objectieve afwegingskaders voor soorten van belang ter onderbouwing van 
populatiebeheer en schadebestrijding. Aanbevelingen voor de derde generatie 
faunabeheerplannen zijn: 

•  Voor die diersoorten die een provincie- en landsgrens overschrijdende aanpak 
vereisen, dienen de faunabeheerplannen in samenwerking met andere 
faunabeheereenheden of landen te worden opgesteld. 

•  Een integrale afweging van belangen en (alternatieve) beheermethoden ter 
voorkoming en/of beperking van schade dient met het oog op een breed gedragen 
faunabeheer onderdeel uit te maken van de faunabeheerplannen. 

•  Externe communicatie over de uitvoer van het faunabeheer naar de burgers is 
noodzakelijk voor het bereiken van draagvlak voor de uitvoering van het 
vastgestelde faunabeheer en dient verder verbeterd te worden. Om draagvlak te 
vergroten bij burgers en agrariërs is continue communicatie over het faunabeheer 
nodig. 

In dit derde generatie beheerplan is met de eerste aanbeveling rekening gehouden 
door het Faunabeheerplan tegelijkertijd met dat van Friesland op te stellen en door 
afstemming met de Fbe Drenthe via de gezamenlijke secretaris. Met Duitsland heeft 
(nog) geen afstemming plaatsgevonden. Een integrale afweging van belangen en 
beheermethoden staat per diersoort beschreven in de vervolghoofdstukken. De Fbe 
beschouwt communicatie over het faunabeheer naar burgers, agrariërs en 
wildbeheereenheden als een kerntaak. Gepoogd is dit Faunabeheerplan zodanig te 
schrijven dat het als een van de instrumenten daartoe kan fungeren. 
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2 Faunabeheereenheid  

2.1 Rol en samenstelling 
 
De Faunabeheereenheid heeft een coördinerende rol bij schadebestrijding en 
populatiebeheer. Een planmatige aanpak biedt een betere waarborg voor de 
instandhouding van populaties van de betreffende diersoorten dan wanneer elke 
grondgebruiker of jachthouder afzonderlijk, ieder voor zijn eigen gebied, het beheer 
voert.  
 
Op 6 augustus 2003 is de Stichting Faunabeheereenheid Groningen opgericht en op 
29 september 2003 is deze door Gedeputeerde Staten wettelijk erkend. Haar 
werkgebied is de gehele provincie Groningen, exclusief grote open wateren en 
bebouwde kommen (zie figuur 2.1). Het werkgebied beslaat een oppervlakte van circa 
221.900 hectare en omvat alle gronden van de 18 wildbeheereenheden (figuur 2.2). 
 
De samenstelling van het bestuur van de Fbe is per 1 januari 2014 als volgt: 

•  B. Schmidt, onafhankelijke voorzitter 

•  A. Den Hertog, namens LTO-Noord 

•  F. Bontkes Gosselaar, namens Gronings Particulier Grondbezit 

•  H.G. van Koot, namens de georganiseerde en niet-georganiseerde jagers  

•  G.D. van Mansom, namens Gezamenlijke Terreinenbeherende Organisaties 

•  W. Haasken, ambtelijk secretaris. 

 

 

Figuur 2.1.Overzichtskaart werkgebied met de ligging van de gemeenten in Groningen 
(Bron: Provincie Groningen). 
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Figuur 2.2. De ligging van de wildbeheereenheden in Groningen (Bron: Provincie 
Groningen). 

2.2 Ganzenafstemmingskader (GAK)  
 

In december 2012 heeft de provincie Groningen zich geconformeerd aan een nieuwe 
aanpak van de ganzenproblematiek, het zogenaamde G7-akkoord. Dit Ganzenakkoord is 
ondertekend door een 7-tal organisaties, te weten: De 12 Provinciale Landschappen, de 
Federatie Particulier Grondbezit, de Landbouw- en Tuinbouworganisatie Nederland, 
Natuurmonumenten, Stichting Agrarisch en Particulier Natuur- en Landschapsbeheer 
Nederland, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland. Een van de onderdelen van 
het G7-akkoord is de oprichting van GanzenAfstemming Kaders met als doel het opstellen 
en eventueel begeleiden van de planmatige uitvoering van het populatiebeheer. Op 2 
december 2013 zijn echter de landelijke afspraken uit het G7 akkoord komen te vervallen 
wegens gebrek aan draagvlak. 

Het GAK Groningen is een regionale, onder de Fbe opererende werkgroep die probeert 
provinciaal maatwerk te leveren om de ganzenproblematiek onder controle te krijgen met het 
G7 akkoord als leidraad. Voorzitter en secretaris zijn gelijk aan die van de Fbe. Verder zijn de 
organisaties verenigd in de G7, de KNJV en NJOG, de gezamenlijke wildbeheereenheden 
en de provincie Groningen hierin vertegenwoordigd. 
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3  Uitgangspunten  

3.1 Flora- en faunawet  

Het Faunabeheerplan is gebaseerd op de Flora- en faunawet. Het primaire 
uitgangspunt van de wet is bescherming van soorten. Alle wilde zoogdieren (met 
uitzondering van zwarte rat, bruine rat, en huismuis) die van nature in Nederland 
voorkomen en alle vogelsoorten die van nature op het grondgebied van de Europese 
Unie voorkomen zijn beschermd. Het is verboden deze diersoorten opzettelijk te 
verontrusten, te vangen, te verwonden of te doden. Ook is het niet toegestaan hun 
holen, nesten en andere voortplantings- en of vaste rust- en verblijfplaatsen te 
beschadigen, of hun eieren te zoeken of te rapen (artikel 9 tot en met 12). Ingrijpen in 
populaties van beschermde inheemse diersoorten dient in beginsel niet plaats te 
vinden tenzij daarmee een redelijk doel gediend wordt. Daaronder wordt verstaan: 
1. Beheer van populaties. 
2. Voorkomen en bestrijden van schade door diersoorten ter bescherming van de in 

de wet genoemde belangen. 
3. In de wet gereguleerde jacht voor benutting. 
 
Inbreuken op de wettelijke beschermingsbepalingen kunnen slechts worden 
toegestaan indien geen afbreuk wordt gedaan aan een gunstige staat van 
instandhouding van de soort en er geen andere bevredigende oplossing bestaat. Als 
schadebestrijding handelingen ten aanzien van beschermde soorten vergt, dienen 
minder vergaande maatregelen zoals verjagen boven doden te worden toegepast. De 
wet gaat uit van preventie van schade boven bestrijding. De handelingen moeten 
effectief zijn voor het beschermen van het betreffende belang. Een planmatige en 
gecoördineerde aanpak bij het verjagen, vangen of doden van dieren, is uit oogpunt 
van effectiviteit van de ingreep en instandhouding van de soort noodzakelijk. 
Schadebestrijding dient primair plaats te vinden op de locatie waar de schade 
veroorzaakt is of dreigt te ontstaan. Alleen indien maatregelen op de schadelocatie 
onvoldoende mogelijkheden bieden is bestrijding van schade buiten de schadelocatie 
mogelijk. Op de schadelocaties dienen redelijke inspanningen te worden geleverd voor 
wat betreft schadepreventie, schadebestrijding en verjaging. 
 
In de Beleidsnotitie Flora- en faunawet (Provincie Groningen, 2009), is de provinciale 
uitwerking van de wet vastgelegd. De provincie heeft de bevoegdheid om 
faunabeheerplannen goed te keuren. Daarnaast kan zij ter voorkoming of bestrijding 
van schade: 
•  aan de grondgebruiker vrijstellingen verlenen van verboden handelingen ten 

aanzien van beschermde inheemse diersoorten (artikel 65) ; 
•  personen aanwijzen om in te grijpen in de stand van beschermde inheemse 

diersoorten, exoten of andere (verwilderde) diersoorten (artikel 67); 
•  ontheffingen verlenen van de bescherming van diersoorten (artikel 68). 
 
Hierbij moet altijd sprake zijn van dreigende schade aan een wettelijk erkend belang. De 
beleidsnota noemt de volgende belangen: landbouwschade, volksgezondheid en openbare 
veiligheid, vliegverkeer, schade aan flora en fauna en andere belangen (o.a. overlast). 

Faunabeheerplannen houden verband met de artikelen 67 en 68 van de wet. 
Gedeputeerde Staten kunnen een aanwijzing ex artikel 67 afhankelijk stellen van een 
faunabeheerplan. Een ontheffing ex artikel 68 wordt in beginsel slechts verleend aan 
een Faunabeheereenheid op basis van een faunabeheerplan. 
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3.2 Vrijstelling 
 
Op grond van artikel 65, lid 1 van de wet heeft de minister bij AmvB, artikel 2 van het 
Besluit Beheer en schadebestrijding dieren, een aantal beschermde inheemse 
diersoorten aangewezen die in het gehele land veelvuldig belangrijke schade aanrich-
ten. Deze soorten zijn: konijn, houtduif, zwarte kraai, kauw, vos en Canadese gans. 
Voor deze soorten geldt een landelijke vrijstelling ten aanzien van de 
verbodsbepalingen van de artikelen 9 (doden), 10 (opzettelijk verontrusten), 11 (nesten 
en holen beschadigen) en 12 (eieren rapen) van de wet, voor zover toegepast ter 
voorkoming van schade aan landbouw of fauna. 
 
In hetzelfde besluit (artikel 3, bijlage 2) heeft de minister een aantal beschermde 
inheemse diersoorten aangewezen die in delen van het land veelvuldig belangrijke 
schade aanrichten. Deze soorten zijn brandgans, ekster, fazant, grauwe gans, haas, 
holenduif, huismus, kleine rietgans, knobbelzwaan, kolgans, meerkoet, rietgans, 
ringmus, roek, rotgans, smient, spreeuw, wilde eend en woelrat. Op grond hiervan 
kunnen de provincies voor deze soorten vrijstelling verlenen van één of meer van de 
hiervoor genoemde verbodsbepalingen. 
 
Op grond van artikel 65, lid 4 hebben Provinciale Staten van Groningen bij provinciale 
verordening vrijstelling verleend van artikel 10 van de wet voor het opzettelijk veront-
rusten door de grondgebruiker van brandgans, grauwe gans, haas, knobbelzwaan, kol-
gans, meerkoet, rietgans, roek, rotgans, smient, spreeuw en wilde eend. Zowel de 
landelijke als de provinciale vrijstelling strekken alleen tot het voorkomen van 
belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren en 
schade aan fauna. 
 
 
3.3 Aanwijzing  
 
Tot eind 2008 mochten exoten en verwilderde (gedomesticeerde) dieren met alle 
middelen bestreden worden. Deze dieren worden immers niet door de Flora- en 
faunawet beschermd, maar het is volgens de wet niet toegestaan om exoten en 
verwilderde dieren te bestrijden met het geweer. Alternatieve en nog wel toegestane 
methoden zijn niet effectief, niet gewenst of niet uitvoerbaar (bijvoorbeeld vangen en 
met blote handen doden) gebleken. Effectieve bestrijding van exoten en verwilderde 
dieren met behulp van het geweer is nu slechts mogelijk na aanwijzing van personen 
en middelen door de provincie volgens artikel 67 van de Flora- en Faunawet. 
 
De provincie heeft in december 2008 de volgende aanwijzingsbesluiten genomen: 
•  Aanwijzing van provinciale muskusrattenbestrijders als personen die op alle 

gronden in de provincie Groningen muskusratten en beverratten mogen bestrijden 
met vangkooien en klemmen (december 2008). 

•  Aanwijzing van jachtaktehouders als personen die de volgende diersoorten mogen 
vangen en doden met het geweer: beverrat, muskusrat, wild zwijn, en damhert 
(december 2008). 

 
In Groningen worden de exoten beverrat, muskusrat, nijlgans, rosse stekelstaart en 
wasbeerhond en de verwilderde kat, duif en boerengans (gedomesticeerde grauwe 
gans) aangemerkt als probleemsoorten in het kader van gewassenschade, openbare 
veiligheid en faunavervalsing. De Fbe-Groningen vindt het noodzakelijk dat deze 
diersoorten met het geweer moeten kunnen worden bestreden. In de uitspraak van 14 
april 2006 van de rechtbank van Maastricht maakt de rechter echter duidelijk dat er 
sprake moet zijn van een deugdelijke motivering om exoten en verwilderde dieren te 
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mogen bestrijden. Een dergelijke motivering vereist registratie van de aantallen van 
voorkomende of dreigende schade aan ondermeer gewassen en fauna.  
 
Een onderdeel van het landelijke Ganzenakkoord was het planmatig wegnemen van 
populaties exoten en gedomesticeerde ganzen; Provinciaal worden nu afspraken gemaakt in 
het kader van het GAK. Zodra er een goede basis ligt voor het bestrijden van nijlgans en 
boerengans dan zal de Fbe de provincie verzoeken om een aanwijzing.  
 
 
3.4 Ontheffing  
 
Op grond van artikel 68 van de Flora- en faunawet kan de provincie, wanneer er geen 
andere bevredigende oplossing bestaat en indien geen afbreuk wordt gedaan aan de 
gunstige staat van instandhouding van de soort, op grond van erkende belangen 
ontheffing verlenen van de verbodsbepalingen van onder andere de artikelen 9 tot en 
met 12 voor beschermde inheemse diersoorten waarvoor geen vrijstelling is verleend 
op grond van artikel 65 van de wet en die niet zijn aangewezen op grond van artikel 67 
van de wet. Een ontheffing ex artikel 68 wordt in beginsel slechts verleend op basis van 
een faunabeheerplan. 
 
De provincie kan ontheffingen verlenen op grond van de volgende erkende belangen: 
•  in het belang van de volksgezondheid en de openbare veiligheid; 
•  in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer; 
•  ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige 

visserij en wateren; 
•  ter voorkoming van schade aan flora en fauna of  
•  met het oog op andere, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen, 

belangen.  
 

Deze andere belangen worden genoemd in het Besluit beheer en schadebestrijding dieren: 

•  de voorkoming en bestrijding van schade of belangrijke overlast veroorzaakt door 
steenmarters aan gebouwen of zich daarin of daarbij bevindende roerende zaken, en 

•  de voorkoming en bestrijding van schade veroorzaakt door vossen aan niet bedrijfsmatig 
gehouden vee; 

•  de voorkoming en bestrijding van onnodig lijden van zieke of gebrekkige dieren, 
behorende tot de diersoorten edelhert, ree, damhert of wild zwijn; 

•  de voorkoming en bestrijding van schade veroorzaakt door konijnen of vossen op 
sportvelden of industrieterreinen; 

•  het reguleren van de populatieomvang van dieren, behorende tot de diersoorten 
edelhert, ree, damhert of wild zwijn, met dien verstande dat vanwege dit belang slechts 
ontheffing kan worden verleend indien de aanleiding is gelegen in de schadehistorie ter 
plaatse en van het omringende gebied of de maximale populatieomvang in relatie tot de 
draagkracht van het gebied waarin de dieren zich bevinden; 

•  de voorkoming en bestrijding van schade veroorzaakt door dieren behorende tot een 
beschermde inheemse zoogdiersoort op begraafplaatsen. 

 
Aan ontheffingsaanvragen stelt de provincie de volgende eisen: 
•  Bij ontheffingsaanvragen in het kader van voorkoming van belangrijke schade aan 

gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren dient inzichtelijk te 
worden gemaakt dat belangrijke schade is aangebracht dan wel wordt verwacht, 
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dat preventieve maatregelen in voldoende mate en afdoende zijn genomen en dat 
doden tot een bevredigend resultaat zal leiden. 

•  Voor ontheffingverlening wordt als criterium van belangrijke dreigende schade aan 
gewassen een schade van minimaal € 250,- per schadegeval gehanteerd. Het 
begrip belangrijke schade en de wijze van inzet van preventieve middelen zijn 
aspecten die aandacht verdienen om tot een goede afweging te komen voor het 
maken van uitzonderingen op de beschermende bepalingen en voor eventuele 
tegemoetkomingen bij schadegevallen. De provincie eist dat voorafgaand aan het 
gebruik van een ontheffing de grondgebruiker voldoende preventieve maatregelen 
heeft genomen die in redelijkheid verlangd kunnen worden om de schade te 
beperken. Daarbij worden de beleidsregels van het Faunafonds gevolgd 
(www.faunafonds.nl). 

•  Ontheffingsaanvragen ter voorkoming van schade aan flora en fauna dienen 
onderbouwd te zijn met onderzoeksgegevens waaruit blijkt dat een soort (lokale) 
populaties van andere soorten bedreigd. Aangetoond dient te worden dat schade 
daadwerkelijk optreedt. 

 
Per diersoort heeft de provincie beleid ten aanzien van ontheffingen vastgesteld waar-
voor ontheffingen kunnen worden verleend. Op basis van het faunabeheerplan zal een 
termijn worden bepaald van ten hoogste vijf jaar, vanaf het moment van goedkeuren. 
 
 
3.5 Natuurtoets  

 
Binnen de provincie Groningen liggen (gedeeltelijk) de volgende Natura 2000-gebieden: 
Drentsche Aa-gebied, Lauwersmeer, Leekstermeergebied, Lieftinghsbroek, 
Noordzeekustzone, Waddenzee en Zuidlaardermeergebied, zie fig.3.1 Schadebestrijding 
binnen Natura 2000-gebieden is wettelijk mogelijk mits deze niet in strijd is met de 
instandhoudingsdoelstellingen van het gebied. Dit faunabeheerplan is hieraan nog niet 
getoetst. Indien er sprake is van strijdigheid van belangen dan zal dit in het beheerplan van 
het gebied moeten worden geregeld en/of bij het aanvragen van de vergunning. Hierbij wordt 
opgemerkt dat de provincie Groningen alleen bevoegd gezag is voor de Natura 2000-
gebieden Lieftinghsbroek en Zuidlaardermeer. Voor de overige gebieden is dit de provincie 
Fryslân of Drenthe. 

 

 
Fig.3.1 Natura 2000-gebieden (gedeeltelijk) in de provincie Groningen 
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4. Schadebeperkende maatregelen 

Grondgebruikers die schade ondervinden, aangericht door beschermde inheemse 
diersoorten, kunnen zich wenden tot het Faunafonds voor een eventuele 
tegemoetkoming in de schade. Getaxeerd wordt de opbrengstschade; dit is echter de 
resultante van een groot aantal factoren, waarbij naast directe vraatschade ook 
gedacht kan worden aan legering gewas, bevuiling, vertrapping, structuurbederf bodem 
en opener stand van het gewas.  
 
Een tegemoetkoming in aan de landbouw, de bosbouw, of visserij aangerichte schade 
wordt slechts verleend indien de grondgebruiker de schade niet had kunnen 
voorkomen of beperken door het treffen van maatregelen waartoe hij naar eisen van 
redelijkheid en billijkheid is gehouden. Mogelijke maatregelen per schadesoort staan 
genoemd in de Handreiking Faunaschade (Oord 2009) en op de website 
www.faunafonds.nl. Aan bod komen onder andere visuele en akoestische middelen 
zoals vogelverschrikkers en knalapparaten, het gebruik van geur- en smaakstoffen, 
afscherming door bijvoorbeeld rasters en het gebruik van vang- en 
bestrijdingsmiddelen.  
 

 

Fig.4.1 Keuzetabel visuele en akoestische middelen, Bron: Handreiking Faunaschade 
(Oord, 2009). 
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In de rapportages over het gebruik van machtigingen en ontheffingen wordt vermeld 
welke preventieve maatregelen zijn genomen. Deze zijn nader uitgewerkt in de 
beschrijvingen per soort. 

De voorwaarden die het Faunafonds stelt bij de beoordeling van aanvragen om 
tegemoetkoming in faunaschade staan verwoord in de Beleidsregels van het 
Faunafonds, te vinden op www.faunafonds.nl. Zo kan een tegemoetkoming voor 
geleden schade door beschermde inheemse diersoorten slechts worden verleend, 
indien 
•  een ontheffing is aangevraagd en er 
•  ondanks dat daarvan naar het oordeel van het bestuur van het Faunafonds op 

adequate wijze gebruik gemaakt is, bedrijfsmatige schade aan gewassen, teelten 
of overige producten is opgetreden, dan wel 

•  de ontheffing op inhoudelijke gronden door de provincie is geweigerd. 
 
Een probleem bij de vergelijking van de mate van schadebestrijding en de 
daadwerkelijke schade is dat de schadegegevens door het Faunafonds geregistreerd 
worden op postcode en dat de handelingen door machtiginghouders door de Fbe, om 
privacyredenen, in de afgelopen periode alleen op machtigingsnummer zijn verwerkt 
en opgeslagen. Bij de invoering van het Fauna Registratie Systeem zal de Fbe het 
gebruik van de machtigingen koppelen aan de postcode. Tevens zal binnen het Fauna 
Registratie Systeem een koppeling worden gelegd met het schadeperceel. Op deze 
wijze is een betere vergelijking met de schadegegevens mogelijk.  

 
In sommige gevallen wordt schade door grondgebruikers niet gemeld. Redenen 
hiervoor kunnen zijn te veel papierwerk, geringe kans op uitbetaling, schade lager dan 
het door het Faunafonds gehanteerde eigen risico enz. Daarbij komen sommige typen 
schade niet voor tegemoetkoming in aanmerking (bijvoorbeeld verslemping van de 
bodem door ganzen en vogelschade in fruit). De getaxeerde schade is vaak ook niet 
gelijk aan de uitgekeerde schade (bijvoorbeeld door kortingen vanwege onvoldoende 
preventieve maatregelen en dergelijke). De schadegegevens van het Faunafonds 
geven dus de ondergrens van de schade. 
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5  Voornemens van de Fbe 

 

Rekening houdend met de in hoofdstuk 3 genoemde uitgangspunten en de in hoofdstuk 4 
behandelde schadebeperkende maatregelen, worden voor het fbp 2014-2019 de in de 
volgende tabel samengevatte voorstellen per diersoort gedaan. De onderbouwing en nadere 
nuancering staan per soort beschreven in de soortbeschrijvingen in deel B van dit 
faunabeheerplan. De tabel is ingedeeld naar doden, gebruik van kunstlicht, vangen, 
verontrusten en legselbeperking. 
 
Een ontheffing voor afschot wordt voorgesteld voor grauwe gans (zowel als stand- als 
trekgans), kolgans (alleen als trekgans), brandgans (alleen als standgans), voor de roek, 
voor haas, wilde eend en ree buiten het jachtseizoen, en voor vos en konijn in combinatie 
met het gebruik van kunstlicht. Voor andere soorten lijkt een ontheffing om te doden niet 
nodig, niet wenselijk of niet haalbaar. 
 
Een aanwijzing wordt voorgesteld voor het doden van de exoten nijlgans en rosse 
stekelstaart en voor de verwilderde boerengans. 
 
Verontrusten is voor een groot aantal soorten al mogelijk op basis van de bestaande 
landelijke of provinciale vrijstelling, dan wel op basis van de wet omdat ze niet beschermd 
zijn. Voor kok-, en zilvermeeuw is een ontheffing voor verontrusting nodig en voor fazant en 
ree buiten het jachtseizoen. Voor het verontrusten van ekster en woelrat zou de Fbe een 
ontheffing kunnen aanvragen, maar gelet op het feit dat beide soorten voorkomen op de lijst 
waarvoor de provincie een vrijstelling kan verlenen, ligt dat laatste meer in de rede.  
 
Een ontheffing voor legselbeperking lijkt in elk geval nodig voor standganzen en voor de 
knobbelzwaan. Het verkrijgen van een ontheffing voor gebruik van de vangkooi bij de zwarte 
kraai wordt niet haalbaar geacht.  
 
Voor diersoorten waarvoor op dit moment geen ontheffing of aanwijzing kan worden 
aangevraagd wegens gebrek aan onderbouwing beveelt de Fbe betrokken partijen aan de 
registratie te intensiveren en aanvullende gegevens te verzamelen. Zo nodig zal de Fbe 
alsnog ontheffing aanvragen. 
 

 



 Samenvatting voornemens van Fbe-Groningen  
  
soort doden kunstlicht vangen veronrusten legselbep 
grauwe gans Ontheffing vragen voor stand- en trekgans   op basis prov. vrijstelling ontheffing vragen 
kolgans Ontheffing vragen voor trekgans   op basis prov. vrijstelling ontheffing vragen 

brandgans Ontheffing vragen voor standgans   op basis prov. vrijstelling ontheffing vragen 

roek Ontheffing vragen     op basis prov. vrijstelling    
haas Ontheffing vragen buiten jachtseizoen     op basis prov. vrijstelling   
wilde eend Ontheffing vragen buiten jachtseizoen   op basis prov. vrijstelling  
ree Ontheffing vragen buiten jachtseizoen     ontheffing vragen   
vos op basis land. vrijstelling  Ontheffing vragen  op basis land. vrijstelling   
konijn jacht en landelijke vrijstelling Ontheffing vragen   op basis land. vrijstelling    
nijlgans Aanwijzing vragen  op basis wet op basis wet op basis wet 
boerengans Aanwijzing vragen  op basis wet op basis wet op basis wet 
Rosse 
stekelstaart Aanwijzing vragen  op basis wet op basis wet op basis wet 
fazant in jachtseizoen, daarbuiten niet   ontheffing vragen  
kokmeeuw niet   ontheffing vragen  
zilvermeeuw niet   ontheffing vragen  
stormmeeuw niet   niet  
knobbelzwaan niet    op basis prov. vrijstelling ontheffing vragen  
ekster niet   Prov. vrijstelling vragen  
woelrat niet   Prov. vrijstelling vragen  
zwarte kraai op basis landelijke vrijstelling     niet op basis land. vrijstelling    
smient niet   op basis prov. vrijstelling   
meerkoet niet     op basis prov. vrijstelling    
holenduif niet     op basis prov. vrijstelling   
spreeuw niet     op basis prov. vrijstelling   
 
 

Aan dit faunabeheerplan kunnen geen rechten worden ontleend. De voorwaarden die vermeld staan in een ontheffing of aanwijzing zijn leidend.   
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6  Werkwijze  

De Faunabeheereenheid brengt de van provincie verkregen ontheffingen voor het 
verjagen of doden van bepaalde diersoorten tot uitvoering door het op aanvraag 
verlenen van machtigingen aan wildbeheereenheden (wbe’s) of grondgebruikers. Over 
het gebruik van de machtiging moet aan de Fbe worden gerapporteerd. Zonder 
terugrapportage wordt in een volgende seizoen geen nieuwe machtiging verleend voor 
dezelfde diersoort. De Fbe legt jaarlijks verantwoording af aan de provincie over het 
gebruik van de ontheffingen. 
 
Ontheffingen en machtigingen worden verleend voor populatiebeheer of voor 
schadebestrijding. Populatiebeheer is aan de orde bij reeën. De ontheffingen en 
machtigingen worden verleend voor regulering van de omvang van de populatie door 
afschot. Bij de andere diersoorten gaat het om schadebestrijding. Indien dreigende en 
omvangrijke gewassenschade zich ieder jaar voordoet, worden ontheffingen en 
machtigingen op voorhand verleend. Controle vindt steekproefsgewijs plaats. Op grond 
van jurisprudentie worden hoge eisen gesteld aan de motivering van ontheffingen op 
voorhand. Deze moet gemotiveerd worden aan de hand van belangrijke schade (> € 
250,- per geval) in de laatste vijf jaar, naar diersoort, gewas en plaats. Om deze reden 
voegt de Fbe een bestand dat deze informatie bevat als digitale bijlage toe aan het fbp 
ten behoeve van de aanvraag van ontheffingen. 
 
In gevallen waarbij belangrijke en acuut dreigende gewassenschade incidenteel en 
onvoorspelbaar qua plaats en tijd voorkomt, zodat snel handelen noodzakelijk is, kan 
gebruik gemaakt worden van de  incidentenregeling . Daarbij vindt voordat een 
machtiging tot afschot verleend wordt door de Fbe controle plaats van de (dreigende) 
gewassenschade door de inspecteur groene wetten van de provincie. 
 
De werkwijze is samengevat in het volgende schema: 
 

Stappenschema met betrekking tot (het gebruik van) de ontheffingen door middel 
van verstrekken van machtigingen door Faunabeheeree nheid Groningen 

Fase I 

Verzoek  

Een wildbeheereenheid of grondgebruiker, dan wel een door 
grondgebruiker daartoe gemachtigde jager verzoekt aan de 
Faunabeheereenheid digitaal, door middel van het 
Faunaregistratiesysteem, om een machtiging. 

Fase II 

Machtiging 
tot 
uitvoering  

De secretaris van de Fbe bekijkt of de aanvrager in aanmerking komt 
voor een machtiging. Hij controleert of de gegevens compleet zijn en of 
wordt voldaan aan de voorwaarden van de ontheffing. Indien niet is 
gerapporteerd over de vorige verstrekte machtiging wordt het nieuwe 
verzoek voor deze diersoort afgewezen. De secretaris bevestigt of de 
uitvoering van de ontheffing wordt toegestaan of geweigerd. 

Fase III 

Activering 
van de 
machtiging  

 

Er mag van de machtiging gebruik worden gemaakt op het moment 
waarop de machtiging is ontvangen tot het moment dat deze vervalt. Er 
kan slechts gebruik gemaakt worden van de machtiging onder de in de 
ontheffing opgenomen voorwaarden. In sommige gevallen dient 
volgens de ontheffing een melding bij de  inspecteur groene wetten van 
de provincie plaats te vinden. In geval van populatiebeheer kan de 
gemachtigde onder bepaalde voorwaarden een (andere) 
jachtaktehouder toestemming verlenen om van zijn machtiging gebruik 
te maken. 
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Fase IV 

Rapportage  

De gemachtigde registreert de maatregelen  van zowel de 
omstandigheden waaronder de ontheffing is gebruikt (data, locatie en 
gebruikers) als van de resultaten die met behulp van de ontheffing zijn 
behaald. Deze resultaten worden in het Faunaregistratiesysteem 
bijgehouden. Rapportage dient te geschieden binnen 28 dagen na 
ingang van de machtiging, of na ontvangst van de machtiging. Dit is 
afhankelijk of de ontvangstdatum binnen de geldigheidsduur van de 
machtiging ligt. Na rapportage is de machtiging weer geldig voor een 
periode van 28 dagen. Dit proces herhaalt zich tot de einddatum van de 
machtiging is bereikt. 

Fase V 

Intrekking 
machtiging 

De Fbe zal in de volgende gevallen een verleende machtiging 
intrekken: 

•  na een door GS gemotiveerd verzoek; 

•  indien de machtiging ten onrechte is verleend; 

•  indien van de machtiging gebruik wordt gemaakt door iemand die 
daartoe niet bevoegd is; 

•  indien van de machtiging gebruik wordt gemaakt in strijd met een 
wettelijk voorschrift of een aan de ontheffing verbonden voorschrift 

Van de maatregel tot intrekking van de machtiging zendt de Fbe 
gelijktijdig een afschrift aan GS. 
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7. Verantwoording  

7.1 Gebruikte gegevens 

Bron Bestand Gegevens 
NEM (VZZ, CBS) Compendiumvoordeleefomgeving.nl aantallen zoogdieren landelijk 
NEM (Sovon, RWS, 
CBS) 

jaarlijkse rapporten  Watervogels in 
Nederland  

aantallen per maand en trends 
watervogels 

NEM (Sovon, RWS, 
CBS) 

jaarlijkse rapporten  Watervogels in 
Nederland  

aantallen midwintertelling januari 
watervogels 

Sovon GR-broedvogels.pdf 
verspreiding broedvogels 2007-
2011 provinciaal 

Sovon Gr.kol.xls 
broedlokaties koloniebroeders 
provinciaal 

NEM (Sovon, CBS) Groningenindex9011.xls Broedvogelindex provinciaal 
Sovon GR wavo.xls watervogeltellingen provinciaal 

Sovon Grwatervogels.pdf 
Kaartjes watervogeltellingen 
provinciaal 

Sovon sovon.nl/nl/soort 
Landelijke verspreiding, aantallen, 
trends 

KNJV NWRS zomertelling ganzen 

KNJV NWRS 
voorjaarstelling ganzen, 
knobbelzwaan en kraaiachtigen 

FRS faunaregistratiesysteem reeën 
Faunafonds Excel-bestand faunaschade aan landbouw 

Provincie provinciegroningen.nl 
beleid: aanwijzingen en 
ontheffingen 

Fbe Groningen jaarverslagen 
gevoerde beheer, gebruik 
ontheffingen, afschot 

Fbe Groningen universeel reeënbeheerplan reeënbeheer 
Tabel 6.1 . Gebruikte gegevens tbv Faunabeheerplan 2014-2019 

 

Aantallen en verspreiding 

Voor vogels is informatie over landelijke verspreiding, aantallen en trends vooral afkomstig 
van de website van Sovon Vogelonderzoek Nederland. Voor de provincie Groningen zijn 
digitale selecties van gegevens samengesteld (provinciale vogel-cd) van broedvogels, 
koloniebroeders en watervogels. Van veel zoogdier- en vogelsoorten is de landelijke of 
provinciale index weergegeven, waarbij (meestal) het eerste jaar van het meetnet op 100 
(basisjaar) wordt gezet. Daardoor zijn procentuele veranderingen ten opzichte van het 
basisjaar direct af te lezen en zijn de veranderingen bij verschillende soorten onderling te 
vergelijken. Deze indexcijfers zijn afkomstig uit het Netwerk Ecologische Monitoring. 
Maandelijkse tellingen van ganzen en zwanen per provincie volgen uit de jaarrapporten  
Watervogels in Nederland. Deze rapporten bevatten ook het resultaat van de jaarlijkse 
midwintertelling in januari. Verder is gebruik gemaakt van de jaarlijkse wildtellingen door 
wildbeheereenheden. Deze worden sinds 2012 opgeslagen in het Nationale Wild Registratie 
Systeem van de KNJV. Met name de voorjaarstellingen in april van stand- en trekganzen, 
knobbelzwanen en kraaiachtigen zijn benut voor dit fbp en de zomertellingen in juli van 
standganzen. Gegevens over reeën waren in de provincie Groningen als pilot reeds 
ingevoerd in het Fauna Registratie Systeem. 
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Schade 

Met betrekking tot schade aan belangen in het verleden, zijn de schadegegevens van 
het Faunafonds over de periode 2002 tot en met september 2013 opgevraagd. De 
schadegegevens van het Faunafonds zijn ingedeeld naar schadeveroorzakende 
diersoort, gewas, postcode, getaxeerde schade en beschadigde oppervlakte. Bij 
ganzen wordt onderscheid gemaakt tussen schade in de winter of in de zomer. 
 

Beleid 

Informatie over wet en regelgeving is vooral afkomstig van de websites van het Faunafonds 
en van de provincie, waaronder de tekst van de diverse aanwijzingen en ontheffingen. 

Beheer 

De jaarrapporten van de Fbe aan de provincie geven een verantwoording over het gevoerde 
beheer. Deze zijn gebaseerd op de rapportages van de wbe’s over het gebruik van 
verstrekte machtigingen. Voor een aantal soorten bevatten de jaarrapporten tabellen met per 
per jaar genomen schadebeperkende maatregelen, machtigingen, legselbeperking, afschot 
en verzoeken om schadevergoeding. Dergelijke informatie is in de volgende hoofdstukken 
per diersoort grafisch weergegeven. 

De terugrapportages van de machtiginghouders (grondgebruikers) geven geen inzicht in 
afschotaantallen van bejaagbare wildsoorten tijdens het jachtseizoen. Dergelijke gegevens 
zijn wel aanwezig in de Wbe-databank van de KNJV. Voor soorten met een vrijstelling 
worden in principe geen schadevergoedingen verleend en gegevens over de opgetreden 
schade zijn daarom niet beschikbaar. Van deze vrijstellingssoorten zijn meestal ook geen 
afschotgegevens bekend, aangezien dit niet hoeft te worden gerapporteerd. Dit vormt soms 
een probleem bij soorten waarvoor naast een vrijstelling ook een (aanvullende) ontheffing 
wordt aangevraagd (bijvoorbeeld roek, vos, konijn en mogelijk in de toekomst ook de zwarte 
kraai). 

Tenslotte wordt opgemerkt dat afschotcijfers tussen faunabeheereenheden onderling niet of 
nauwelijks vergelijkbaar zijn, doordat de provincies verschillende voorwaarden verbinden 
aan hun ontheffingen. 

 
7.2 Toetspunten faunabeheerplan 
 

Voorwaarden en regels voor wat betreft de inhoud va n het faunabeheerplan 

De inhoudelijke uitwerking van dit Faunabeheerplan is vooral gebaseerd op de 
artikelen 8 t/m 11 van het Besluit faunabeheer. Artikel 10 van dit besluit stelt dat het 
faunabeheerplan tenminste de volgende gegevens bevat: 
 
a) de omvang van het werkgebied van de Faunabeheereenheid; 
b) een kaart waarop de begrenzing van het werkgebied van de Faunabeheereenheid 

is aangegeven; 
c) kwantitatieve gegevens over de populatie van de diersoorten ten aanzien waarvan 

een duurzaam beheer noodzakelijk wordt geacht, met inbegrip van gegevens over 
de aanwezigheid van de populaties in het betrokken gebied gedurende het jaar; 

d) een onderbouwing van de noodzaak van een duurzaam beheer van de in 
onderdeel c bedoelde diersoorten, waaronder een onderbouwde verwachting van 
de belangen als bedoeld in artikel 68, eerste lid, van de wet die zouden worden 
geschaad indien niet tot beheer zou worden overgegaan; 
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e) een beschrijving van de mate waarin de in onderdeel d bedoelde belangen in de 
vijf jaren voorafgaand aan het ter goedkeuring indienen van het faunabeheerplan 
zijn geschaad; 

f) de gewenste stand van de in onderdeel c bedoelde diersoorten; 
g) per diersoort een beschrijving van de aard, omvang en noodzaak van de 

handelingen die zullen worden verricht om de gewenste stand, bedoeld in 
onderdeel f, te bereiken; 

h) per diersoort en gewas een beschrijving van de handelingen die in de periode, 
bedoeld in onderdeel e, zijn verricht om het schaden van de in onderdeel d 
bedoelde belangen te voorkomen, alsmede, voor zover daarover redelijkerwijs 
kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn, een beschrijving van de effectiviteit van 
die handelingen; 

i) voor zover het plan betrekking heeft op het beheer van edelherten, damherten, 
reeën of wilde zwijnen, een beschrijving van het voedselaanbod, de relatie tussen 
dit voedselaanbod en de grootte van de populatie van de betrokken dieren 
alsmede de mogelijkheden van uitwisseling met aangrenzende terreinen; 

j) een beschrijving van de plaatsen in het werkgebied van de Faunabeheereenheid 
waar en de perioden in het jaar waarin de in onderdeel g bedoelde handelingen 
zullen plaatsvinden; 

k) de mogelijkheid en de voorwaarden om gebruik te maken van een aan de 
Faunabeheereenheid verleende ontheffing op gronden van jachthouders die niet 
bij de Faunabeheereenheid zijn aangesloten, mits die gronden binnen het 
werkgebied van de Faunabeheereenheid vallen en voor zover die gronden 
plaatsen als bedoeld in onderdeel j omvatten waar planmatig beheer noodzakelijk 
is; 

l) voor zover daarover kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn, een onderbouwde 
inschatting van de verwachte effectiviteit van de in onderdeel g bedoelde 
handelingen; 

m) een beschrijving van de wijze waarop de effectiviteit van de voorgenomen 
handelingen zal worden bepaald. 

 
Standpunten van de Fbe en integratie van de toetspu nten in het fauna-
beheerplan 
 
Toetspunten a en b  
De omvang en een kaart met de begrenzing van het werkgebied van de Fauna-
beheereenheid zijn opgenomen in hoofdstuk 2. 
 
Toetspunt c  
In Groningen wordt alleen de reeënpopulatie duurzaam beheerd aan de hand van een 
reeënbeheerplan. In dit plan zijn kwantitatieve gegevens over de populatie 
opgenomen. De overige diersoorten die zijn opgenomen in het faunabeheerplan 
betreffen algemeen voorkomende soorten, die plaatselijk of slechts incidenteel schade 
veroorzaken. Voor deze soorten wordt geen duurzaam beheer van de populatie 
beoogd. Er worden slechts ontheffingen aangevraagd voor legselbeperking, verjaging 
met ondersteunend afschot of het doden van zeer beperkte aantallen 
schadeveroorzakende individuen. Kwantitatieve populatiegegevens zijn, voor zover 
beschikbaar en betrouwbaar, verzameld bij Sovon (vogels), VZZ (zoogdieren) wbe’s en 
KNJV en uit de literatuur. Toetsing of de gunstige staat van instandhouding van de 
soort geen gevaar loopt, vindt plaats door de aantallen geschoten dieren, op basis van 
de ontheffing in voorgaande jaren, te vergelijken met de provinciale of landelijke 
populatieomvang. Bij bejaagbare wildsoorten of diersoorten met een (gedeeltelijke) 
vrijstelling ook wel door vergelijking met het aantal geschoten dieren in het 
jachtseizoen of het geschatte aantal gedode dieren op basis van de vrijstelling. 
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Toetspunt d  
Een onderbouwing van de noodzaak van een duurzaam beheer geldt alleen voor ree 
(zie toetspunt c) en wordt gegeven in het reeënbeheerplan. Een onderbouwde 
verwachting van belangen die zullen worden geschaad indien niet tot beheer wordt 
overgegaan geldt wel voor alle soorten. Deze verwachting is vooral gebaseerd op de 
schadegegevens van het Faunafonds en ontwikkelingen hierin in de afgelopen periode. 
Kennis van schade aan natuur is vooral gebaseerd op literatuur. Ook is gekeken of het 
gebruik van een ontheffing mogelijk van invloed is geweest op het aantal 
schademeldingen en de grootte van de schade. 
 
Toetspunt e  
De schade aan belangen zijn ontleend aan de door het Faunafonds verzamelde 
schadegegevens. Per diersoort is de getaxeerde schade per jaar per gewas en de 
beschadigde oppervlakte weergegeven sinds 2002. Voor het beoordelen of er 
belangrijke schade is opgetreden is gekeken naar de periode 2008 t/m 2012, met een 
doorkijk naar de gegevens t/m september 2013 om na te gaan of trends doorzetten. 
Voor gegevens ten aanzien van soorten is, voor zover beschikbaar, ook gebruik 
gemaakt van door de wildbeheereenheden verzamelde gegevens. 
 
Toetspunten f en g  
De gewenste stand is alleen te bepalen bij diersoorten waarbij populatiebeheer wordt 
toegepast, in Groningen dus alleen voor reeën. De aard, omvang en noodzaak van de 
handelingen die zullen worden verricht om de gewenste stand van reeën te bereiken 
staan beschreven in het reeënbeheerplan. 
De overige soorten zijn algemeen voorkomend en schadebestrijding kan en mag niet 
bereikt worden door de stand van deze diersoorten (drastisch) te beperken. Er worden 
voor deze soorten slechts ontheffingen aangevraagd voor verjaging met 
ondersteunend afschot of het doden van zeer beperkte aantallen 
schadeveroorzakende individuen. 
 
Toetspunt h  
De machtiginghouder dient aan de Fbe te rapporteren over het gebruik van de 
machtiging. Het gaat hierbij om gegevens als gewas, preventieve maatregelen, het 
aantal acties en het aantal geschoten dieren. De Fbe verzamelt deze gegevens en 
rapporteert jaarlijks aan de provincie. In de terugrapportages van de 
machtigingshouders wordt soms een oordeel geveld over de effectiviteit van 
preventieve maatregelen of de toegestane maatregelen. Omdat dit lang niet altijd wordt 
ingevuld, ontstaat hierover geen goed beeld. De effectiviteit van handelingen en 
maatregelen kan dan alleen worden afgeleid uit de schadegegevens (zie ook 
Toetspunten l en m). Al deze gegevens zijn per diersoort verwerkt onder  beheer . 
 
Toetspunt i  
In Groningen geldt dit toetspunt alleen voor reeën. Een beschrijving van het 
voedselaanbod, de relatie tussen dit voedselaanbod en de grootte van de populatie 
van de betrokken dieren alsmede de mogelijkheden van uitwisseling met 
aangrenzende terreinen is opgenomen in het reeënbeheerplan. Daarbij wordt rekening 
gehouden met de leefgebiedenbenadering. 
 
Toetspunt j  
Ontheffing voor afschot van reeën wordt verleend aan de Fbe. Deze machtigt de 
wildbeheereenheden en deze verdelen het toegestane afschot (onderverdeeld in 
aantallen bokken, geiten en kalveren) onder de diverse jagers/wildbeheerders. Het 
afschot vindt dus plaats op het niveau van de wildbeheereenheid en de hierbinnen 
gelegen jachtvelden. 
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Voor de overige diersoorten worden alleen ontheffingen/machtigingen verstrekt voor 
verjaging met ondersteunend afschot. Deze handelingen zijn toegestaan op of in de 
directe nabijheid van de schadepercelen. 
 
Toetspunt k  
Jachthouders (en grondgebruikers) die niet zijn aangesloten bij een wildbeheereenheid 
kunnen rechtstreeks bij de Faunabeheereenheid een machtiging aanvragen. 
 
Toetspunten l en m  
De wet vraagt een onderbouwde inschatting van de verwachte effectiviteit van de 
handelingen. De Fbe kan zich hierbij echter nagenoeg alleen baseren op de 
schadegegevens, op aantalsontwikkelingen voor en na een verleende ontheffing en op 
de intensiteit van het beheer. Een handicap hierbij is dat de randvoorwaarden aan het 
beheer geregeld veranderen, waardoor geen sprake is van langdurige tijdreeksen. 
Hierdoor is het niet mogelijk om harde conclusies te trekken over de efficiëntie en 
effectiviteit van bij ontheffing toegestane handelingen en maatregelen. Gewasschade 
door dieren is sterk afhankelijk van ondermeer fluctuaties in de populatie van dieren, 
de weersomstandigheden en de tijd van het jaar waarin de schade ontstaat. Het is lang 
niet altijd met zekerheid te zeggen dat het gebruik van de ontheffing de oorzaak is 
geweest van minder schade uitkeringen door het Faunafonds. Anderzijds is het ook 
niet zeker dat als de schade toeneemt, de ontheffing niet effectief is geweest. Daarbij 
speelt mogelijk ook een psychologisch effect: als de mogelijkheid voor het aanvragen 
van een machtiging bij dreigende schade bestaat, zal door grondgebruikers eerder 
enige mate van schade worden geaccepteerd en daalt het aantal schademeldingen. 
Als deze mogelijkheid niet bestaat komt het probleem gevoelsmatig bij de 
grondgebruiker te liggen en zullen er eerder en meer schademeldingen bij het 
Faunafonds binnenkomen. 
 
Een ander probleem bij de vergelijking van de mate van schadebestrijding en de 
daadwerkelijke schade is dat de schadegegevens door het Faunafonds geregistreerd 
worden op postcode en dat de handelingen door machtiginghouders door de Fbe om 
privacyredenen in de afgelopen periode alleen op machtigingsnummer zijn verwerkt en 
opgeslagen. Bij de invoering van het Fauna Registratie Systeem zal de Fbe het gebruik 
van de machtigingen koppelen aan de postcode, zodat een betere vergelijking met de 
schadegegevens mogelijk wordt. 
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8.1 Grauwe gans (Anser anser) 

1 Samenvatting  

Aantal en verspreiding  
•  In Nederland is vanaf 1990 een significante toename opgetreden van het aantal 

broedparen grauwe gans (>5% per jaar), welke ook de laatste 10 jaren is 
doorgezet; 

•  Het aantal niet broedvogels is in Nederland vanaf 1980 significant gestegen met >5% 
per jaar voor grauwe gans. Deze toename is eveneens over de laatste 10 seizoenen 
doorgezet; 

•  Het aantal broedparen grauwe gans in de provincie Groningen is exponentieel gestegen 
tot circa 1100 in 2012; 

 
Schade  
•  De getaxeerde schade door de grauwe gans in de zomer fluctueert, maar kan tot  

€ 9.000,- bedragen en treedt met name op in granen en grasland. In 2005 trad 
schade op in aardappels;  

•  De beschadigde oppervlakte door de grauwe gans in de zomer treedt het meest 
op in grasland en soms in wintergraan;  

•  In de winter (1 oktober tot 1mei) kan de getaxeerde schade oplopen tot € 40.000,-. 
Deze treedt vooral op in blijvend en nieuw ingezaaid grasland; Hierbij wordt 
opgemerkt dat winterschade vooral optreedt in de voorjaarsmaanden.  

•  Gezien de populatie toename is de verwachting dat in toekomst belangrijke 
schade in de provincie zal gaan optreden aan aardappelen, gras, graszaad en 
winter- en zomergraan. 

 
Beleid  
•  De grauwe gans is beschermd in het kader van de Flora- en faunawet  
•  provinciale vrijstelling van verbod op verontrusten van grauwe ganzen.  
•  Er geldt een provinciebrede ontheffing voor het schudden van eieren en voor 

afschot in zomer en winter tot 1 oktober 2014.  
•  In december 2012 heeft de provincie Groningen zich geconformeerd aan een 

nieuwe landelijke aanpak van de ganzenproblematiek, het zogenaamde G7 
akkoord om onder meer de schade door standganzen te beperken en terug te 
brengen tot een acceptabel niveau.  In december 2013 zijn echter de landelijke 
afspraken uit het G7 akkoord komen te vervallen wegens gebrek aan draagvlak.  

•  Een naar aanleiding van het G7 akkoord opgericht Ganzen Afstemmings Kader 
(GAK) werkt provinciaal door en zal voorstellen doen aan de Fbe over de 
mogelijke aanpak van de ganzenproblematiek in Groningen. 

 
Beheer  
•  het aantal verzoeken om een machtiging en als afgeleide daarvan het aantal 

verleende, gerapporteerde en gebruikte machtigingen is in de periode 2005-2012 
min of meer lineair gestegen  

•  het aantal acties is exponentieel toegenomen. Slechts een deel van de acties heeft 
geleid tot afschot. Tot 2011 is het aantal geschoten grauwe ganzen sterk gestegen 
met een maximum van 430 dieren, in 2012 is het iets gedaald naar 381 dieren. 
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•  De ontwikkeling en beheer van de populatie grauwe ganzen als standgans moet 
meer aandacht hebben. Geadviseerd wordt om met gebiedsgerichte maatregelen 
het aantal vliegvlugge jongen te beperken. 

 
Overwegingen 

•  Het landelijke G7 akkoord beoogde, met in achtneming van de Europeesrechtelijke 
verplichting voor de duurzame instandhouding van de trekganzenpopulatie, de 
mogelijkheden tot het effectief bestrijden van schade door grauwe ganzen als 
standganzen te vergroten. 

•  Gebleken is dat de huidige ontheffing de mogelijkheden tot bestrijding van schade 
door grauwe ganzen als standganzen te zeer beperkt. Het GAK heeft daarom een 
schriftelijk verzoek bij de provincie ingediend. Populatiebeheer is echter bij ganzen 
geen belang dat in de wet vermeld staat. Daarom wordt een (ruime) ontheffing 
voor schadebestrijding bepleit.  

•  Het gaat daarbij om het verlengen van de periode waarin grauwe ganzen als 
standgans kunnen worden bestreden (vanaf een uur voor zonsopkomst tot een uur 
na zonsondergang), het toestaan van lokmiddelen en om het intrekken van 
voorschriften die de mogelijkheden tot schadebestrijding beperken (zoals niet 
effectieve preventieve middelen en geen limiet aan het aantal af te schieten 
grauwe ganzen per schadebestrijdingsactie).  

•  Met het afschieten van koppelvormende grauwe ganzen wordt reproductie 
voorkomen en het aantal te doden dieren beperkt, hetgeen vanuit ethisch oogpunt 
de voorkeur geniet boven de situatie waarbij uiteindelijk zowel deze 
koppelvormende ganzen als hun jongen ter bestrijding van schade moeten worden 
afgeschoten. Koppelvormende ganzen zijn ganzen die zich in tweetallen 
ophouden, nabij (potentieel) broedgebied. Ze maken geen onderdeel uit van een 
groep en houden afstand tot andere ganzen. Deze ganzen bevinden zich met 
name in natuurgebieden. 

•  Bedoelde wijzigingen zullen daarnaast een bijdrage leveren aan het verminderen 
van de noodzaak tot populatiereductie op termijn ten behoeve van beheer en 
schadebestrijding. Gezien de huidige stand van de grauwe gans wordt met 
onderstaande wijzigingen geen afbreuk gedaan aan een gunstige staat van 
instandhouding van deze soort. 

•  Het is wenselijk om in (ganzen)gebiedsplannen alle maatregelen uit de 
‘gereedschapskist’ uit te werken voor de specifieke situatie in Groningen, 
waaronder maatregelen die schade kunnen voorkomen in landbouwgebieden en 
die broed- en ruigebieden minder aantrekkelijk maken. 

 
Voorstel  
De Fbe vraagt na consultatie van het GAK om: 
•  Ontheffing voor het bestrijden van schade door de grauwe gans als standgans in de 

gehele provincie op percelen en gewassen waar zich belangrijke schade voordoet of 
dreigt te ontstaan van 1 maart 2014 tot 1 oktober 2014; 

•  (deze ontheffing geldt in de periode van 1 maart tot 1 april 2014 alleen op percelen 
gelegen buiten de foerageergebieden en na 1 april 2014 in de gehele provincie); 

•  Machtigingsaanvragen voor het bestrijden van grauwe gans niet meer te hoeven 
melden bij GS en zonder melding vooraf c.q. advies van de toezichthouder een 
machtiging te kunnen verstrekken; 
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•  Het niet hoeven inzetten van preventieve verjaagmiddelen voorafgaand aan bestrijding 
van schade door grauwe ganzen; 

•  Afschot van grauwe gans als standgans niet meer ondersteunend aan verjaging te doen 
zijn door het opheffen van de limiet aan het aantal af te schieten grauwe ganzen van 2 
dieren per verjagingsactie; 

•  Het gebruik van kunstmatige lokmiddelen (niet zijnde bandopnemers ) ten behoeve van 
bestrijding van schade door grauwe ganzen toe te staan vanaf 1 april; 

•  Afschot van grauwe gans toe te staan vanaf een uur voor zonsopkomst tot een uur na 
zonsondergang; 

•  Ontheffing voor het doden van koppelvormende grauwe ganzen vanaf 1 februari tot 1 
maart in de gehele provincie, met uitzondering van de foerageergebieden door daartoe 
gemachtigde jachtaktehouders, mits zij beschikken over een geldige jachtakte en een 
schriftelijke toestemming van de grondgebruiker tot betreden van de desbetreffende 
gronden. 

•  Ontheffing voor afschot van de grauwe gans als trekgans in de gehele provincie op 
percelen en gewassen waar zich belangrijke schade voordoet of dreigt te ontstaan voor 
de periode van 1 oktober tot 1 maart buiten de voor ganzenopvang aangewezen 
foerageergebieden/rustgebieden. 

    

2 Aantal en verspreiding  

Landelijk  
Beleidsmatig wordt onderscheid gemaakt tussen trekganzen die buiten Nederland broeden 
en hier  ‘s winters verblijven en standganzen die grotendeels het jaar rond, maar in ieder 
geval tussen 1 maart en 1 oktober in Nederland verblijven en/of broeden.  

 

standganzen 
De grauwe gans is in Nederland een van oorsprong Nederlandse broedvogel die in de 
loop van de vorige eeuw is uitgestorven en met succes in de jaren zeventig als 
broedvogel is geherintroduceerd (van den Bergh 1991). De populatie standganzen is 
vervolgens sterk gaan groeien. Volgens Sovon broedden er in Nederland in 2005 circa 
25.000 paren grauwe gans.  
Figuur 1 toont de verspreiding van de broedvogels in 2005. In Nederland is vanaf 1990 
een significante toename van het aantal broedparen opgetreden van >5% per jaar, 
welke ook de laatste 10 jaren is doorgezet (figuur 2). Bij de landelijke telling in 2009 
zaten in geheel Nederland 190.000 Grauwe ganzen als standgans (Sovon; 2010); in 
verhouding tot het aandeel trekganzen is dit een beperkt aantal.  
Gedurende de zomermaanden bevinden zich ook ruiende grauwe ganzen in 
Nederland. Het gaat om vogels die elders broedden en voor de jaarlijkse rui naar 
Nederland vliegen. Omgekeerd zijn er ook Nederlandse broedvogels die wegtrekken 
en elders ruien. Deze dynamiek bemoeilijkt het vaststellen van de populatiegrootte en 
de schadeproblematiek, omdat een deel van de schade in Nederland kan worden 
veroorzaakt door vogels die niet in Nederland broeden (van der Jeugd et al. 2006). 
Eventuele maatregelen in Nederlandse broedpopulaties zullen dus niet tot een reductie 
van de hoeveelheid schade leiden die door ruiende niet-lokale vogels wordt 
veroorzaakt (van der Jeugd et al. 2006).    
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trekganzen 
Door de sterke toename van het aantal standganzen neemt ook het aantal ganzen in de 
winter toe. De grauwe gans is doortrekker en wintervogel in (zeer) groot aantal. Figuur 1 
toont eveneens de aantallen niet broedvogels gemiddeld over alle maanden tussen 2005/06 
en 2009/10. Het aantal niet broedvogels is in Nederland vanaf 1980 significant gestegen met 
>5% per jaar, welke toename eveneens over de laatste 10 seizoenen is doorgezet (figuur 2).  

 
Fig. 1 Gemiddeld aantal broedvogels (zomerganzenproject 2005) en niet-broedvogels 
(watervogelmeetnet) grauwe gans in Nederland in 2005, resp. gemiddeld over alle 
maanden 2005/06 tot 2009/10. 
 

 

 
Fig. 2. Aantalverloop van grauwe gans (linker figuur populatie-index broedvogels 
(BMP) en rechterfiguur gemiddeld aantal niet broedvogels (watervogelmeetnet)) in 
Nederland.  
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Provinciaal  
De grauwe gans is in de provincie Groningen een doortrekker, broedvogel en 
wintergast. Het seizoenspatroon van de grauwe gans, in de periode 2002-2011 (figuur 
3) laat zien dat het gemiddelde aantal in juli en augustus rond de 1500-3000 is. De 
aantallen nemen in september snel toe tot circa 15.000 exemplaren en in oktober en 
november wordt de piek van circa 20.000 vogels bereikt. In mid-winter (december t/m 
februari) zijn de aantallen aanzienlijk lager, rond de 3500, en in maart nemen de 
aantallen weer licht toe tot gemiddeld 4500 individuen. In het broedseizoen dalen de 
aantallen weer tot 800 in april, en net boven de 100 in mei en juni.  
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Fig.3  Aantallen getelde grauwe ganzen in de provincie Groningen van juli tot juni in de 
periode 2002-2011 (Bron: Watervogels in Nederland, Sovon – RIZA). 

 
standganzen  
Ook in de provincie Groningen is het aantal broedparen grauwe gans sinds 2005 
toegenomen van ca 130 broedparen, waarvan ca 95 in het Groninger deel van het 
Lauwersmeer tot ca 360 broedparen, waarvan ca 130 in het Groninger deel van het 
Lauwersmeer, ca 100 bij Tetjehorn en ca 85 in het Zuidlaardermeergebied. Het aantal 
broedparen is nog zeer klein vergeleken met andere provincies, maar neemt met 50 
paar per jaar toe sinds 2006.  
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Fig.4. Aantal broedparen Grauwe gans (Bron: Sovon, zie Manen, Y.J. van en B. 
Voslamber, 2013) 
 

Door de wbe’s in Groningen is in 2012 voor het eerste meegedaan aan de landelijke 
zomertelling van standganzen. Hieronder worden de resultaten vermeld:  

 

 

Fig.5. Zomertelling ganzen Groningen (Bron: KNJV)  
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trekganzen 
De landelijke significante stijging van het aantal grauwe ganzen als trekgans wordt ook 
bevestigd door de provinciale indexcijfers (Sovon), waarbij 2011 op 100 gesteld is. De 
grauwe gans laat een sterke toename zien, met name over de laatste 10 jaar. 
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Fig. 6. Index grauwe gans als trekgans in de provincie Groningen (Bron: Sovon) 
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Midwintertellingen van Sovon over de periode 2007-2011 tonen aantallen van 2000 tot 4000 
grauwe ganzen voor de provincie. De verspreiding blijkt uit figuur 8. 
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Fig.7. Midwintertelling (Bron: Sovon) en Fig.8. Verblijf grauwe gans in de provincie 
Groningen in vogeldagen (Bron: Sovon) 

De voorjaarstelling in april door de Wbe’s in de periode 2006-2013 levert aantallen voor de 
grauwe gans op die fluctueren tussen 2500 en 20.000. In deze periode is onduidelijk welke 
dieren nog wegtrekken en waar dus het onderscheid tussen trekganzen en standganzen ligt.  
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Fig.9. Voorjaarstelling (Bron: KNJV) 
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3 Schade 
 
Figuur 10 geeft een vergelijking van de getaxeerde schade en de beschadigde oppervlakte 
door de verschillende ganzensoorten in de zomer en in de winter (1 oktober tot 1mei). Hierbij 
wordt opgemerkt dat winterschade vooral optreedt in de voorjaarsmaanden. Deze is pas 
goed vast te stellen en wordt daarom getaxeerd rond 1 mei.  
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ganzenschade winter Groningen

€ -

€ 100.000

€ 200.000

€ 300.000

€ 400.000

€ 500.000

€ 600.000

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

ge
ta

xe
er

de
 s

ch
ad

e,
 in

cl
. 

ga
nz

en
fo

ur
ag

ee
rg

eb
.

canadagans

nijlgans

rotgans

brandgans

rietgans

grauwe gans

kolgans

gans

ganzenschade winter Groningen

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

B
es

ch
ad

ig
de

 o
pp

er
vl

ak
te

, 
in

cl
. 

ga
nz

en
fo

ur
ag

ee
rg

eb
ie

de
n

 
Fig. 10. Getaxeerde schade en beschadigde oppervlakte door stand- en trekganzen 
(Faunafonds) 

Hieruit blijkt:  
•  De zomerschade lag in de periode 2008-2012 tussen de € 7000,- en € 16.000,- en 

werd vooral veroorzaakt door grauwe ganzen en laat wegtrekkende brandganzen.  
•  winterschade (inclusief overeenkomsten in het kader van de PSAN voor 

foerageergebieden) is zowel qua hoogte als qua oppervlakte vele malen groter dan 
die door standganzen; zoals eerder opgemerkt heeft deze periode betrekking op de 
periode 1 oktober tot 1 mei. 

•  De totale landbouwschade door trekganzen kan opgelopen tot boven de  
€ 500.000,-. 

•  In de winter veroorzaken grauwe gans, brandgans en kolgans de meeste schade, 
elke soort voor globaal een derde deel, zowel qua hoogte van het schadebedrag 
als qua beschadigde oppervlakte. 

 
Wanneer in figuur 11 alleen gekeken wordt naar schade veroorzaakt door de grauwe 
gans, dan blijkt: 
 



 40 

Grauwe gans zomer Gr

€ -
€ 1.000
€ 2.000
€ 3.000
€ 4.000
€ 5.000
€ 6.000
€ 7.000
€ 8.000
€ 9.000

€ 10.000

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

ge
ta

xe
er

de
 s

ch
ad

e

zomergraan

wintergraan

overige
akkerbouw
gewassen
graszaad

grasland,
nieuw
ingezaaid 
grasland,
blijvend

Gra uwe  gans zomer Gr

0

100

200

300

400

500

600

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

 

grauwe gans winter Gr

€ -

€ 20.000

€ 40.000

€ 60.000

€ 80.000

€ 100.000

€ 120.000

€ 140.000

€ 160.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ge
ta

xe
er

de
 s

ch
ad

e

zomergraan

wintergraan

voedergewas

suikerbiet

schapengrasregeling

overige akkerbouwgewassen

overig

niet ingevuld

koolzaad

groenten

groenbemester

graszaad

grasland, nieuw ingezaaid 

grasland, blijvend

Grauwe gans winter Groningen

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
B

es
ch

ad
ig

de
 o

pp
er

vl
ak

te
 in

 h
a

 
Fig. 11. Getaxeerde schade en beschadigde oppervlakte door de grauwe gans in zomer en 
winter (Faunafonds) 

•  De getaxeerde schade door de grauwe gans in de zomer fluctueert, maar kan tot  
€ 9.000,- bedragen en treedt met name op in granen en grasland. In 2005 trad 
schade op in aardappels; 

•  De beschadigde oppervlakte door de grauwe gans in de zomer treedt het meest 
op in grasland en soms in wintergraan;  

•  In de winter kan de getaxeerde schade oplopen tot € 140.000,-. Deze treedt vooral 
op in blijvend en nieuw ingezaaid grasland; 

•  Gezien de populatie toename is de verwachting dat in toekomst belangrijke 
schade in de provincie zal gaan optreden aan aardappelen, gras, graszaad en 
winter- en zomergraan. 

 

 

4 Beleid  
 

De grauwe gans is een beschermde inheemse diersoort. De grauwe gans is 
aangewezen als soort die in de provincie Groningen veelvuldig belangrijke schade kan 
veroorzaken. Op grond hiervan geldt een provinciale vrijstelling voor verontrusten. 
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Op 13 oktober 2009 is een provinciebrede ontheffing voor het schudden van eieren en voor 
afschot verleend. Deze dient om in de periode van 1 mei tot 1 oktober belangrijke schade 
door onder andere de grauwe gans aan granen, gras, akkerbouwgewassen, riet, biezen en 
vollegrondsgroenten te bestrijden. In de periode van 1 oktober tot 1 mei is afschot mogelijk 
ter bestrijding van belangrijke schade aan akkerbouwgewassen, vollegrondsgroenten, de 
eerste snede van nieuw ingezaaid grasland, en overjarig grasland. Gedurende het 
opvangseizoen (1 oktober tot 1 april) mag verjaging met ondersteunend afschot alleen 
plaatsvinden buiten de gebieden die zijn aangewezen als foerageergebieden voor 
overwinterende trekganzen. De desbetreffende ontheffing is geldig tot 1 oktober 2014. 

In december 2012 conformeerde de provincie Groningen zich aan een nieuwe landelijke 
aanpak van de ganzenproblematiek, het zogenaamde G7 akkoord. Het akkoord beoogde 
onder meer de schade door standganzen te beperken en terug te brengen tot een 
acceptabel niveau. Omdat Nederland een Europeesrechtelijke verplichting heeft voor de 
duurzame instandhouding van de trekganzenpopulatie was tevens in het akkoord bepaald 
dat er een rustperiode van 1 november tot 1 maart zou worden ingesteld en dat er 
rustgebieden zouden worden aangewezen. In deze periode mocht geen afschot 
plaatsvinden op overjarig grasland. Op kwetsbare gewassen bleef afschot van ganzen 
mogelijk ter ondersteuning van verjaging. 

In het Ganzenakkoord werd de zomerperiode voor Noord-Nederland bepaald op de periode 
van 1 maart tot 1 november. Grauwe ganzen die jaarrond in Nederland verblijven worden 
beschouwd als standganzen. Doelen en uitgangspunten in het landelijke ganzenakkoord 
waren ten aanzien van de grauwe gans: 

•  Het in 5 jaar terugdringen van zomerschade door grauwe ganzen tot het niveau van 
2005. Deze was binnen dit akkoord landelijk vastgesteld op € 500.000,-. Het ging hierbij 
om de feitelijke door het Faunafonds betaalde vergoedingen ten aanzien van in de 
zomer verblijvende grauwe ganzen. Voor grauwe ganzen werd onder zomerschade 
verstaan de schade welke ontstaat in de periode 1 april tot 1 oktober. voor  

•  Het planmatig reduceren van de populatie standganzen tot een acceptabel niveau. Op 
basis van populatiecijfers welke beschikbaar waren in 2005 wordt er hierbij vanuit 
gegaan dat in dat jaar landelijk circa 100.000 grauwe ganzen als standgans aanwezig 
waren.  

Provinciaal werd als uitvloeisel van het G7 akkoord het Ganzen Afstemmings Kader (GAK) 
opgericht, dat inmiddels is begonnen met de verdere uitwerking van dit akkoord. Op 2 
december 2013 zijn echter de landelijke afspraken uit het G7 akkoord komen te vervallen 
wegens gebrek aan draagvlak. Het GAK werkt provinciaal door en zal voorstellen doen aan 
de Fbe over de mogelijke aanpak van de ganzenproblematiek in Groningen. 

 
5 Beheer  

 
Preventieve maatregelen dienen te worden genomen volgens richtlijnen van het 
Faunafonds. Voor afrijpend graan en gras ouder dan 6 maanden hoeven geen visuele 
middelen als vlaggen en linten te worden toegepast maar kan worden volstaan met 
persoonlijke verjaging. Figuur 12 toont welke preventieve middelen in de jaren 2005 t/m 
2012 zijn gebruikt en hoe vaak. Bij overig gaat het soms om combinaties met bijvoorbeeld 
hond en brommer. Een aantal van de grondgebruikers heeft aangegeven dat preventieve 
maatregelen onvoldoende of in het geheel niet werken en dat afschot noodzakelijk is om de 
gewassenschade te beperken. 
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Fig.12. Toegepaste preventieve maatregelen (Bron: Jaarverslag FBE Groningen 2012). 
 
Machtiging tot afschot van grauwe gans mag worden verstrekt van 1 mei tot 1 oktober. Het is 
een zogenaamde incidentele machtiging dus voordat een machtiging mag worden verstrekt 
heeft controle plaatsgevonden door de provinciale inspecteurs Groene Wetten. Dit geldt niet 
voor grauwe ganzen in de gemeenten Scheemda, De Marne, Haren, Slochteren, Delfzijl en 
Oldambt. Hier mag de Fbe op voorhand een machtiging verstrekken omdat voorgaande 
jaren schade is opgetreden en/of machtigingen zijn verstrekt. 

Uit figuur 13 blijkt dat het aantal verzoeken om een machtiging en als afgeleide 
daarvan het aantal verleende, gerapporteerde en gebruikte machtigingen in de periode 
2005-2012 min of meer lineair gestegen is, maar dat het aantal acties exponentieel is 
toegenomen. Het aantal aangevraagde tegemoetkomingen in schade bij het 
Faunafonds is desondanks licht gestegen tot 11 in 2012.  
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Fig.13. Verleende en gebruikte machtigingen en aangevraagde tegemoetkomingen in 
schade (Bron: Jaarverslag FBE Groningen 2012). 

 
Figuur 14 laat zien dat de machtigingen betrekking hadden op een grote 
verscheidenheid aan gewassen.  
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Fig.14. Verleende machtigingen naar gewas (Bron: Jaarverslag FBE Groningen 2012). 
 

Slechts een deel van de acties heeft geleid tot afschot, zie figuur 15. Het merendeel betreft 
grauwe ganzen en een enkele brandgans. Er zijn geen kolganzen geschoten. Tot 2011 is het 
aantal geschoten grauwe ganzen sterk gestegen met een maximum van 430 dieren, in 2012 
is het iets gedaald naar 381 dieren. 
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Fig.15. Cumulatief aantal geschoten ganzen per jaar (Bron: Jaarverslag FBE Groningen 
2012). 

Gereedschapskist 
Het kunnen vangen en doden van ganzen in de ruiperiode werd door Ganzen-7 en IPO als 
essentieel onderdeel van de uitvoering gezien. Dit was echter maar één van de maatregelen 
die mogelijk zijn. Het Ganzenakkoord sprak over het vullen van de ‘gereedschapskist’, 
waarmee bedoeld werd een overzicht van maatregelen die moeten leiden tot reductie van de 
schade in de zomerperiode. In de gereedschapskist zijn twaalf maatregelen opgenomen die 
zich richten op het verminderen van schade door: 

•  het verkleinen van de populaties ganzen (aantalregulatie); 
•  het voorkomen van schade in landbouwgebieden (preventie en beperking van 

schade); 
•  het minder aantrekkelijk maken van broed- en ruigebieden (preventie en beperking 

van de populatieontwikkeling). 
 
Het rapport was een landelijke uitwerking van het Ganzenakkoord en dient als handreiking 
aan de opstellers van de (ganzen)gebiedsplannen. 

Plan van aanpak en quick scan 
In juni 2011 is in Provinciale Staten van Groningen een motie aangenomen waarin 
Gedeputeerde Staten verzocht werden alternatieve methoden (´gansvriendelijk, anders dan 
reducerend afschot´) voor het voorkomen van ganzenschade te onderzoeken. Er werd geld 
beschikbaar gesteld voor een proefproject ter voorkoming van ganzenschade.   

Een Plan van Aanpak ‘Alternatieve methoden om zomerschade door ganzen te voorkomen 
in de provincie Groningen’ heeft geleid tot een gezamenlijk project van provincie en 
Faunafonds. De verwachting is dat uitvoering van het plan van aanpak er toe leidt dat het 
(potentieel) aantal vliegvlugge jonge Grauwe Ganzen dat vanuit Groningen toegevoegd 
wordt aan de Nederlandse populatie, structureel omlaag gebracht wordt. Wel zal door de 
aanwezigheid van relatief veel jonge en nieuwe moeras/en waterbergingsgebieden in 
Groningen (moerasgordel) de standpopulatie in de provincie nog wel toenemen, maar na 
uitvoering van de voorgestelde maatregelen zal dit een beheerste groei zijn, in evenwicht 
met de draagkracht van de gebieden. 
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Onderdeel van het plan van aanpak was een quick scan, waarin ´gansvriendelijke´ 
maatregelen per gebied genoemd worden om het aantal vliegvlugge jongen te beperken, 
naast adviezen over de omgang met ganzen van elders, gecoördineerde verjaging en de 
mogelijke rol van opvanggebieden. Per gebied verschillen de maatregelen, zoals 
verminderen opgroeimogelijkheden voor kuikens/jonge ganzen op eiwitrijk gras door gericht 
plaatsen van rasters, door gerichte verruiging, door het niet bejagen van de vos etc.  
 

De toename van het aantal standganzen in de afgelopen jaren kan niet worden verklaard 
door aanwas van jonge ganzen in de standpopulatie binnen Groningen. De groei wordt 
vooral veroorzaakt door een toename van ganzen ‘’van elders’’, die buiten Groningen 
geboren en opgegroeid zijn en (tijdelijk of permanent) in Groningen aanwezig zijn.  

 

6 Overwegingen  

•  Het landelijke G7 akkoord beoogde, met in achtneming van de Europeesrechtelijke 
verplichting voor de duurzame instandhouding van de trekganzenpopulatie, de 
mogelijkheden tot het effectief bestrijden van schade door grauwe ganzen als 
standganzen te vergroten. 

•  Gebleken is dat de huidige ontheffing de mogelijkheden tot bestrijding van schade door 
grauwe ganzen als standganzen te zeer beperkt. Het GAK heeft daarom een schriftelijk 
verzoek bij de provincie ingediend. Populatiebeheer is echter bij ganzen geen belang 
dat in de wet vermeld staat. Daarom wordt een (ruime) ontheffing voor schadebestrijding 
bepleit.  

•  Het gaat daarbij om het verlengen van de periode waarin grauwe ganzen als standgans 
kunnen worden bestreden (vanaf een uur voor zonsopkomst tot een uur na 
zonsondergang), het toestaan van lokmiddelen en om het intrekken van voorschriften 
die de mogelijkheden tot schadebestrijding beperken (zoals niet effectieve preventieve 
middelen en geen limiet aan het aantal af te schieten grauwe ganzen per 
schadebestrijdingsactie).  

•  Met het afschieten van koppelvormende grauwe ganzen wordt reproductie voorkomen 
en het aantal te doden dieren beperkt, hetgeen vanuit ethisch oogpunt de voorkeur 
geniet boven de situatie waarbij uiteindelijk zowel deze koppelvormende ganzen als hun 
jongen ter bestrijding van schade moeten worden afgeschoten. Koppelvormende 
ganzen zijn ganzen die zich in tweetallen ophouden, nabij (potentieel) broedgebied. Ze 
maken geen onderdeel uit van een groep en houden afstand tot andere ganzen. Deze 
ganzen bevinden zich met name in natuurgebieden. 

•  Bedoelde wijzigingen zullen daarnaast een bijdrage leveren aan het verminderen van 
de noodzaak tot populatiereductie op termijn ten behoeve van beheer en 
schadebestrijding. Gezien de huidige stand van de grauwe gans wordt met 
onderstaande wijzigingen geen afbreuk gedaan aan een gunstige staat van 
instandhouding van deze soort. 

•  Het is wenselijk om in (ganzen)gebiedsplannen alle maatregelen uit de 
‘gereedschapskist’ uit te werken voor de specifieke situatie in Groningen, waaronder 
maatregelen die schade kunnen voorkomen in landbouwgebieden en die broed- en 
ruigebieden minder aantrekkelijk maken. 
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7 Voorstel  
 
De Fbe vraagt na consultatie van het GAK om: 
•  Ontheffing voor het bestrijden van schade door de grauwe gans als standgans in de 

gehele provincie op percelen en gewassen waar zich belangrijke schade voordoet of 
dreigt te ontstaan van 1 maart 2014 tot 1 oktober 2014; 

•  (deze ontheffing geldt in de periode van 1 maart tot 1 april 2014 alleen op percelen 
gelegen buiten de foerageergebieden en na 1 april 2014 in de gehele provincie); 

•  Machtigingsaanvragen voor het bestrijden van grauwe gans niet meer te hoeven 
melden bij GS en zonder melding vooraf c.q. advies van de toezichthouder een 
machtiging te kunnen verstrekken; 

•  Het niet hoeven inzetten van preventieve verjaagmiddelen voorafgaand aan bestrijding 
van schade door grauwe ganzen; 

•  Afschot van grauwe gans als standgans niet meer ondersteunend aan verjaging te doen 
zijn door het opheffen van de limiet aan het aantal af te schieten grauwe ganzen van 2 
dieren per verjagingsactie; 

•  Het gebruik van kunstmatige lokmiddelen (niet zijnde bandopnemers ) ten behoeve van 
bestrijding van schade door grauwe ganzen toe te staan vanaf 1 april; 

•  Afschot van grauwe gans toe te staan vanaf een uur voor zonsopkomst tot een uur na 
zonsondergang; 

•  Ontheffing voor het doden van koppelvormende grauwe ganzen vanaf 1 februari tot 1 
maart in de gehele provincie, met uitzondering van de foerageergebieden door daartoe 
gemachtigde jachtaktehouders, mits zij beschikken over een geldige jachtakte en een 
schriftelijke toestemming van de grondgebruiker tot betreden van de desbetreffende 
gronden. 

•  Ontheffing voor afschot van de grauwe gans als trekgans in de gehele provincie op 
percelen en gewassen waar zich belangrijke schade voordoet of dreigt te ontstaan voor 
de periode van 1 oktober tot 1 maart buiten de voor ganzenopvang aangewezen 
foerageergebieden/rustgebieden. 
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8.2 Kolgans (Anser albifrons)  

1 Samenvatting  

Aantal en verspreiding  
•  In Nederland is vanaf 1990 een significante toename opgetreden van het aantal 

broedparen kolgans met >5% per jaar, welke ook de laatste 10 jaren is doorgezet; 
•  Het aantal niet broedvogels is in Nederland vanaf 1980 significant gestegen met <5% 

per jaar voor de kolgans. Deze toename is eveneens over de laatste 10 seizoenen 
doorgezet; 

•  Het aantal broedparen kolgans is provinciaal zeer gering en vertoont tot dusver geen 
stijging;  

•  Provinciaal fluctueert het aantal niet broedvogels sterk over het jaar. Gemiddeld zijn in 
de periode november-maart circa 25.000 individuen aanwezig zijn.  

 
Schade  
•  Schade door de kolgans als standgans treedt in sommige jaren op in grasland, en 

zomergraan, maar was in de periode 2008-2012 zeer beperkt;  
•  De schade door de kolgans als trekgans varieerde in de periode 2008-2012 tussen 

€ 100.000,- en € 170.000,- en trad eveneens vooral op in grasland en wintergraan. 
 
Beleid  
•  Beschermde inheemse diersoort 
•  provinciale vrijstelling voor verontrusten. 
•  provinciebrede ontheffing voor het schudden van eieren en voor afschot in zomer 

en winter tot 1 oktober 2014.  
•  De kolgans werd in het G7 akkoord als exoot beschouwd, waarvan de populatie 

planmatig weggenomen zou worden.  
 

Beheer  
•  Er zijn geen kolganzen geschoten.  
•  Zie verder hoofdstuk over de grauwe gans. 
 
Overwegingen 
•  Groningen heeft gelet op aantallen en schade nog geen groot probleem met de 

kolgans als standgans. Gelet op de landelijke aantaltoename kan dit wel in de 
toekomst ontstaan.  Het GAK zal voorstellen doen over de mogelijke aanpak, 
waarbij gewezen wordt op de status als exoot die de kolgans als standgans had in 
het landelijke G7 akkoord. Maatregelen uit de gereedschapskist t.b.v. beperken van 
grauwe gans als standgans kunnen ook doorwerken op de kolgans. 

•  Voor de kolgans als trekgans heeft Nederland Europeesrechtelijke verplichtingen. 
De soort vormt wel een probleem, gemeten naar aantallen en schadeontwikkeling. 
Ook hier zal het GAK voorstellen doen over de mogelijke aanpak. 
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Voorstel  
•  Na consultatie van het GAK voor de kolgans als trekgans ontheffing vragen voor afschot 

in de gehele provincie op percelen en gewassen waar zich belangrijke schade voordoet 
of dreigt te ontstaan voor de periode van 1 oktober tot 1 maart buiten de voor 
ganzenopvang aangewezen foerageergebieden/rustgebieden. 

    

2 Aantal en verspreiding  

Landelijk  
Beleidsmatig wordt onderscheid gemaakt tussen trekganzen die buiten Nederland broeden 
en hier ’s winters verblijven en standganzen die grotendeels het jaar rond, maar in ieder 
geval tussen 1 maart en 1 oktober in Nederland verblijven en/of broeden. Voor algemene 
informatie zie bij grauwe gans. 

standganzen 
De kolgans is een broedvogel van de toendrazone van Noordwest Rusland tot in Oost-
Siberië. Sinds 1980 broedt de soort in Nederland. Een groot deel van de Nederlandse 
broedvogels stamt af van losgelaten lokvogels die sinds 1988 niet langer mogen 
worden gebruikt, aangevuld met aangeschoten vogels (Lensink 1996 a,b). Elders in de 
gematigde zone in Europa is de soort geen regelmatige broedvogel en er vindt geen 
areaaluitbreiding plaats in de Russische broedgebieden (van der Jeugd et al. 2006). 
Aangenomen wordt dan ook dat het broeden van kolganzen in Nederland het gevolg is 
van handelingen van de mens (Lensink 1996b).  

 
In 2005 broedden er in Nederland circa 400 paren kolgans. Figuur 1 toont de 
verspreiding van de broedparen in 2005. In Nederland is vanaf 1990 een significante 
toename van het aantal broedvogels opgetreden van >5% per jaar, welke ook de 
laatste 10 jaren is doorgezet (figuur 2). 
 

 
Fig. 1 Gemiddeld aantal broedvogels (zomerganzenproject 2005) en niet-broedvogels 
(watervogelmeetnet kolgans in Nederland in 2005, resp. gemiddeld over alle maanden 
2005/06 tot 2009/10. 
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trekganzen 
De kolgans is ook doortrekker en wintervogel in zeer groot aantal. Figuur 1 toont 
eveneens de aantallen niet broedvogels gemiddeld over alle maanden tussen 2005/06 
en 2009/10. Het aantal niet broedvogels is in Nederland vanaf 1980 significant 
gestegen met <5% per jaar, welke toename eveneens over de laatste 10 seizoenen is 
doorgezet (figuur 2).  
 

 

Fig.2. Aantalverloop van kolgans (linker figuur populatie-index broedvogels (Meetnet 
Broedvogels) en rechterfiguur gemiddeld aantal niet broedvogels (watervogelmeetnet)) 
in Nederland. 

Provinciaal  
De kolgans is in de provincie Groningen een algemene doortrekker, (schaarse) 
broedvogel en algemene wintergast. Het seizoenspatroon van de kolgans in de periode 
2002-2011 (fig. 3.) laat zien dat noemenswaardige aantallen vanaf oktober (circa 
10.000) aanwezig zijn, en dat in de periode november-maart circa 25.000 individuen 
aanwezig zijn. In april zijn in principe alle trekganzen verdwenen en zijn de dan nog 
aanwezige vogels standganzen. 

Kolgans Groningen

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

jul se
p

no
v

jan m
rt

m
ei

pr
ov

in
ci

al
e 

aa
nt

al
le

n 
pe

r 
m

aa
nd 2002/03

2003/04

2004/05

2005/06

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

2011/11

gemiddelde

 

Fig. 3. Aantallen getelde kolganzen in de provincie Groningen van juli tot juni in de 
periode 2002-2011 (Bron: Watervogels in Nederland, Sovon – RIZA). 
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standganzen 

In de provincie Groningen zijn slechts enkele broedparen van de kolgans, zie figuren 4 
en 5.  
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Fig.4. Aantal broedparen kolgans in de provincie Groningen. (Bron: Sovon, GRzeld gans) 
Fig.5. Aantallen en verspreiding in de provincie Groningen (Bron: Sovon) 

Door de wbe’s in Groningen is in 2012 voor het eerste meegedaan aan de landelijke 
zomertelling van standganzen, zie figuur 6. 
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Fig.6. Zomertelling ganzen Groningen (Bron: KNJV)  
 
trekganzen 
Midwintertellingen van Sovon over de periode 2007/2011 bevestigen het beeld van de 
aantallen kolgans voor de provincie, waarbij de aantallen sterk kunnen fluctueren, zie 
figuur 7. De verspreiding van de kolganzen blijkt uit figuur 8. 
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Fig.7. Midwintertelling (Bron: Sovon) en Fig. 8. Verblijf kolgans in de provincie Groningen in 
vogeldagen (Bron: Sovon) 

De voorjaarstelling in april door de wbe’s levert sterk wisselende aantallen op. Die zijn te 
verklaren door het al dan niet weggetrokken zijn van de trekganzen in april. 
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Fig.9. Voorjaarstelling (Bron: KNJV). 
 

 
3 Schade 
 
Figuur 10 geeft de getaxeerde schade door kolganzen in de provincie Groningen, de 
beschadigde oppervlakte en de gewassen. Hieruit blijkt: 
•  Schade door de kolgans als standgans treedt in sommige jaren op in grasland, en 

zomergraan, maar was in de periode 2008-2012 zeer beperkt;  
•  De schade door de kolgans als trekgans varieerde in de periode 2008-2012 tussen 

€ 100.000,- en € 170.000,- en trad eveneens vooral op in grasland en wintergraan.  
 

Kolgans zomer Gr

€ -

€ 200

€ 400

€ 600

€ 800

€ 1.000

€ 1.200

€ 1.400

€ 1.600

€ 1.800

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20
12

ge
ta

xe
er

de
 s

ch
ad

e

zomergraan

wintergraan

grasland, nieuw
ingezaaid 

grasland, blijvend

aardappel

Kolgans zomer Gr

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

be
sc

ha
di

gd
e 

op
pe

rv
al

kt
e 

in
 h

a

 



 53 

kolgans winter Gr
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 Fig. 10. Getaxeerde schade en beschadigde oppervlakte door de kolgans (Faunafonds) 

 

4 Beleid  
 

De kolgans is een beschermde inheemse diersoort. De kolgans is aangewezen als soort 
die in de provincie Groningen veelvuldig belangrijke schade kan veroorzaken. Op 
grond hiervan geldt een provinciale vrijstelling voor verontrusten. 
 
Op 13 oktober 2009 is een provinciebrede ontheffing voor het schudden van eieren en voor 
afschot verleend. Deze dient om in de periode van 1 mei tot 1 oktober belangrijke schade 
door onder andere de kolgans aan granen, gras, akkerbouwgewassen, riet, biezen en 
vollegrondsgroenten te bestrijden. In de periode van 1 oktober tot 1 mei is afschot mogelijk 
ter bestrijding van belangrijke schade aan akkerbouwgewassen, vollegrondsgroenten, de 
eerste snede van nieuw ingezaaid grasland, en overjarig grasland. Gedurende het 
opvangseizoen (1 oktober tot 1 april) mag verjaging met ondersteunend afschot alleen 
plaatsvinden buiten de gebieden die zijn aangewezen als foerageergebieden voor 
overwinterende trekganzen. De desbetreffende ontheffing is geldig tot 1 oktober 2014. 

Voor algemene informatie over het G7 akkoord, zie onder grauwe gans. De kolgans werd in 
dit akkoord als exoot beschouwd, waarvan de populatie planmatig weggenomen zou 
worden. De status als exoot in het G& akkoord kwam niet overeen met die volgens de Flora- 
en faunawet als inheemse beschermde diersoort.  

Het GAK zal voorstellen doen aan de Fbe over de mogelijke aanpak van de 
ganzenproblematiek in Groningen. 

 
5 Beheer  

 
In het hoofdstuk over de grauwe gans is uitgebreid ingegaan op preventieve maatregelen 
om ganzenschade te beperken en op het gebruik van machtigingen. Er zijn geen kolganzen 
geschoten.  
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6 Overwegingen  

•  Groningen heeft gelet op aantallen en schade nog geen groot probleem met de 
kolgans als standgans. Gelet op de landelijke aantaltoename kan dit wel in de 
toekomst ontstaan. Het GAK zal voorstellen doen over de mogelijke aanpak, 
waarbij gewezen wordt op de status als exoot die de kolgans als standgans had in 
het landelijke G7 akkoord. Maatregelen uit de gereedschapskist t.b.v. beperken van 
grauwe gans als standgans kunnen ook doorwerken op de kolgans. 

•  Voor de kolgans als trekgans heeft Nederland Europeesrechtelijke verplichtingen. 
De soort vormt wel een probleem, gemeten naar aantallen en schadeontwikkeling. 
Ook hier zal het GAK voorstellen doen over de mogelijke aanpak. 

 
 
7 Voorstel 

Na consultatie van het GAK voor de kolgans als trekgans ontheffing vragen voor afschot in 
de gehele provincie op percelen en gewassen waar zich belangrijke schade voordoet of 
dreigt te ontstaan voor de periode van 1 oktober tot 1 maart buiten de voor ganzenopvang 
aangewezen foerageergebieden/rustgebieden. 



 55 

8.3 Brandgans (Branta leucopsis) 

1 Samenvatting  

Aantal en verspreiding  
•  In Nederland is vanaf 1990 een significante toename opgetreden van het aantal 

broedparen brandgans (>5% per jaar), welke ook de laatste 10 jaren is doorgezet; 
•  Het aantal niet broedvogels is in Nederland vanaf 1980 significant gestegen met >5% 

per jaar. Deze toenames zijn eveneens over de laatste 10 seizoenen doorgezet; 
•  Het aantal broedparen brandgans in de provincie Groningen is sterk gestegen, vooral in 

de moerasgebieden in het Gorecht. 
• De ontwikkeling van het aantal trekganzen in de provincie is onzeker. 
•  De voorjaarstelling in april door de wbe’s levert opvallend hoge en toenemende 

aantallen brandganzen op tot boven de 70.000 in 2013. 
 
Schade  
•  De schade door de brandgans als trekgans is vele malen groter dan die als standgans. 
•  De schade door de standgans treedt vooral op in granen en graszaad. Wanneer de 

soort laat wegtrekt treedt ook graslandschade op. De schade bedroeg in 2009  
€ 15.000,-. 

•  De schade door trekganzen is toegenomen tot € 230.000,- in 2012; deze treedt 
vooral op in grasland en wintergraan; 

•  Gezien de populatie toename is de verwachting dat in toekomst de schade zal 
toenemen. 

 
Beleid  
•  De brandgans is een beschermde inheemse diersoort.  
•  is een provinciale vrijstelling voor verontrusten. 
•  Er geldt een provinciebrede ontheffing voor het schudden van eieren en voor 

afschot in de periode van 1 mei tot 1 oktober.  
•  Tussen 1 oktober en 1 mei is er geen ontheffing voor afschot. 
•  Op grond van de Vogelrichtlijn is afschot van de brandgans als trekgans niet 

mogelijk. 
•  Voor algemene informatie over het G7 akkoord, zie onder grauwe gans. Onderdeel 

van het landelijke G7 akkoord was het planmatig reduceren van de populatie 
standganzen tot een acceptabel niveau. Voor brandganzen was het referentiejaar 
2011. In dat jaar waren er landelijk 50.000 brandganzen (jaarrond) aanwezig. De 
referentieschade in 2011 van brandganzen bedroeg ca. € 100.000,- landelijk; 

•  Het GAK zal voorstellen doen aan de Fbe over de mogelijke aanpak van de 
ganzenproblematiek in Groningen. 

 
Beheer  
•  Er is een klein aantal brandganzen geschoten (oplopend van 3 in 2010 tot 14 in 

2012).  
•  Zie verder hoofdstuk over de grauwe gans. 
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Overwegingen  

•  De toename van het aantal broedparen brandgans en de omvang van de schade geven 
aanleiding om voor deze soort als standgans een ontheffing voor afschot aan te vragen 
onder dezelfde condities als voor de grauwe gans. 

•  Het is wenselijk om in (ganzen)gebiedsplannen alle maatregelen uit de 
‘gereedschapskist’ uit te werken voor de specifieke situatie in Groningen, waaronder 
maatregelen die schade kunnen voorkomen in landbouwgebieden en die broed- en 
ruigebieden minder aantrekkelijk maken. 

•  Indien er juridische mogelijkheden toe bestaan is het wenselijk om ook een ontheffing 
voor afschot van trekganzen aan te vragen. 

 
Voorstel  
De Fbe vraagt na consultatie van het GAK om: 
•  Ontheffing voor afschot voor de brandgans als standgans; 
•  Ontheffing voor afschot voor de brandgans als trekgans indien dit juridisch mogelijk 

wordt. 
   

2 Aantal en verspreiding  

Landelijk  
Beleidsmatig wordt onderscheid gemaakt tussen trekganzen die buiten Nederland broeden 
en hier ’s winters verblijven en standganzen die grotendeels het jaar rond, maar in ieder 
geval tussen 1 maart en 1 oktober in Nederland verblijven en/of broeden. Voor algemene 
informatie zie hoofdstuk over grauwe gans. 

 

standganzen 
De brandgans is van oorsprong een hoog-arctische broedvogel van Groenland, 
Spitsbergen en Noord-Rusland. Na een sterke populatiegroei in de jaren 80 van de 
vorige eeuw breidde het broedareaal zich uit naar het Oostzeegebied. De soort broedt 
sinds 1982 in Nederland en onze buurlanden (van der Jeugd et al. 2005). Van een 
aantal Nederlandse populaties is bekend dat de oorsprong moet worden gezocht in het 
ontsnappen van vogels uit collecties (Lensink 1996 a,b). Hieruit kan men niet 
concluderen dat de gehele Nederlandse broedpopulatie zich heeft gevestigd door 
toedoen van de mens; ringonderzoek heeft uitgewezen dat in Rusland en Zweden 
geboren wilde vogels zich in Nederland kunnen vestigen (van der Jeugd et al. 2005).  
 
In 2005 broedden er in Nederland circa 6.000 paren brandgans. Figuur 1 toont de 
verspreiding van de broedvogels in 2005. In Nederland is vanaf 1990 een significante 
toename van het aantal broedvogels opgetreden van >5% per jaar, welke ook de 
laatste 10 jaren is doorgezet (figuur 2). 
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Fig. 1 Gemiddeld aantal broedvogels (zomerganzenproject 2005) en niet-broedvogels 
brandgans (watervogelmeetnet) in Nederland in 2005, resp. gemiddeld over alle 
maanden 2005/06 tot 2009/10. 
 
trekganzen 
De grauwe gans is ook doortrekker en wintervogel in zeer groot aantal. Figuur 1 toont 
eveneens de aantallen niet broedvogels gemiddeld over alle maanden tussen 2005/06 
en 2009/10. Het aantal niet broedvogels is in Nederland vanaf 1980 significant 
gestegen met >5% per jaar, welke toename eveneens over de laatste 10 seizoenen is 
doorgezet (figuur 2).  
 

 

Fig. 2. Aantalverloop van brandgans (linker figuur populatie-index broedvogels 
(Meetnet Broedvogels) en rechterfiguur gemiddeld aantal niet broedvogels 
(watervogelmeetnet)) in Nederland. 

 

Provinciaal  

standganzen 

In de provincie Groningen is het aantal broedparen van de brandgans laag, maar het 
getelde aantal van de laatste soort was in 2011 wel sterk gestegen tot 44. Figuur 4 
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toont de verspreiding van deze broedparen over de provincie. Het accent ligt op de 
moerasgebieden in het Gorecht.  
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Fig.3. Aantal broedparen brandgans in de provincie Groningen. (Bron: Sovon, GRzeld gans) 

 

Fig.4. Aantallen en verspreiding in de provincie Groningen 2007-2011(Bron: Sovon) 
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Door de wbe’s in Groningen is in 2012 voor het eerste meegedaan aan de landelijke telling 
van standganzen, zie figuur 5. 

 

 

Fig.5. Zomertelling ganzen Groningen (Bron: KNJV)  
 

trekganzen 
De landelijke significante stijging van het aantal brandganzen als trekgans wordt niet  
bevestigd door de provinciale indexcijfers, waarbij 1993 op 100 gesteld is. Sovon noemt de 
ontwikkeling van de brandgans onzeker, waarbij zij de cijfers voor de brandgans onder 
voorbehoud geeft. 
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Fig. 6. Index brandgans als trekganzen in de provincie Groningen (Bron: Sovon) 

 
Midwintertellingen van Sovon over de periode 2007/2011 laten soms grote aantallen 
brandgans voor de provincie zien (tot 26.000 in 2008), waarbij de aantallen sterk kunnen 
fluctueren, zie figuur 7.  
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Fig.7. Midwintertelling (Bron: Sovon) 

 

De voorjaarstelling in april door de wbe’s levert opvallend hoge en toenemende aantallen 
brandganzen op tot boven de 70.000 in 2013, zie figuur 8. 
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Fig.8. Voorjaarstelling (Bron: KNJV) 
 

 
3 Schade 
 
Voor brandganzen wordt onder zomerschade verstaan de schade welke ontstaat in de 
periode 15 mei tot 1 oktober. Figuur 9 geeft de getaxeerde schade door de brandgans in de 
provincie Groningen, de beschadigde oppervlakte en de gewassen. Hieruit blijkt:: 

•  De schade door de brandgans als trekgans is vele malen groter dan die als standgans. 
•  De schade door de standgans treedt vooral op in granen en graszaad. Wanneer de 

soort laat wegtrekt treedt ook graslandschade op. De schade bedroeg in 2009  
€ 15.000,-; 
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•  De schade door trekganzen is toegenomen tot € 230.000,- in 2012; deze treedt 
vooral op in grasland en wintergraan; 

•  Gezien de populatie toename is de verwachting dat in toekomst de schade zal 
toenemen. 

 

Brandgans zomer Gr

€ -

€ 2.000

€ 4.000

€ 6.000

€ 8.000

€ 10.000

€ 12.000

€ 14.000

€ 16.000

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

ge
ta

xe
er

de
 s

ch
ad

e

zomergraan

wintergraan

suikerbiet

overige
akkerbouw
gewassen
graszaad

grasland,
nieuw
ingezaaid 
grasland,
blijvend

Brandgans zomer Gr

0

10

20

30

40

50

60

70

20
02

20
03

20
04

20
05

20
06

20
07

20
08

20
09

20
10

20
11

20

be
sc

ha
di

gd
e 

op
pe

rv
la

kt
e 

in
 h

a

brandgans winter Gr

€ -

€ 50.000

€ 100.000

€ 150.000

€ 200.000

€ 250.000

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

ge
ta

xe
er

de
 s

ch
ad

e

zomergraan

wintergraan

voedergewas

suikerbiet

schapengrasregeling

overige akkerbouwgewassen

koolzaad

graszaad

grasland, nieuw ingezaaid 

grasland, blijvend

brouwgerst

Brandgans winter Groningen

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

20
02

2003
20

04
2005

2006
2007

2008
20

09
20

10
20

11
20

12

B
es

ch
ad

ig
de

 o
pp

er
vl

ak
te

 in
 h

a

 
 

Fig. 9. Getaxeerde schade en beschadigde oppervlakte door de brandgans (Faunafonds) 

 

4 Beleid  
 

•  De brandgans is een beschermde inheemse diersoort.  
•  De brandgans is aangewezen als soort die in de provincie Groningen veelvuldig 

belangrijke schade kan veroorzaken. Op grond hiervan geldt een provinciale 
vrijstelling voor verontrusten. 

•  Er geldt een provinciebrede ontheffing voor verjaging met ondersteunend afschot van 
de brandgans als standgans en voor het schudden van eieren in de periode van 1 mei 
tot 1 oktober ter voorkoming van belangrijke schade door aan granen, gras, 
akkerbouwgewassen, riet, biezen en vollegrondsgroenten.  

•  Tussen 1 oktober en 1 mei is er geen ontheffing voor afschot. 
•  Bijlage II van de Europese Vogelrichtlijn bevat een lijst van trekganzen die lidstaten 

mogen aanwijzen als ‘bejaagbaar’ mits zekerheid blijft bestaan voor duurzame 
instandhouding van de soort. In dit geval wordt onder ‘jacht’ ook verstaan 
‘schadebestrijding en beheer’. De brandgans staat niet op deze lijst. Dat houdt in dat op 
basis van de Vogelrichtlijn nu afschot van de brandgans niet mogelijk is. 

•  Voor algemene informatie over het G7 akkoord, zie onder grauwe gans. Onderdeel van 
het landelijke G7 akkoord was het planmatig reduceren van de populatie standganzen 
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tot een acceptabel niveau. Voor brandganzen was het referentiejaar 2011. In dat jaar 
waren er landelijk 50.000 brandganzen (jaarrond) aanwezig. De referentieschade in 
2011 van brandganzen bedroeg ca. € 100.000,- landelijk; 

•  Het GAK zal voorstellen doen aan de Fbe over de mogelijke aanpak van de 
ganzenproblematiek in Groningen. 

 
 5 Beheer  

 
In het hoofdstuk over de grauwe gans is uitgebreid ingegaan op preventieve 
maatregelen om ganzenschade te beperken en op het gebruik van machtigingen. Er is 
een klein aantal brandganzen geschoten (oplopend van 3 in 2010 tot 14 in 2012).  
 

 

6 Overwegingen  

•  De toename van het aantal broedparen brandgans en de omvang van de schade geven 
aanleiding om voor deze soort als standgans een ontheffing voor afschot aan te vragen 
onder dezelfde condities als voor de grauwe gans. 

•  Het is wenselijk om in (ganzen)gebiedsplannen alle maatregelen uit de 
‘gereedschapskist’ uit te werken voor de specifieke situatie in Groningen, waaronder 
maatregelen die schade kunnen voorkomen in landbouwgebieden en die broed- en 
ruigebieden minder aantrekkelijk maken. 

•  Indien er juridische mogelijkheden toe bestaan is het wenselijk om ook een ontheffing 
voor afschot van trekganzen aan te vragen. 

 
7 Voorstel  
 
De Fbe vraagt na consultatie van het GAK om: 
 
•  Ontheffing voor afschot voor de brandgans als standgans 
•  Ontheffing voor afschot voor de brandgans als trekgans indien dit juridisch mogelijk 

wordt. 
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8.4   Roek  (Corvus frugilegus)  

1 Samenvatting  

Aantal en verspreiding 
•  aantal broedvogels neemt landelijk vanaf 1990 toe en over de laatste 10 jaar af  
•  aantal niet broedvogels is in Nederland vanaf 1980 afgenomen  
•  In Groningen is het aantal broedvogels sinds 1999 gestegen van circa 2000 naar 

3500  
•  In Groningen is ook het aantal niet broedvogels matig toegenomen. 
•  In de oostkant van de provincie broeden weinig roeken. 
 
Schade 
•  De roek veroorzaakte incidenteel schade in een groot aantal gewassen.  
•  De schade varieerde sterk per jaar naar hoogte, oppervlakte en gewas.  
•  In 2008-2012 tot meer dan € 17.000,- schade, vooral in kruiden en maïs en in 

mindere mate in zomergraan en aardappels;  
•  de beschadigde oppervlakte bleef beperkt tot totaal maximaal 15 ha.  
•  Over 2013 is t/m september € 6.600,- schade in 10 ha wintergraan getaxeerd. 
•  Naast landbouwschade kan de roek ook overlast geven door geluid en ontlasting, 

met name in dorpskernen en op begraafplaatsen. 
 
Beleid 
•  Provinciale vrijstelling voor opzettelijk verontrusten. 
•  Ontheffing voor het doden van roeken ten behoeve van de bestrijding aan 

landbouwgewassen, fruit- en boomteelt. 
•  Ontheffing geldt alleen voor die gewassen, waaraan schade kan worden 

aangericht en alleen voor gevoelige periodes voor het gewas. 
•  Provincie heeft beperkingen gesteld aan het aantal roeken dat per schadeperceel 

per dag mag worden gedood.  
•  Ontheffingen voor bestrijding van overlast door roeken worden verleend door de 

Dienst Regelingen van het ministerie van Economische Zaken. 
 
Beheer 
•  toegepaste preventieve maatregelen werken onvoldoende, roeken laten zich zeer lastig 

verjagen.  

•  Het aantal verstrekte machtigingen per jaar was beperkt, evenals het aantal 
verjagingsacties en het aantal geschoten roeken (tussen 0 en 53 per jaar).  

•  De gunstige staat van instandhouding van de roek is door het afschot niet aangetast. 

 
Overwegingen 
Door stijgende provinciale aantal  neemt de kans op incidentele schade toe. Voortzetting 
huidige beleid is wenselijk. 
 
Voorstel  
Vragen om ontheffing voor doden.  
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2 Aantal en verspreiding 

Landelijk 
De Nederlandse roeken zijn grotendeels standvogels, jonge vogels trekken naar Oost-
Engeland. Vanaf oktober tot april, is er sprake van aanvulling met vogels uit Noord- en 
Oost Europa (Bijlsma et al. 2001). In deze periode verblijven de grootste aantallen 
roeken in ons land. Roeken zijn kolonievogels. Vanuit de kolonies worden 
voedselvluchten naar het omringende land gemaakt. ‘s Zomers gebruiken de dieren 
overwegend dierlijk voedsel (ongewervelden zoals insecten en hun larven), buiten de 
broedtijd wordt dit aangevuld met plantaardig materiaal. In juni en juli verblijven de 
dieren in de omgeving van de kolonies. In augustus en september gaan de jongen 
uitzwermen en zijn de dieren minder aan de kolonie gebonden. Na de broedtijd worden 
slaapplaatsen in gebruik genomen (SOVON 2002).  
 
Kolonies kunnen uiteenvallen als de omstandigheden minder geschikt worden. De 
dieren kunnen zich dan verspreiden in kleinere aantallen op meerdere locaties in de 
omgeving van de oude kolonie. In de landelijke telindeling worden deelkolonies die zich 
binnen een straal van 500 meter ophouden tot één kolonie gerekend (Van Dijk & 
Hustings, 1996). Dieren van een uiteengevallen kolonie kunnen zich ook aansluiten bij 
andere kolonies of kunnen een nieuwe kolonie stichten. Roeken broeden tegenwoordig 
in toenemende mate in kleine kolonies, de gemiddelde kolonie omvang nam in de 
periode 1993-98 af van 95 naar 70 paren (van Dijk et al. 2000). 

 
Figuur 1 toont het aantal broedparen in de periode 2005-2008 per atlasblok van 5x5 
km, gebaseerd op landelijke tellingen van kolonievogels en zeldzame broedvogels 
(Meetnet Broedvogels). De roek is ook doortrekker en wintervogel in groot aantal. De 
rechterhelft van de figuur toont de niet broedvogels in 2007-2011, gebaseerd op het 
Punt Transect Tellingen project (PTT) in december. Ze geven voor elke route van 20 
punten het aantal waargenomen vogels. Routes met nul vogels zijn apart aangegeven.  

 
Fig. 1 Aantal broedparen en niet-broedvogels van de roek in Nederland in de periode 
2005-2008, resp. 2007-2011 (SOVON). 
 
Het aantal broedvogels vertoont landelijk vanaf 1990 een significante toename van 
<5% per jaar en over de laatste 10 jaar een significante afname van <5% (figuur 2). 
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Het aantal niet broedvogels is in Nederland vanaf 1980 significant afgenomen met <5% 
per jaar en over de laatste 10 seizoenen significant afgenomen met >5% per jaar 
(figuur 2).  
 

 
Fig. 2. Index broedvogels en gemiddeld aantal niet broedvogels per maand en per 
seizoen in Nederland  (SOVON, CBS). 

Provinciaal 
Figuur 3 en 4 geven de ontwikkeling van het aantal broedvogels en de verspreiding, 
gebaseerd op de laagste en hoogste waarde over de jaren 2007-2011. Het aantal is 
sinds 1999 gestegen van circa 2000 naar 3500 provinciaal. In de oostkant van de 
provincie broeden weinig roeken. 
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Fig.3. Aantal broedvogels (Bron: Sovon, koloniebroeders) en  
Fig.4. Aantal en verspreiding broedvogels 2007-2011 (Bron: Sovon). 
 



   66  

Roek Groningen

0

50

100

150

200

250

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

pr
ov

in
ci

al
e 

in
de

x 
(1

99
0 

is
 1

00
)

 
Fig.5. Provinciale indexcijfers, 1990 is 100, Bron: NEM (Sovon, CBS) 
 
Uit de provinciale indexcijfers blijkt dat ook het aantal niet broedvogels, zowel over de 
gehele beschouwde periode als over de laatste tien jaar, matig toegenomen is. 
 
De voorjaarstellingen van de KNJV over de periode 2006-2010 bevestigen het beeld van de 
orde van grootte van de aantallen en geven dezelfde verspreiding over de provincie weer 
(Figuur 6 en 7) 
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Fig 6.  Voorjaarstellingen 2006-2010 (Bron: KNJV) 
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Fig 7.  Voorjaarstellingen 2006-2008 (Bron: KNJV) 

 

 
3 Schade 

De roek veroorzaakte incidenteel schade in een groot aantal gewassen. De schade 
varieerde sterk per jaar naar hoogte, oppervlakte en gewas. Over de periode 2008-
2012 trad tot meer dan € 17.000,- schade op in vooral kruiden en maïs en in mindere 
mate in zomergraan en aardappels; de beschadigde oppervlakte bleef beperkt tot 
totaal maximaal 15 ha. Over 2013 is t/m september € 6.600,- schade in 10 ha 
wintergraan getaxeerd. 
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Fig.8. Getaxeerde schade en beschadigde oppervlakte (Bron: Faunafonds) 
 
Naast landbouwschade kan de roek ook overlast geven door geluid en ontlasting, met 
name in dorpskernen en op begraafplaatsen. 
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4 Beleid 

 
Een provinciale vrijstelling voor opzettelijk verontrusten geldt voor de roek. 

Op 27 april 2010 (verzonden 6 mei 2010) verleende de provincie op basis van het fbp 2009-
2014 een ontheffing voor het doden van roeken ten behoeve van de bestrijding aan 
landbouwgewassen, fruit- en boomteelt. 

De ontheffing is verleend voor die gewassen, waaraan door de desbetreffende soorten 
volgens de Handreiking Faunaschade (Oord, 2009) schade kan worden aangericht en alleen 
voor die periodes waarin het gewas volgens de Handreiking gevoelig is voor schade door 
deze soorten, mits deze periode valt binnen de ontheffingsperiode. 

De provincie heeft beperkingen gesteld aan het aantal roeken dat per schadeperceel per 
dag mag worden gedood. 

Ontheffingen voor bestrijding van overlast door roeken worden verleend door de Dienst 
Regelingen van het ministerie van Economische Zaken. 
 
5 Beheer 
 

Toegepaste preventieve maatregelen 
roek 2005-2012

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Vla
gg

en

Lin
te

n

Zan
gd

ra
de

n

Vog
elafw

ee
rp

ist
oo

l

Sch
rik

dra
ad

Gas
ka

non

Per
so

on
lijk

e v
er

jag
ing

Vog
elv

er
sc

hr
ikk

er
s

Dode
 ro

ek

Ove
rig

aa
nt

al
 k

er
en

 
Fig.9 Toegepaste preventieve maatregelen 

Figuur 9 geeft een overzicht van de toegepaste preventieve maatregelen. Geconstateerd is 
dat de toegepaste preventieve maatregelen onvoldoende werken, waarbij opgemerkt is dat 
de roeken slim zijn en zich zeer lastig laten verjagen.  

Figuur 10 geeft een overzicht van het aantal machtigingen en van het gebruik dat daar van 
gemaakt is. Het aantal verstrekte machtigingen per jaar was beperkt. In de periode 2008-
2012 varieerde het aantal verjagingsacties van 11 tot 48, het aantal geschoten roeken tussen 
0 en 53. Met name het afschot per actie is de laatste jaren toegenomen tot 2,0 in 2012. De 
machtigingen hebben erger doen voorkomen, maar ook met afschot is het lastig om roeken 
te verjagen. Uiteindelijk heeft een klein aantal bedrijven gemeld een verzoek tot 
schadevergoeding te hebben ingediend bij het Faunafonds. De gunstige staat van 
instandhouding van de roek is door het afschot niet aangetast. 
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Fig.10 Gebruik machtigingen 
 
 
6 Overwegingen 
 
Door stijgende provinciale aantal  neemt de kans op incidentele schade toe. Voortzetting 
huidige beleid is wenselijk. 
 
 
7 Voorstel 
 
Vragen om ontheffing voor doden.  

 



 70 

8.5 Haas (Lepus europaeus) 

1 Samenvatting  

Aantal en verspreiding  
De populatiegrootte in Groningen bedroeg in 1999-2000 naar schatting ca. 35.000 à 
46.000 dieren (KNJV data). In een jachtseizoen worden in Groningen ongeveer 10.000 
hazen geschoten (KNJV data 2005/06). 
 
Schade  
•  De getaxeerde schade bedroeg in 2002 € 5.000,- 
•  In de afgelopen vijf jaar trad alleen circa € 1.300,- schade op in 2009. 
•  De beschadigde oppervlakte bleef steeds onder de 4 ha. 
•  Schade kan met name optreden in groenten en suikerbiet. 
 
Beleid  
•  De haas is beschermd in het kader van de Flora- en faunawet.  
•  Het is een wildsoort waarop de jacht geopend is van 15 oktober tot en met 31 

december.  
•  Er is een provinciale vrijstelling voor het opzettelijk verontrusten ter voorkoming 

van landbouwschade; 
•  Er is een provinciale ontheffing voor het doden van hazen buiten jachtseizoen. De 

Provincie verwacht van jachthouders in eerste instantie dat ze de stand met 
reguliere bejaging op een acceptabel niveau houden om schade te voorkomen en 
te beperken. 

 
Beheer  
De ontheffingen voor de haas zijn niet gebruikt in 2012. 
 
Overwegingen 
Hoewel de schade in de periode 2008-2012 beperkt was, blijft er in het groeiseizoen, 
wanneer de jacht niet geopend is, kans op schade in diverse landbouwgewassen.  
 
Voorstel  
Voor de gehele provincie ontheffing aanvragen voor afschot van schadeveroorzakende 
individuen in de periode 1 januari tot 15 oktober, ter voorkoming of beperking van 
schade in landbouwgewassen.  

 

2 Aantal en verspreiding  

Landelijk  
De haas is een algemeen voorkomende soort die vooral wordt aangetroffen in open en 
halfopen cultuurland. Hoge vegetatie, zoals uitgegroeid graan en maïs, worden 
nauwelijks benut. Kleinschalig mozaïek van gewassen is gunstiger voor de hazen dan 
monocultures (Broekhuizen et al. 1992). De haas heeft een solitaire leefwijze en is 
sterk plaatsgebonden. De grootte van hun leefgebied is 26 tot 38 hectare. De 
leefgebieden overlappen elkaar sterk en doorgaans treedt groepsvorming op, vooral bij 
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het foerageren (Lange et al. 1994). De hoogte van de hazenstand kan van jaar tot jaar 
sterk verschillen, vooral onder invloed van het weer. Natte omstandigheden bevorderen 
het uitbreken van parasitaire infecties. De stand vertoonde landelijk in de jaren zeventig 
een dalende tendens. De oorzaak van die achteruitgang is de intensivering en 
schaalvergroting in de landbouw. In de jaren tachtig heeft de teruggang van de 
hazenstand niet doorgezet. Vanaf 1988 is er een virusziekte onder hazen (European 
brown hare syndrome) in Nederland. Van een echte epidemie is er nog geen sprake, 
hoewel in sommige terreinen wel een verhoogde sterfte is geconstateerd (Broekhuizen 
et al. 1992). Over de periode 1997-2007 vertoont de haas nog steeds een dalende 
tendens (figuur 13.1). 
 
Figuur 1 geeft landelijke indexcijfers voor de haas, waar bij 2000 op 100 gesteld is. De 
trend over de gehele periode is stabiel, over de laatste 10 jaar is een matige toename 
opgetreden. 
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Fig. 1 Landelijke indexcijfers Haas (Bron: www.compendiumvoordeleefomgeving.nl) 

  

Provinciaal  
De haas is in de provincie Groningen een algemeen voorkomende soort en wordt 
vooral aangetroffen in open en halfopen cultuurland. De populatiegrootte in Groningen 
bedroeg in 1999-2000 naar schatting ca. 35.000 à 46.000 dieren (KNJV data). In een 
jachtseizoen worden in Groningen ongeveer 10.000 hazen geschoten (KNJV data 
2005/06).  
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3 Schade  
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Fig.2. Getaxeerde schade en beschadigde oppervlakte door hazen (Bron: Faunafonds) 
 
Uit figuur 2 blijkt: 
•  De getaxeerde schade bedroeg in 2002 € 5.000,- 
•  In de afgelopen vijf jaar trad alleen circa € 1.300,- schade op in 2009. 
•  De beschadigde oppervlakte bleef steeds onder de 4 ha. 
•  Schade kan met name optreden in groenten en suikerbiet. 
 
 
4  Beleid  
 
De haas is beschermd in het kader van de Flora- en faunawet. Op grond van artikel 32 
van de wet is de haas aangewezen als wild. Om reden van benutting is de jacht op 
hazen geopend van 15 oktober tot en met 31 december. De jacht wordt niet geopend in 
Natura-2000 gebieden. Bij bijzondere weersomstandigheden kan de jacht op hazen 
door de Provincie worden gesloten. De provincie verwacht van jachthouders in eerste 
instantie dat ze de stand met reguliere bejaging op een acceptabel niveau houden om 
schade te voorkomen en te beperken. 
 
Op grond van artikel 65 is de haas aangewezen als diersoort die “in delen van het land 
veelvuldig belangrijke schade kan aanrichten”. De provincie heeft vrijstelling verleend 
van het verbod op het opzettelijk verontrusten van hazen. De vrijstelling strekt alleen 
tot het voorkomen van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige 
visserij en wateren. 
 
Ter voorkoming van belangrijke schade heeft  de Provincie in april 2010 ontheffing 
verleend op grond van artikel 68 van de wet voor het doden van hazen. De Provincie 
geeft in de voorschriften van de ontheffing aan, dat er eerst preventieve maatregelen 
genomen moeten worden, voordat tot gebruik van de ontheffing mag worden 
overgegaan.  
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5  Beheer  
 
De ontheffingen voor de haas zijn niet gebruikt in 2012. 
 
6 Overwegingen 
 
Hoewel de schade in de periode 2008-2012 beperkt was, blijft er in het groeiseizoen, 
wanneer de jacht niet geopend is, kans op schade in diverse landbouwgewassen.  
 
7 Voorstel 
 
Voor de gehele provincie ontheffing aanvragen voor afschot van schadeveroorzakende 
individuen in de periode 1 januari tot 15 oktober, ter voorkoming of beperking van 
schade in landbouwgewassen.  
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8.6  Wilde eend (Anas platyrhynchos) 

1 Samenvatting  

Aantal en verspreiding 
•  Landelijk is zowel het aantal broedvogels als niet broedvogels significant 

afgenomen met <5% per jaar;  
•  Provinciaal is ook een matige afname opgetreden; 
•  In januari verblijven tussen de 40.000 en 50.000 eenden in de provincie. 
 
Schade 
•  De wilde eend veroorzaakte in 2008-2012 tot € 800,-/jaar schade aan zomer- en 

wintergranen; 
•  In eerdere jaren werden door het Faunafonds grotere schades geregistreerd aan 

granen, vlinderbloemigen en aardappelen. 
 
Beleid 
•  Wildsoort waarop de jacht is toegestaan van 15 augustus t/m 31 januari; 
•  Provinciale vrijstelling voor opzettelijk verontrusten; 
•  Buiten het jachtseizoen geldt sinds 27 april 2010 een ontheffing voor het doden van 

wilde eenden ten behoeve van de bestrijding aan landbouwgewassen, fruit- en 
boomteelt. De "incidentenregeling" geldt van 1 februari t/m 30 juni, een ontheffing op 
voorhand van 1 juli t/m 14 augustus.  

 
Beheer 
•  In 2010 was de ontheffing nog niet van kracht i.v.m. bezwaren. Dit leidde er toe dat de 

Fbe over dat jaar geen machtigingen kon afgeven; 
•  Machtigingen zijn het meest aangevraagd ter bestrijding van schade in granen (winter- 

en zomertarwe en gerst) en soms in graszaad; 
•  Preventieve maatregelen werken onvoldoende waardoor verjagend afschot 

noodzakelijk is. Men is tevreden over de resultaten daarvan; 
•  Afschot in het kader van de ontheffing (tot 123 stuks in 2012) is zeer gering in 

vergelijking tot het afschot tijdens het jachtseizoen (bv 17.808 in 2005/2006)  en zal 
daarom de gunstige  staat van instandhouding van de wilde eend niet aantasten; 

•  Een zeer gering aantal grondgebruikers heeft een tegemoetkoming in schade 
aangevraagd bij het Faunafonds. 

 
Overwegingen 
•  Het huidige beheer is succesvol; 
•  Verjaging ondersteunend afschot  blijft soms noodzakelijk buiten het jachtseizoen; 
•  Afschot in het kader van de ontheffing is zeer gering in vergelijking tot het afschot tijdens 

het jachtseizoen. 
 

Voorstel  
Ontheffing aanvragen voor (ondersteunend) afschot in de gehele provincie ten 
behoeve van schadebestrijding aan landbouwgewassen, met toepassing van de  
"incidentenregeling" van 1 februari t/m 30 juni, en het verlenen van een ontheffing op 
voorhand voor de periode van 1 juli t/m 14 augustus.  
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2 Aantal en verspreiding 

Landelijk 
De wilde eend is een zeer algemene en talrijk voorkomende vogelsoort, die het hele 
jaar in Nederland aanwezig is. De Nederlandse broedvogels zijn overwegend 
standvogel (Speek & Speek 1984). Na het broedseizoen vindt vanuit Noord- en 
Noordoost-Europa doortrek naar West- en Zuidwest Europa plaats. Een deel van deze 
eenden brengt de winter binnen onze landsgrenzen door. Wilde eenden zijn herbivoren 
die zowel op groene plantendelen foerageren als op zaden (Cramp & Simmons 1978). 
Wilde eenden nestelen in uiteenlopende habitats, doorgaans bij of op korte afstand van 
het water. Het aanbod van open water en de randlengte van oevers in verhouding tot 
de gebiedsoppervlakte bepalen de dichtheid in hoge mate.  
 
Er broedden in Nederland in de periode 1998-2000, 350.000 - 500.000 paren wilde 
eend. Figuur 1 toont de relatieve broedvogel dichtheid van de wilde eend per vierkante 
kilometer en daarnaast het aantal waargenomen niet broedvogels over december 2007 
t/m 2011.  

 

 
Fig. 1 Dichtheid broedvogels in de periode 1998-2000 Bron: Sovon: Atlas van de 
Nederlandse Broedvogels (2002), en aantal waargenomen niet-broedvogels fazant in 
december 2007-2011 (SOVON: Punt Transect Tellingen project). 
 
In Nederland is zowel over de hele periode vanaf 1990 als over de laatste 10 jaren een 
significante afname van het aantal broedvogels opgetreden van <5% (figuur 2). 
Ook het aantal niet broedvogels is in Nederland zowel vanaf 1980 als over de laatste 
10 seizoenen significant afgenomen met <5% per jaar (figuur 2).  
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Fig. 2. Index broedvogels (Broedvogel Monitoring Project) en gemiddeld aantal niet 
broedvogels wilde eend in Nederland, (Watervogelmeetnet). 

 

Provinciaal 

Figuur 3 geeft de provinciale broedvogelindex voor de wilde eend. Zowel over de 
gehele beschouwde periode als over de laatste tien jaar treedt een matige afname op. 
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Fig.3. Broedvogelindex provinciaal), Bron: NEM (Sovon, CBS) 

 

Figuur 4 geeft de resultaten van de midwintertelling van januari van 2007 t/m 2011. Daarbij 
werden jaarlijks tussen de 40.000 en 50.000 eenden in de provincie geteld. Let op dat daarin 
alleen de getelde aantallen worden weergegeven, zonder informatie over de teldekking en 
het aantal nultellingen, waardoor de tellingen voor het vergelijken eigenlijk onbruikbaar zijn. 
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Fig.4. Midwintertelling januari Bron: Sovon) 

 

3 Schade 
 
De wilde eend veroorzaakte in de periode 2008-2012 schade aan zomer- en 
wintergranen. De getaxeerde schade bedroeg in deze periode tot € 800,-/jaar en de 
beschadigde oppervlakte tot 8,5 ha. In eerdere jaren werden door het Faunafonds 
grotere schades geregistreerd aan granen, vlinderbloemigen en aardappelen. 
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Fig.5. Getaxeerde schade en beschadigde oppervlakte (Bron: Faunafonds) 
 

 

4 Beleid 
 

De wilde eend is een wildsoort waarop de jacht om reden van benutting is toegestaan van 
15 augustus t/m 31 januari.  

Een provinciale vrijstelling voor opzettelijk verontrusten geldt voor de wilde eend. 

Ter voorkoming van belangrijke schade kan de Provincie ontheffing op grond van 
artikel 68 van de wet verlenen voor het doden van wilde eenden buiten het 
jachtseizoen. De Provincie verwacht van jachthouders in eerste instantie dat ze de 
stand (in een groter gebied) met reguliere bejaging op een acceptabel niveau houden 
teneinde schade te voorkomen en te beperken. 
 
Op 27 april 2010 verleende de provincie een ontheffing voor het doden van wilde 
eenden ten behoeve van de bestrijding aan landbouwgewassen, fruit- en boomteelt. 
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De ontheffing wordt verleend voor die gewassen, waaraan door de wilde eend volgens 
de Handreiking Faunaschade (Oord, 2009) schade kan worden aangericht en alleen 
voor die periodes waarin het gewas volgens de Handreiking gevoelig is voor schade 
door deze soorten, mits deze periode valt binnen de ontheffingsperiode.  
 
Buiten de jachtperiode geldt de "incidentenregeling". Uitzondering hierop is de periode 
van 1 juli tot 15 augustus. In deze periode kwamen voorgaande jaren een groot aantal 
verzoeken binnen vanwege schade door groepen wilde eenden in gelegerd graan, 
voorafgaande aan de oogst. Voor deze periode, voorafgaand aan het ingaan van het 
jachtseizoen op 15 augustus, geldt een machtiging op voorhand voor afschot 
ondersteunend aan de verjaging. 
 

 
5 Beheer 
 

Uit figuur 6 blijkt het aantal verzoeken om een machtiging en als afgeleide daarvan het 
aantal verleende en gebruikte machtigingen, het aantal acties en het aantal onder de 
ontheffing geschoten wilde eenden in de periode 2005-2012.  In 2010 was de toen nieuw 
verleende ontheffing niet van kracht omdat de provincie nog geen besluit genomen had op 
ingediende bezwaren. Dit leidde er toe dat de Fbe over dat jaar geen machtigingen kon 
afgeven.  
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Fig.6. Gebruik machtigingen (Bron: Fbe) 
 
Figuur 7 laat zien dat machtigingen het meest zijn aangevraagd ter bestrijding van 
schade in granen (winter- en zomertarwe en gerst) en soms in graszaad. 
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Fig.7. Aangevraagde machtigingen naar gewas (Bron: Fbe) 
 
Figuur 8 toont welke preventieve middelen in de jaren 2005 t/m 2012 zijn gebruikt en hoe 
vaak. Een aantal van de grondgebruikers heeft aangegeven dat preventieve maatregelen 
onvoldoende werken waardoor verjagend afschot noodzakelijk is geweest. Men is tevreden 
over de resultaten daarvan.  

Afschot in het kader van de ontheffing (tot 123 stuks in 2012) is zeer gering in vergelijking tot 
het afschot tijdens het jachtseizoen (bijvoorbeeld in het jachtseizoen 2005/2006 werden in 
Groningen 17.808  wilde eenden geschoten (bron: KNJV)  en zal daarom de gunstige  staat 
van instandhouding van de wilde eend niet aantasten. Een zeer gering aantal 
grondgebruikers heeft een tegemoetkoming in schade aangevraagd bij het Faunafonds. 
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Fig.8. Toegepaste preventieve middelen 2005-2012 (Bron: Fbe) 
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6 Overwegingen 
 
•  Het huidige beheer is succesvol; 
•  Verjaging ondersteunend afschot blijft soms noodzakelijk buiten het jachtseizoen; 
•  Afschot in het kader van de ontheffing is zeer gering in vergelijking tot het afschot tijdens 

het jachtseizoen. 
 

7 Voorstel  
 
Ontheffing aanvragen voor (ondersteunend) afschot in de gehele provincie ten 
behoeve van schadebestrijding aan landbouwgewassen, met toepassing van de  
"incidentenregeling" van 1 februari t/m 30 juni, en het verlenen van een ontheffing op 
voorhand voor de periode van 1 juli t/m 14 augustus.  
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8.7 Ree (Capreolus capreolus) 

1 Samenvatting  

Aantal en verspreiding 
•  landelijke matige toename. 
•  Provinciaal dezelfde tendens  

 
Schade 
•  De landbouwschade is sterk wisselend, zowel naar schadehoogte, beschadigde 

oppervlakte als gewassen, maar komt niet boven de € 1.400,- per jaar 
•  Materiele schade door aanrijdingen met auto’s is veel hoger. Indien uitgegaan 

wordt van 400 aangereden dieren per jaar en een gemiddeld schadebedrag per 
aanrijding van € 2.500,- dan liggen deze in de orde van grootte van 1 miljoen euro.  

 
Beleid 
•  Geen landelijke of provinciale vrijstelling; 
•  Er is een Universeel Reeënbeheerplan waarmee de draagkracht van reeën wordt 

bepaald. Deze draagkracht is de doelstand en vormt de basis voor het 
reeënbeheer. Het reeënbeheerplan is geactualiseerd, waarbij rekening is 
gehouden met de leefgebiedenbenadering. Binnen een leefgebied vindt een 
gecoördineerde aanpak van beheermaatregelen plaats. De Fbe fungeert als 
aanspreekpunt per leefgebied en neemt de doelen op in het faunabeheerplan. 

•  In 2009 is een ontheffing verleend voor afschot van reeën met als doel een vitale 
populatie te behouden, het valwild en de gewassenschade te beperken en zieke en 
gebrekkige reeën uit hun lijden verlossen.  

 
Beheer 
•  De voorjaarstand is sinds 1998 met circa 1000 reeën toegenomen tot circa 4500 

stuks;  
•  Het gerealiseerde afschot bedraagt 800-900 stuks per jaar en ligt op circa 80% 

van het toegekende afschot.  
•  Het valwild lag in de jaren 2008-2012 op circa 400 stuks per jaar en bedraagt 8-

10% van de voorjaarstand.  
•  Het verdient aanbeveling om in overleg met (vaar)wegbeheerders en wbe’s 

locaties met veel valwild aan te pakken door het plaatsen van wildspiegels, of het 
maken van uittreedplaatsen. 

 
Overwegingen 
Voortzetting van het tot nu toe gevoerde beleid van populatiebeheer als middel is nodig. Bij 
niet ingrijpen in de populaties zullen de aantallen reeën stijgen. Als gevolg hiervan ontstaat 
meer voedsel- en territoriumconcurrentie en zullen meer trek- en zwerfbewegingen 
plaatsvinden waardoor meer aanrijdingen in het verkeer ontstaan en toename van 
verdrinkingsslachtoffers. Het lijden dat hiervan het gevolg is, is te voorkomen.  
 
Voorstel  
•  Nieuwe ontheffing aanvragen voor afschot van reeën in de gehele provincie; 
•  In overleg treden met (vaar)wegbeheerders  en wbe’s om locaties met veel valwild aan 

te pakken door het plaatsen van wildspiegels, of het maken van uittreedplaatsen.  
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•  Voor inrichtingsmaatregelen nabij wegen kan aansluiting gezocht worden bij het 
Meerjarenprogramma Ontsnippering, zie www.mjpo.nl. 

•  Fbe is voornemens het integraal reeënbeheerplan te actualiseren. 
 

2 Aantal en verspreiding 

Landelijk 
Reeën hebben een voorkeur voor parklandschap: bebost gebied, afgewisseld met 
akkers en weilanden. Ze hebben een voorkeur voor loof- of gemengd bos met enige 
ondergroei die als dekking kan dienen. Ze houden zich vooral op in de boszomen, 
omdat ze hier zowel over voedsel (weiland, kruidenzomen) als vluchtmogelijkheden (de 
dekking van het bos) beschikken. Het ree leeft echter ook in open parklandschappen 
zoals heideterreinen, polderland en zelfs uitgesproken vochtige landschapstypen zoals 
rietvelden (Lange et al. 1994). Figuur 1 toont de landelijke indexcijfers voor de ree. 
Zowel over de gehele periode als over de laatste tien jaar is er sprake van een matige 
toename. 

Ree

0
20
40

60
80

100
120

140
160
180

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

*

20
12

*

in
de

x 
la

nd
el

ijk

 
Fig.1. Landelijke indexcijfers ree (2000 is 100), Bron: NEM (VZZ, CBS) 
 

Provinciaal  
Dezelfde tendens is ook provinciaal waar te nemen. De voorjaarstand is sedert 1998 
met circa 1000 reeën toegenomen tot circa 4500 stuks. Deze gegevens zijn 
hoofdzakelijk gebaseerd op gestandaardiseerde schemertellingen in het voorjaar, maar 
geven slechts de ondergrens aan van de populatie. Belangrijke data over 
aantalontwikkeling en reeënbeheer staan onder Beheer in 8.7.5. 

  

3 Schade 
 
Het schadebeeld bestaat uit landbouwschade en aanrijdingen door auto’s. De 
landbouwschade is sterk wisselend, zowel naar schadehoogte, beschadigde 
oppervlakte als gewassen, maar komt niet boven de € 1.400,- per jaar, zie figuur 2. 
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Fig.2. Getaxeerde schade en beschadigde oppervlakte (Bron: Faunafonds) 
 

Veel meer schade treedt er op in het verkeer. Dagelijkse trek van rust- naar 
foerageergebieden en migratie naar andere gebieden betekent bijna altijd dat wegen moeten 
worden overgestoken. Landelijk worden 10.000 aanrijdingen met reeën per jaar 
geregistreerd. Afgezien van dierenleed levert dit een kostenpost op van ongeveer 25 miljoen 
euro. Figuur 3 geeft een beeld van de locaties van valwild in de periode 2007-2012. Het 
betreft circa 400 gevallen per jaar, verspreid over de hele provincie en gaat hoofdzakelijk 
om doodgereden reeën, maar ook verdrinkingsslachtoffers, maaiverliezen en aan 
ziekten bezweken dieren zijn in de cijfers verwerkt. Vermoedelijk betreft het een 
onderregistratie en is het totaal aan valwild nog hoger. Indien uitgegaan wordt van 400 
aangereden dieren per jaar en een gemiddeld schadebedrag per aanrijding van  
€ 2.500,- dan liggen de totale kosten in de orde van grootte van 1 miljoen euro.  

 
Fig.3. Kaart met valwild van reeën 2007-2012 (Bron: Fbe) 
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4   Beleid 
 

Het ree is een beschermde inheemse diersoort, waarvoor geen landelijke of provinciale 
vrijstelling geldt.  

 
Voor de drie noordelijke provincies is in 2008 een Universeel Reeënbeheerplan opgesteld op 
basis van het model Van Haaften. De wbe’s hebben door grondige inventarisaties van 
gewassen, boomsoorten, andere vegetaties, oppervlakten en omtrekken, de optimale 
populatieomvang van reeën voor hun gebied bepaald. Dit is de draagkracht van reeën voor 
het gebied. Deze draagkracht is de doelstand en vormt de basis voor het reeënbeheer.   

Op 7 december 2009 heeft de provincie Groningen ontheffing verleend voor afschot van 
reeën met als doel een vitale populatie te behouden, het valwild en de gewassenschade te 
beperken en zieke en gebrekkige reeën uit hun lijden verlossen. Per jaar zal de Fbe-
Groningen het afschot moeten vaststellen. Het vastgestelde aantal zal ook daadwerkelijk 
moeten worden geschoten om de doelstand/berekende draagkracht te realiseren. 
Uitgangspunt is het aantal reeën in Groningen te stabiliseren rond de 4.156 dieren. Om een 
populatie stabiel te houden, moet een derde hiervan worden weggenomen. Dit wegnemen 
gebeurt door valwild en afschot. Afhankelijk van de situatie kan de Fbe-Groningen nog 10% 
extra afschot toewijzen in verband met valwild, gewonde en zieke reeën en landbouw-
schade. Voor 2009-2014 is het afschot gemaximaliseerd op 1.199 dieren per jaar.  

De berekeningen uit het reeënbeheerplan zijn in 2013 geactualiseerd, waarbij rekening is 
gehouden met de leefgebiedenbenadering. Bij de leefgebiedenbenadering wordt niet 
uitgegaan van bestuurlijke en administratieve grenzen maar van barrières, die het leefgebied 
begrenzen zoals bijvoorbeeld rasters, snelwegen en diepe kanalen. Binnen een leefgebied 
vindt een gecoördineerde aanpak van beheermaatregelen plaats om de reeënpopulatie 
efficiënt en effectief te kunnen beheren. De Fbe fungeert als aanspreekpunt per leefgebied 
en neemt de doelen op in het faunabeheerplan. Het reeënbeheerplan is als bijlage 
toegevoegd aan dit faunabeheerplan. 

 

5    Beheer 
 

Figuur 4 geeft belangrijke data over het reeënbeheer sinds 1998 zoals deze verzameld zijn 
door de wbe’s. Sinds 2011 zijn alle gegevens over reeën bij wijze van experiment ingevoerd 
in het Fauna Registratiesysteem (FRS). De voorjaarstand is in deze periode met circa 1000 
reeën toegenomen tot circa 4500 stuks; de doelstand is sedert 2008 bepaald op 4156 stuks. 
Het toegekende afschot is vrij constant gebleven met over de jaren 2008-2013 een lichte 
stijging van 1047 naar 1081. Het gerealiseerde afschot ligt met 800-900 stuks per jaar hoger 
dan voorgaande jaren en ligt nu op circa 80% van het toegekende afschot. Desondanks is 
ook het valwild in de jaren 2008-2012 met 342-444 stuks toegenomen ten opzichte van 
voorgaande jaren en bedraagt 8-10% van de voorjaarstand.  
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Fig.4. Reeënbeheer (Bron: Wbe’s Groningen)  

Aan alle 17 wbe’s zijn machtigingen voor afschot verstrekt om reeënbeheer toe te passen. 
De loodjes zijn verstrekt door Vereniging Het Reewild. Aan de provinciale Handhaving is een 
overzicht verstrekt welke genummerde reeënloodjes aan welke wbe zijn verstrekt. 

Het merendeel van het afschot is uitgevoerd vanwege populatiebeheer. In circa 10% van de 
gevallen is verkeersveiligheid expliciet vermeld en schade in gewassen bij circa 1% van het 
afschot. In 1-2% van de gevallen zijn zieke en kreupele dieren uit hun lijden verlost. De wbe’s 
hebben de gewichten geregistreerd van geschoten reeën. 

Afhankelijk van de situatie kunnen de volgende maatregelen genomen worden ter 
voorkoming van aanrijdingen met reeën: 
•  Het plaatsen van rasters, bij voorkeur gecombineerd met voor reeën geschikte 

passages (tunnels, ecoducten, aangepaste viaducten en wildsignaleringsystemen) 
•  Het plaatsen van wildspiegels / reflectoren. 
•  Het creëren van openheid en overzicht langs wegen  
•  Nachtelijke snelheidsbeperkingen.  
•  Het aanbrengen van een geurgordijn.  
•  Regulatie van de populatie, waarbij het accent ligt op afschot van kalveren en één- 

à tweejarige reeën zonder territorium 
 

Om de verkeersongelukken met reeën te verlagen loopt op de weg door het Lauwersmeer 
een proef met nieuwe wildspiegels. Het verdient aanbeveling om in overleg met 
wegbeheerders, vaarwegbeheerders en wbe’s ook andere locaties aan te wijzen voor het 
plaatsen van wildspiegels, of in het geval van vaarwegen, uittreedplaatsen. Voor 
inrichtingsmaatregelen nabij wegen kan aansluiting gezocht worden bij het 
Meerjarenprogramma Ontsnippering, zie www.mjpo.nl. 

 



   86  

6 Overwegingen 
 
Voortzetting van het tot nu toe gevoerde beleid van populatiebeheer als middel is nodig. Bij 
niet ingrijpen in de populaties zullen de aantallen reeën stijgen. Als gevolg hiervan ontstaat 
meer voedsel- en territoriumconcurrentie en zullen meer trek- en zwerfbewegingen 
plaatsvinden waardoor meer aanrijdingen in het verkeer ontstaan en toename van 
verdrinkingsslachtoffers. Het lijden dat hiervan het gevolg is, is te voorkomen.  
 
 
7 Voorstel 
 
•  Nieuwe ontheffing aanvragen voor afschot van reeën in de gehele provincie; 
•  In overleg treden met (vaar)wegbeheerders  en wbe’s om locaties met veel valwild aan 

te pakken door het plaatsen van wildspiegels, of het maken van uittreedplaatsen.  

•  Voor inrichtingsmaatregelen nabij wegen kan aansluiting gezocht worden bij het 
Meerjarenprogramma Ontsnippering, zie www.mjpo.nl. 

•  Fbe is voornemens het integraal reeënbeheerplan te actualiseren. 
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8.8    Vos (Vulpes vulpes) 

1 Samenvatting  

Aantal en verspreiding 
•  Landelijk blijft het aantal ongeveer gelijk.  
•  Provinciale cijfers aan de hand van het aantal (belopen en met jongen) burchten 

zijn onvoldoende betrouwbaar. Ook het afschot van vossen als maat voor de 
aantalsontwikkeling is problematisch. 

 
Schade 
•  Bij het Faunafonds is alleen een schade van € 1.300,- aan kippen in 2005  

vastgelegd. 
•  Schade aan weidevogels, hoenders en op de grond broedende koloniebroeders is 

moeilijk te kwantificeren.  
•  Er is gevaar voor de openbare veiligheid door het graven in dijken. 
 
Beleid 

•  landelijke vrijstelling voor het verjagen en doden van vossen sinds 2006;  
•  In 2009 is ontheffing verleend voor het opsporen, vangen en doden van vossen 

met het geweer tussen zonsondergang en zonsopgang en toestemming gegeven 
tot het gebruik daarbij van kunstmatige lichtbronnen; De ontheffing dient voor het 
bestrijden van schade die door de vos wordt veroorzaakt aan grondbroeders, 
lammeren, freilandkippen en zeedijken. 

•  Op 4 december 2013 heeft de Raad van State ontheffingen van provincies Fryslân en 
Noord-Holland voor het gebruik van lichtbakken bij de bestrijding van vossen vernietigd, 
omdat deze in strijd waren met de Benelux-overeenkomst Jacht en Vogelbescherming. 
Nederland heeft op 10 december 2013 een beroep gedaan op het recht van lidstaten 
om van de Benelux-overeenkomst af te wijken indien dat nodig is voor natuurbeheer of 
ter voorkoming of bestrijding van schade. De overeenkomst staat dit toe onder 
voorwaarde dat het Comité van Ministers van de Benelux Unie daarmee binnen 3 
maanden na de mededeling heeft ingestemd. 

•  In Groningen mogen GS hun bevoegdheden uit de Flora- en faunawet vooralsnog 
blijven toepassen. Bij het verlenen van ontheffingen zal wel altijd onderbouwd moeten 
worden waarom afwijking van de Benelux-overeenkomst noodzakelijk is. 

Beheer 
•  het afschot van de vos stabiliseert rondom 900 á 1.000 
•  Hierbij wordt in 350-400 keer van de gevallen kunstlicht gebruikt op basis van de 

ontheffing.  
•  Het afschot onder de landelijke vrijstelling is onduidelijk. Hierover moet meer 

voorlichting gegeven worden. 
•  Jaarlijks worden 30-40 vossen gedood ter bescherming van de zeedijken. Sinds 

2008 zijn geen machtigingen meer aan individuele grondgebruikers verleend voor 
de bestrijding van vossen ter voorkoming van schade aan lammeren of 
freilandkippen. 

•  De gunstige staat van instandhouding is niet aangetast.  
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Overwegingen  
Het aantal vossen lijkt vrij constant, mede door het jaarlijkse afschot. Het gebruik van 
kunstlicht is onmisbaar om voldoende afschot te realiseren voor het beschermen van dijken 
en weidevogels. 
   
Voorstel  
Ontheffing aanvragen voor afschot van vossen met geweer en kunstlicht voor de gehele 
provincie in belang van de openbare veiligheid (primaire waterkeringen) en ter voorkoming 
van schade aan bodembroeders. Ontheffing ter voorkoming van belangrijke schade aan 
lammeren en freilandkippen is niet meer aan de orde.  
 

2 Aantal en verspreiding 

Landelijk 
De vos heeft een voorkeur voor half open landschappen met voldoende dekking en 
mogelijkheden holen te graven. Vossen worden aangetroffen in uiteenlopende 
biotopen, zoals bos, parklandschap, heide, landbouwgebieden en zelfs in het stedelijk 
gebied. In het algemeen vestigen vossen zich niet in open vlaktes. Echter in het geval 
van grote populatiedruk zal de vos genoegen nemen met minder geschikte gebieden. 
De vos is wat dit betreft een duidelijke opportunist.  
 

Vos landelijk
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Fig.1. Landelijk indexcijfer vos (2000 is 100) (Bron: NEM (VZZ,CBS) 
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Fig. 2. Voorjaarstelling belopen burchten 2010 (KNJV) 
 

Provinciaal  
Algemeen wordt aangenomen dat het aantal (belopen en met jongen) burchten een 
maat is voor de omvang van de vossenpopulatie. Door een jaarlijkse monitoring van de 
burchten kan de ontwikkeling van de vossenpopulatie worden weergegeven in de 
provincie, zie figuur 3. Uit de grafiek blijkt geen duidelijke trend. Dit is mogelijk 
veroorzaakt door verschillen tussen de wbe’s ten aanzien van de interpretatie van wat 
wel of niet belopen burchten zijn; de niet belopen burchten zijn daarom uit de figuur 
weggelaten. Ook wordt aangenomen dat veel burchten in natuurgebieden liggen; 
natuurorganisaties werken niet altijd mee aan tellingen van vossenburchten. Tenslotte 
hebben vossen vaak meerdere burchten, waarvan een deel leeg is. Daarom is volgens 
de KNJV voor de aantalontwikkeling het afschot van vossen een betere maat dan het 
aantal burchten, maar ook aan het verkrijgen van die cijfers kleven problemen, zie 
onder ’beheer’. 
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Fig.3 Ontwikkeling aantal vossenburchten (Bron: Jaarverslagen Fbe) 

De vos komt algemeen voor in vrijwel geheel Groningen. Grote populaties zijn te zien 
rond het Lauwersmeer en in het zuidoosten van de provincie. Daar bevinden zich de 
meest gunstige biotopen en het waren de gebieden waar de vos tot het begin van de 
jaren tachtig in Groningen voornamelijk voorkwam. Vanuit deze gebieden heeft de vos 
zich in de afgelopen twintig jaar over de rest van de provincie verspreid (Beemster & 
Mulder, 2002). Mogelijkerwijs vormt de aanwezigheid van drukke 
scheepvaartverbindingen die zelden dichtvriezen zoals het Eemskanaal en Van 
Starkenborghkanaal een reden voor het relatief in mindere mate voorkomen van de vos 
in het werkgebied van de wbe’s Noord-Westerkwartier, Midden Westerkwartier en 
Hunsingo. 
 
Het gebied in Groningen waar vossen voorkomen breidt zich, zoals ook elders in Nederland, 
nog steeds uit. De belangrijkste reden voor het uitbreiden van het areaal is hoogst 
waarschijnlijk het vergroten van het voor vossen geschikte terrein door planologische 
ingrepen. Voorbeelden hiervan zijn: opgespoten gebieden, nog niet in gebruik genomen 
industriegebieden en recreatiegebieden met veel bosschages en dergelijke (Niewold, 
1976a). 
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3 Schade 
 
Vossen kunnen schade veroorzaken aan vee, flora en fauna, volksgezondheid en 
openbare veiligheid. 
 
Schade aan bedrijfsmatig en niet-bedrijfsmatig geho uden vee 
Vossen kunnen door predatie schade aanrichten aan loslopende landbouw-huisdieren 
en, indien ze zich een toegang kunnen verschaffen, aan landbouw-huisdieren in 
buitenrennen. Het betreft met name kippen, ganzen, eenden en konijnen. Vossen zijn 
in staat lammeren te doden, meestal de eerste dagen na de geboorte. Het doden van 
volwassen schapen door vossen is praktisch uitgesloten. Het zou alleen kunnen 
gebeuren wanneer volwassen schapen ernstig verzwakt zijn, aan het aflammeren zijn 
of mogelijk verwenteld zijn (Niewold & Jonkers, 1999; Bak & Waardenburg, 2001). 
Schade treedt vooral op in de periode dat vossen jongen hebben, dit is in de periode 
maart tot en met juli (Oord 2009). Doordat de vos sinds 2006 een landelijk vrijgestelde 
soort is, wordt landbouwschade niet vergoed en ook niet vastgelegd bij het 
Faunafonds.  
Ter voorkoming van schade door vossen aan landbouwhuisdieren (kippen, ganzen, 
eenden, konijnen en lammeren), wordt in de Handreiking Faunaschade (Oord 2009) 
aangegeven dat gaasrasters geplaatst dienen te worden, eventueel in combinatie met 
schrikdraden tegen ondergravingen en overklimming. Een gaasraster tegen vossen is 
alleen toepasbaar bij kleine weiden. Lange hoge rasters zijn landschappelijk 
ongewenst en dragen bij aan versnippering van de natuur. Bovendien is het voor grote 
percelen economisch niet rendabel rasters te plaatsen. Het Faunafonds heeft besloten 
dat van “freiland”-kippenbedrijven niet kan worden geëist een vossenraster te plaatsen 
in verband met te hoge kosten. Hetzelfde geldt voor schapenhouderijen. Voor deze 
sector heeft het Faunafonds het generieke advies gegeven om ontheffingen te 
verlenen bij schade door de vos aan lammeren. Schade aan (sier)pluimvee door 
vossen kan voorkomen worden door de vogels op een zodanige manier op te hokken 
dat vossen het verblijf niet in kunnen.  
 
Schade aan flora en fauna 
Als predator kan de vos het voorkomen beïnvloeden van een diersoort waarop het 
beheer van een terrein gericht is. Over de noodzaak en de mate van bestrijding wordt 
zeer verschillend gedacht. De provincie is van mening dat beschermde inheemse 
diersoorten waarvan de populatie de laatste tien jaar in de provincie aanzienlijk is 
teruggelopen, door een ingrijpen in de populaties prederende dieren waarvan de 
populatie niet in gevaar komt, beschermd moeten worden. Het gaat vooral om 
bescherming van weidevogels en andere bodembroeders  waarvoor de overheid zich 
ook op andere manieren grote moeite tot instandhouding getroost. Gegevens over 
predatie van weidevogellegsels zijn voor heel Nederland verzameld. De verzamelde 
gegevens hebben betrekking op agrarisch gebied en niet op reservaten en 
resulteerden in een predatiekaart. Op basis van deze predatiekaart kan geconstateerd 
worden dat in Groningen de verliezen door predatie (door alle predatoren, waaronder 
de vos) hoger is dan gemiddeld in Nederland (SOVON 2003, Teunissen et al. 2005). 
De gebieden waar predatie het hoogst is zijn de halfopen landschappen op zandgrond. 
Onduidelijk is welk aandeel de vossen hebben in het aantal gepredeerde nesten. De 
predatiecijfers hebben namelijk niet alleen betrekking op de vos; ook andere 
roofdieren, waaronder de wezel, hermelijn, bunzing, (verwilderde) kat, zwarte kraai, 
ekster, zilvermeeuw en kokmeeuw prederen weidevogellegsels (Teunissen et al. 2005). 
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Volksgezondheid  
Vossen kunnen de volksgezondheid bedreigen bij het optreden van hondsdolheid of 
door verspreiding van ziektes. 
 
Openbare veiligheid  
Het gaat hierbij om ondergraving door vossen van dijken en van gronden, bouwwerken 
en installaties. 
 
 
4 Beleid 
 
Voor het verjagen en doden van vossen overdag geldt een landelijke vrijstelling sinds 12 mei 
2006. De vos laat zich overdag lastig bestrijden, omdat hij zich dan meestal niet laat zien.  

In het Besluit Beheer en Schadebestrijding is opgenomen dat kunstlicht gebruikt mag 
worden voor het vangen of doden van vossen na toestemming van GS.  

Op 25 februari 2009 hebben GS tot 1 april 2014 onder voorwaarden ontheffing verleend 
voor het opsporen, vangen en doden van vossen met het geweer tussen zonsondergang en 
zonsopgang en toestemming gegeven tot het gebruik daarbij van kunstmatige lichtbronnen. 
De ontheffing dient voor het bestrijden van schade die door de vos wordt veroorzaakt aan 
grondbroeders, lammeren, freilandkippen en zeedijken. 

Op 4 december 2013 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
ontheffingen van provincies Fryslân en Noord-Holland voor het gebruik van lichtbakken bij 
de bestrijding van vossen, vernietigd. Volgens de Afdeling was de ontheffing in strijd met de 
Benelux-overeenkomst Jacht en Vogelbescherming. De motivering ligt in het feit dat de vos 
in Nederland niet is aangewezen als wildsoort maar als schadesoort. De overeenkomst 
verbiedt ook het gebruik van het jachtgeweer tussen 1 uur na zonsondergang en 1 uur vóór 
zonsopgang, evenals het gebruik van jachtmiddelen en methoden die de stroperij kunnen 
ondersteunen, zoals kunstmatige lichtbronnen.  

Nederland heeft op 10 december 2013 een beroep gedaan op het recht van lidstaten om 
van de Benelux-overeenkomst af te wijken indien dat nodig is voor natuurbeheer of ter 
voorkoming of bestrijding van schade. De overeenkomst staat dit toe onder voorwaarde dat 
het Comité van Ministers van de Benelux Unie daarmee binnen 3 maanden na de 
mededeling heeft ingestemd.  

In Groningen mogen GS hun bevoegdheden uit de Flora- en faunawet vooralsnog blijven 
toepassen. De provincie maakt zelf de keuze of het nodig is om af te wijken van de 
verboden van de Benelux-overeenkomst Jacht en Vogelbescherming en of dat past binnen 
de kaders van de Benelux-overeenkomst. Bij het verlenen van ontheffingen zal wel altijd 
onderbouwd moeten worden waarom afwijking van de Benelux-overeenkomst noodzakelijk 
is. 

5 Beheer 
 
In het verleden is ondanks bestrijding, de vos in aantal toegenomen en heeft hij zijn 
areaal uitgebreid in Groningen. Lokaal kan intensieve bestrijding van vossen effectief 
zijn om schade aan grondbroeders te voorkomen. Gezien de hoge 
reproductiecapaciteit van de vos en zijn hoge mobiliteit (dispersie van jonge dieren) zal 
elke 'normale' afschot-inspanning weer snel teniet worden gedaan door aanwas en 
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instroom (Mulder, 2003). Dit betekent dat plaatselijk hogere bestrijdingsinspanningen 
moeten worden geleverd dan in het verleden. Bestrijding van vossen zou zich moeten 
concentreren in de voor grondbroeders meest kansrijke gebieden. Daarbij moet aan 
flinke oppervlaktes worden gedacht. Het is niet zinvol te proberen een klein gebied vrij 
te houden van vossen. Op een nachtelijke foerageertocht komt een vos gemakkelijk 
drie tot vijf kilometer ver (Mulder 2003). Voor begrenzing van bejaagbare gebieden kan 
aansluiting worden gezocht bij barrières zoals kanalen en brede wateren (> 60 meter). 
Als gekozen wordt voor bestrijding van vossen, zal dit zeer intensief moeten zijn. De 
aanwezigheid van één vos in een weidevogelgebied kan al verstorend werken, vooral 
in de tijd dat vogels zich gaan vestigen. Vossenvrije gebieden blijven aantrekkelijk voor 
vossen die op zoek zijn naar een territorium en daarom zal bestrijding jaarlijks moeten 
plaatsvinden (Niewold & Jonkers 1999).  
 
De vos laat zich overdag lastig bestrijden omdat hij zich dan meestal niet laat zien, 
daarom is een ontheffing voor afschot met behulp van kunstlicht noodzakelijk.  
De provincie vraagt jaarlijkse rapportage over aantal gedode vossen (met kunstlicht of 
andere middelen) en het aantal aanwezige burchten, zowel belopen als niet belopen. 
Daarnaast vraagt zij om de effecten op de stand van weidevogels en andere 
bodembroeders en schade aan lammeren en freilandkippen. 
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Fig.5. Afschot vos naar dagdeel en naar reden (Bron: Fbe) 
 
Uit de jaarlijkse rapportages van de Fbe blijkt het afschot van de vos. Dat stabiliseert 
rondom 900 á 1.000. Hierbij wordt in 350-400 keer van de gevallen kunstlicht gebruikt 
op basis van de ontheffing. Aan de wbe’s is gevraagd om aan te geven hoeveel vossen 
onder de landelijke vrijstelling zijn geschoten. Dit zijn de dieren die overdag geschoten 
zijn en hun aantal behoort het verschil te zijn tussen het totale afschot en dat waarbij 
kunstlicht is gebruikt. Uit de rapportages van de wbe’s blijkt dat hierover verwarring 
bestaat en dat de cijfers over het gebruik van de vrijstelling onbetrouwbaar zijn. 
Hierover moet meer voorlichting gegeven worden. 
 

Het aandeel dat met behulp van kunstlicht is geschoten is substantieel en is 
noodzakelijk om schade te bestrijden bij grondbroeders en ter bescherming van de 
zeedijken. Dit aandeel is door een zeer beperkte groep jagers gerealiseerd. 
Op basis van de vrijstelling wordt ook gewerkt met vangkooien, kunstburchten en 
aardhonden. Volgens de wbe’s wisselt het aantal vossen dat gevangen is met 
vangkooien; het hoogste aantal bedroeg 40 dieren in 2012. Het gebruik van 
aardhonden is gestegen tot 113 keer in 2012. Een aantal wbe’s gebruikt kunstburchten. 
Deze worden als effectief beschouwd en veroorzaken zeer weinig verstoring.  
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Jaarlijks worden 30-40 vossen gedood ter bescherming van de zeedijken. Sinds 2008 zijn 
geen machtigingen meer aan individuele grondgebruikers verleend voor de bestrijding van 
vossen ter voorkoming van schade aan lammeren of freilandkippen. 

Gezien de meerjarencijfers over afschot van vossen en vossenburchten is de goede 
staat van instandhouding van deze dieren niet aangetast.  
 
6 Overwegingen 
 
Het aantal vossen lijkt vrij constant, mede door het jaarlijkse afschot. Het gebruik van 
kunstlicht is onmisbaar om voldoende afschot te realiseren voor het beschermen van dijken 
en weidevogels. 
   
7 Voorstel  

Ontheffing aanvragen voor afschot van vossen met geweer en kunstlicht voor de gehele 
provincie in belang van de openbare veiligheid (primaire waterkeringen) en ter voorkoming 
van schade aan bodembroeders. Ontheffing ter voorkoming van belangrijke schade aan 
lammeren en freilandkippen is niet meer aan de orde.  
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8.9  Konijn (Oryctolagus cuniculus) 

1 Samenvatting  

Aantal en verspreiding 
•  De landelijke trend is over de gehele periode stabiel, over de laatste tien jaar treedt 

een matige toename op. 
•  De stand van het konijn in de provincie is relatief laag.. 
 
Schade 
•  Door de landelijke vrijstelling komt konijnenschade niet in aanmerking voor een 

tegemoetkoming door het Faunafonds. Gegevens over schade ontbreken hierdoor.  
•  Op het militairoefenterrein in het Lauwersmeer is in 2011 grote schade gemeld aan 

gebouwen en installaties veroorzaakt door konijnen.  
 
Beleid 
•  beschermd in het kader van de Flora- en faunawet.  
•  aangewezen als wild. De jacht op konijnen is geopend van 15 oktober tot en met 

31 december.  
•  landelijke vrijstelling voor het doden van konijnen ter voorkoming van belangrijke 

schade aan gewassen. Deze vrijstelling geldt het jaarrond. 
•  ontheffing alleen in bijzondere situaties.  
•  provinciale ontheffing voor het doden van konijnen met het geweer tussen 

zonsondergang en zonsopgang en toestemming voor het gebruik daarbij van 
kunstlicht.  

•  Op 4 december 2013 heeft de Raad van State ontheffingen van provincies Fryslân en 
Noord-Holland voor het gebruik van lichtbakken vernietigd, omdat deze in strijd waren 
met de Benelux-overeenkomst Jacht en Vogelbescherming. Nederland heeft op 10 
december 2013 een beroep gedaan op het recht van lidstaten om van de Benelux-
overeenkomst af te wijken indien dat nodig is voor natuurbeheer of ter voorkoming of 
bestrijding van schade. De overeenkomst staat dit toe onder voorwaarde dat het 
Comité van Ministers van de Benelux Unie daarmee binnen 3 maanden na de 
mededeling heeft ingestemd. 

•  In Groningen mogen GS hun bevoegdheden uit de Flora- en faunawet vooralsnog 
blijven toepassen. Bij het verlenen van ontheffingen zal wel altijd onderbouwd moeten 
worden waarom afwijking van de Benelux-overeenkomst noodzakelijk is. 

 
Beheer 

•  De Fbe heeft machtigingen verstrekt om schade door konijnen te bestrijden.  
•  het aantal geschoten konijnen fluctueerde sterk, onder andere afhankelijk van 

ziektedruk en schadedreiging.  
•  bij de schadebestrijding is in de meeste gevallen gebruik gemaakt van kunstlicht. De 

wbe’s zijn tevreden over de effectiviteit hiervan.  
•  In een aantal gevallen is op basis van de landelijke vrijstelling gebruik gemaakt van 

buidel en fret. 
•  Gezien het beperkte afschot van konijnen voor schadebestrijding is de gunstige staat 

van instandhouding van deze dieren niet aangetast. 
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Overwegingen 
Stand van populatie fluctueert o.a. als gevolg van ziektedruk. Door jacht en landelijke 
vrijstelling kan gewasschade onder controle gehouden worden. Een ontheffing voor het 
gebruik van geweer en kunstlicht blijft nodig om schade te voorkomen in bijzondere situaties, 
zoals bij dreigende schade aan dijken, gebouwen en/of installaties. De wbe’s zijn tevreden 
over de effectiviteit hiervan. Gezien het beperkte afschot van konijnen is de goede staat van 
instandhouding van deze dieren niet in het geding. 
  

Voorstel  
Ontheffing vragen voor schadebestrijding in bijzondere situaties, waarbij het doden van 
konijnen met het geweer tussen zonsondergang en zonsopgang en het gebruik van 
kunstlicht daarbij worden toegestaan.  

 

2 Aantal en verspreiding 

Landelijk 
Het  konijn is van oorsprong een soort die beperkt was tot Spanje, Zuid- Frankrijk en 
Noord-Afrika, vanaf de 13e eeuw breidde het areaal zich sterk uit, waarbij de mens een 
sleutelrol vervulde (Broekhuizen et al. 1992). Het konijn handhaaft zich het best in 
halfopen landschappen waar gelegenheid bestaat om holen te graven. Het konijn heeft 
een veelzijdig plantaardig menu van grassen en kruiden, ´s winters aangevuld met bast 
en wortels. Konijnen zijn vooral ´s nachts actief en ze leven in groepen. De 
homeranges van verschillende individuen kunnen overlappen, waarbij er tussen de 
dieren een sociale rangorde onstaat. Konijnen zijn plaatstrouw en bewonen het hele 
jaar hetzelfde gebied (Broekhuizen et al. 1992). Het konijn komt overal in Nederland 
voor, met uitzondering van een aantal plekken in het midden van Holland en het 
westen en noorden van Friesland (Broekhuizen et al. 1992).  In Nederland leven enige 
honderdduizenden konijnen. In de jaren zestig van de vorige eeuw werd de 
konijnenstand gedecimeerd door de ziekte myxomatose, in de negentiger jaren werden 
de konijnen in Nederland getroffen door een epidemie van viraal haemorrhagisch 
syndroom of VHS genoemd. Hierdoor decimeerde de populatie. Figuur 1 geeft de 
landelijke stand van het konijn weer aan de hand van indexcijfers. De trend over de 
gehele periode is stabiel, over de laatste tien jaar treedt een matige toename op. 
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Fig.1. Landelijke index konijn, 2000 is 100. (Bron: NEM (VZZ, CBS)) 
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 Provinciaal  
Provinciaal zijn geen telgegevens beschikbaar. Wel kan een indruk verkregen over de 
relatieve stand van het konijn uit de afschotcijfers van de KNJV. Het afschot bedroeg in 
de provincie Groningen in het jachtseizoen 2000-2001 1,2 konijn per 100 ha, in 2007-
2008 0,4 per 100 ha. Landelijk waren deze cijfers resp. 2,7 en 3,4. Hieruit blijkt dus dat 
de stand van het konijn in de provincie relatief laag is. De fluctuaties kunnen mede 
verklaard worden uit het voorkomen van VHS onder de populatie. 
 

3 Schade 
 
Konijnen kunnen schade veroorzaken aan de landbouw en aan de openbare veiligheid 
door graafwerk in dijken en onder gebouwen en installaties. 
 
Door de landelijke vrijstelling komt konijnenschade niet in aanmerking voor een 
tegemoetkoming door het Faunafonds. Gegevens over schade ontbreken hierdoor. In 
2007 zijn er twee machtigingen op ontheffing van kunstlicht verleend aan één 
grondgebruiker om de schade in heesterkwekerij te bestrijden. Hierbij zijn in totaal 33 
konijnen geschoten. Deze schade werd niet vergoed door het Faunafonds (vereist 
deugdelijke afrastering).  
 
Op het militaire oefenterrein in het Lauwersmeer is in 2011 grote schade gemeld aan 
gebouwen en installaties veroorzaakt door konijnen.  

 

4 Beleid 
 
Het Konijn is beschermd in het kader van de Flora- en faunawet. Op grond van artikel 
32 van de wet is het konijn aangewezen als wild. De jacht op konijnen is geopend van 
15 oktober tot en met 31 december.  
 
Op grond van artikel 65 is het konijn aangewezen als diersoort die “in delen van het 
land veelvuldig belangrijke schade kan aanrichten”. Er geldt een landelijke vrijstelling 
voor het doden van konijnen. De vrijstelling strekt alleen ter voorkoming van belangrijke 
schade aan gewassen. Deze vrijstelling geldt het jaarrond. 
 
Inmiddels is gebleken dat het doden van konijnen overdag in sommige gevallen niet 
goed mogelijk is. De schade kan in bepaalde gevallen alleen effectief worden 
bestreden met kunstlicht in combinatie met geweer. Op grond van artikel 68 kan de 
provincie hiervoor ontheffing verlenen. Alleen in bijzondere situaties zal ontheffing 
verleend worden. De noodzaak van het gebruik van kunstlicht dient te worden 
onderbouwd.  
 

In het Besluit Beheer en Schadebestrijding is opgenomen dat kunstlicht gebruikt mag 
worden voor het doden van konijnen na toestemming van GS. Op 25 februari 2009 
hebben GS tot 1 april 2014 onder voorwaarden ontheffing verleend voor het doden van 
konijnen met het geweer tussen zonsondergang en zonsopgang en toestemming 
gegeven tot het gebruik daarbij van kunstmatige lichtbronnen.  

Op 4 december 2013 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 
ontheffingen van provincies Fryslân en Noord-Holland voor het gebruik van lichtbakken bij 
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de bestrijding van vossen, vernietigd. Volgens de Afdeling was de ontheffing in strijd met de 
Benelux-overeenkomst Jacht en Vogelbescherming. De motivering ligt in het feit dat de vos 
in Nederland niet is aangewezen als wildsoort maar als schadesoort. De overeenkomst 
verbiedt ook het gebruik van het jachtgeweer tussen 1 uur na zonsondergang en 1 uur vóór 
zonsopgang, evenals het gebruik van jachtmiddelen en methoden die de stroperij kunnen 
ondersteunen, zoals kunstmatige lichtbronnen.  

Nederland heeft op 10 december 2013 een beroep gedaan op het recht van lidstaten om 
van de Benelux-overeenkomst af te wijken indien dat nodig is voor natuurbeheer of ter 
voorkoming of bestrijding van schade. De overeenkomst staat dit toe onder voorwaarde dat 
het Comité van Ministers van de Benelux Unie daarmee binnen 3 maanden na de 
mededeling heeft ingestemd.  

In Groningen mogen GS hun bevoegdheden uit de Flora- en faunawet vooralsnog blijven 
toepassen. De provincie maakt zelf de keuze of het nodig is om af te wijken van de 
verboden van de Benelux-overeenkomst Jacht en Vogelbescherming en of dat past binnen 
de kaders van de Benelux-overeenkomst. Bij het verlenen van ontheffingen zal wel altijd 
onderbouwd moeten worden waarom afwijking van de Benelux-overeenkomst noodzakelijk 
is. 

 
5 Beheer 
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Fig. 2. Beheer konijn (Bron: jaarverslagen Fbe) 

Door de aanwijzing als wildsoort en door de landelijke vrijstelling ontbreekt inzicht in het 
totale afschot van konijnen. De Fbe heeft machtigingen verstrekt om schade door konijnen in 
het kader van de ontheffing te bestrijden. Figuur 2 toont het aantal onder de ontheffing 
geschoten konijnen. Dit fluctueerde sterk, onder andere afhankelijk van ziektedruk en 
schadedreiging. Het hoogste afschot vond met 368 plaats in het seizoen 2011-2012, 
waarvan 145 op de zeedijk en 223 in het Lauwermeergebied om schade aan gebouwen te 
voorkomen. Uit de figuur blijkt dat bij de schadebestrijding in de meeste gevallen gebruik 
gemaakt is van kunstlicht. De wbe’s zijn tevreden over de effectiviteit hiervan. In een aantal 
gevallen is gebruik gemaakt van buidel en fret om de konijnen uit hun hol te jagen.  
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Gezien het beperkte afschot van konijnen voor schadebestrijding is de gunstige staat van 
instandhouding van deze dieren niet aangetast. 

 
6 Overwegingen 
 
Stand van populatie fluctueert o.a. als gevolg van ziektedruk. Door jacht en landelijke 
vrijstelling kan gewasschade onder controle gehouden worden. Een ontheffing voor het 
gebruik van geweer en kunstlicht blijft nodig om schade te voorkomen in bijzondere situaties, 
zoals bij dreigende schade aan dijken, gebouwen en/of installaties. De wbe’s zijn tevreden 
over de effectiviteit hiervan. Gezien het beperkte afschot van konijnen is de goede staat van 
instandhouding van deze dieren niet in het geding. 
  

7 Voorstel  

Ontheffing vragen voor schadebestrijding in bijzondere situaties, waarbij het doden van 
konijnen met het geweer tussen zonsondergang en zonsopgang en het gebruik van 
kunstlicht daarbij worden toegestaan. 
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9.1  Nijlgans (Alopochen aegyptiacus) 

1 Samenvatting  

Aantal en verspreiding 
•  In Nederland neemt zowel het aantal broedparen als het aantal niet broedvogels 
sterk toe (minimaal verdubbeling per 15 jaar); 
•  In Groningen was er sinds 1990 een sterke toename van broedvogels, over de 
laatste 10 jaar is de trend onzeker;  
•  De niet-broedende nijlganzen zijn vermoedelijk niet toegenomen.  
 
Schade 
•  De bij het Faunafonds geregistreerde landbouwschade door de nijlgans bedraagt 
in de winter tot € 3.200,- en in de zomer tot € 450,-. De beschadigde oppervlakte loopt 
in de winter op tot 100 ha en in de zomer tot 70 ha. De bekende landbouwschade 
treedt vooral op in grasland en in mindere mate in wintergraan.  
•  Vermoed wordt dat deze gegevens slechts het topje van de ijsberg vormen, omdat 
bij het Faunafonds landbouwschade door exoten niet geregistreerd wordt, tenzij de 
nijlgans zich in menggroepen met beschermde inheemse soorten bevindt. Derhalve 
moet voor belangrijke landbouwschade in de toekomst worden gevreesd.  
•  Nijlganzen veroorzaken schade aan de inheemse fauna. Ze kunnen in de broedtijd 
zeer territoriaal zijn, waarbij ze andere vogels veelvuldig verjagen en soms hun kuikens 
verdrinken. De soort bouwt zelf geen nest, maar neemt broedplaatsen en nesten over 
van inheemse soorten.  
•  Nederland heeft zich verbonden aan het biodiversiteitsverdrag waarin is 
vastgelegd dat ongewenste ‘invasieve’ exoten actief beheerd zullen worden om de 
inheemse flora en fauna te beschermen. 
 
Beleid 
•  De nijlgans is geen beschermde inheemse diersoort, maar een exoot; 
•  Het is volgens de Flora- en faunawet niet toegestaan om exoten te bestrijden met het 

geweer; 
•  Bejaging van de nijlgans als 'exoot' is alleen mogelijk op grond van een aanwijzing ex 

artikel 67 van de Ffw.  
•  GS kunnen op grond van artikel 67 een aanwijzing geven om de stand van de nijlgans 

te beperken ter voorkoming van belangrijke landbouwschade of ter voorkoming van 
schade aan flora en fauna. De onderbouwing daarvoor is lastig, omdat schade door 
exoten niet wordt geregistreerd.  

•  Onderdeel van het Ganzenakkoord is het planmatig wegnemen van populaties exoten 
en gedomesticeerde ganzen. Dit wordt nader uitgewerkt door het GAK en moet 
verankerd worden in de Wet natuurbescherming.  

 
Beheer 
Ten gevolge van de bovengeschetste problemen bij het beleid heeft de afgelopen jaren 
geen beheer van de nijlgans kunnen plaatsvinden. 
 
Overwegingen 
Sinds 1990 is er een sterke toename van broedvogels is in Groningen. De laatste tien 
jaar zijn de broedvogels en niet-broedende nijlganzen vermoedelijk niet toegenomen. 
Nijlganzen veroorzaken faunaschade en belangrijke landbouwschade.  
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Voorstel  
•  De uitwerking van het Ganzenakkoord door het GAK afwachten en vervolgens: 
•  Zodra er een goede basis ligt voor het bestrijden van nijlgans dan zal de Fbe de 

provincie verzoeken om een aanwijzing ter voorkoming van schade aan gewassen 
en fauna. 

 

2 Aantal en verspreiding 

Landelijk 
De Nijlgans is een soort die voorkomt in geheel Afrika ten zuiden van de Sahara. Hij is 
in de 17e eeuw geïntroduceerd in het Verenigd Koninkrijk (del Hoyo et al. 1992). Na 
ontsnappingen uit vogelcollecties heeft de Nijlgans zich vanuit diverse kerngebieden 
vleksgewijs over Nederland verspreid (Lensink 1998), met het eerste broedgeval in 
1967. Het aantal broedparen in Nederland ontwikkelde zich vervolgens snel in 1972, 
1977, 1983, 1988-89, 1994-94 respectievelijk 7, 48, 115, 345, en 1280-1400 (Lensink 
1999). De nijlgans broedde volgens Sovon in 1998-2000 landelijk met 4.500-5.000 
paar en komt als wintervogel in vrij groot aantal voor. Figuur 1 toont het gemiddeld  
aantal broedparen nijlgans in Nederland in de periode 1998-2000 en het aantal niet 
broedvogels per hoofdgebied gemiddeld. Over alle maanden van 2005/06 t/m 2009-
2010. 

 
Fig. 1 Gemiddeld aantal broedvogels en niet-broedvogels nijlgans in Nederland in de 
periode 1998-2000, resp. 2005/06 t/m 2009/10 (SOVON). 
 
In Nederland is zowel vanaf 1990 als over de laatste 10 jaren een significante toename 
van het aantal broedparen opgetreden van >5% per jaar (minimaal verdubbeling in 15 
jaar), zie (figuur 2). 
Het aantal niet broedvogels is in Nederland na 1980 significant toegenomen met >5% 
per jaar (minimaal verdubbeling in 15 jaar), terwijl over de laatste 10 seizoenen een 
significante toename van <5% per jaar is opgetreden.  
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Fig. 2. Aantalverloop van nijlgans (linker figuur populatie-index broedvogels (BMP) en 
rechterfiguur gemiddeld aantal niet broedvogels (watervogelmeetnet)) in Nederland.  

 

Provinciaal 
Volgens de indexcijfers van Sovon, (zie figuur 3) is er sinds 1990 sprake van een sterke 
toename van broedvogels in Groningen. Over de laatste 10 jaar is de trend onzeker volgens 
Sovon.  

Nijlgans broedparen

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

in
de

x 
pr

ov
in

ci
e 

G
ro

ni
ng

en

 

Fig. 3 Index broedparen Nijlgans in de provincie Groningen (1990 is 100), (Bron: NEM 
(Sovon,CBS) 

Voor niet-broedvogels zijn provinciaal de midwintertellingen van Sovon beschikbaar. Daarin 
worden alleen de getelde aantallen weergegeven, zonder informatie over de teldekking en 
het aantal nultellingen, waardoor deze voor het onderling vergelijken van jaren eigenlijk 
onbruikbaar zijn. Ze geven wel een indruk van de orde van grootte van voorkomende 
aantallen tot 650 in januari. Uit de voorjaarstellingen van de KNJV in april blijkt dat de 
aantallen dan tot boven de 1200 kunnen oplopen. Fig.6 geeft de spreiding over de provincie 
tijdens de voorjaarstelling. Ze blijken dan met name in het westen en zuidoosten van de 
provincie voor te komen. 
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Voorjaarstelling Nijlgans Groningen
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Fig.4. Midwintertelling (Bron: Sovon)         Fig.5.Voorjaarstelling (Bron: KNJV) 

 

Fig.6. Verspreiding volgens de voorjaarstellingen 2006-2010 (Bron: KNJV) 

Een andere maat om inzicht te krijgen in aantal en verblijfsduur van vogels is het uitdrukken 
in vogeldagen. Figuur 7 geeft de verspreidingskaart en de watervogeltellingen van Sovon 
over de perioden oktober t/m maart voor de seizoenen 2006/07 t/m 2010/11. Hieruit wordt 
geconcludeerd dat de niet-broedende nijlganzen vermoedelijk niet zijn toegenomen.  
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Fig. 7 Vogeldagen Nijlgans okt-mrt in de provincie Groningen (Bron: Sovon, 

 
3 Schade 
 

De nijlgans kan belangrijke schade veroorzaken aan gewassen, en aan de fauna.  
 
Landbouwschade 
De schadehistorie gegevens van de nijlgans zijn onvolledig. Het Faunafonds, waar 
registratie van schadegegevens plaatsvindt, keert alleen schadevergoedingen uit die worden 
veroorzaakt door inheemse diersoorten die beschermd zijn door de Flora- en faunawet. 
Landbouwschade veroorzaakt door exoten zoals de nijlgans wordt daardoor niet gemeld. 
Het kleine aantal meldingen dat wel geregistreerd wordt door het Faunafonds heeft 
betrekking op situaties waarin de nijlgans zich in menggroepen met inheemse soorten 
bevond; deze gegevens vormen waarschijnlijk het topje van de ijsberg. Desondanks blijkt uit 
figuur 8 dat de getaxeerde schade door de nijlgans kan in de winter oplopen tot € 3.200,- en 
in de zomer tot € 450,-. Deze treedt vooral op in grasland en in mindere mate in wintergraan. 
De beschadigde oppervlakte bedraagt in de winter tot 100 ha en in de zomer tot 70 ha. 
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Fig.8 Getaxeerde schade en beschadigde oppervlakte in winter en zomer (Bron: 
Faunafonds) 

 

Faunaschade  

Uit de literatuur is bekend dat nijlganzen in de broedtijd zeer territoriaal zijn, waarbij ze 
andere vogels veelvuldig verjagen en soms hun kuikens verdrinken (Wymenga 1999). 
Daarnaast bouwt de soort zelf geen nest, maar neemt broedplaatsen en nesten over van 
inheemse soorten. Nederland heeft zich verbonden aan het biodiversiteitsverdrag dat is 
afgesloten op 5 juni 1992. In dit verdrag is vastgelegd dat ongewenste ‘invasieve’ exoten 
actief beheerd zullen worden om de inheemse flora en fauna te beschermen. ‘Convention on 
the conservation of European wildlife and natural habitats’. In dit verdrag worden de principes 
uit het biodiversiteitsverdrag verder op Europees niveau uitgewerkt en worden voorstellen 
gedaan om de bestrijding van invasieve exoten op Europees niveau vorm te geven. 

 

4 Beleid 
 
De nijlgans behoort niet tot de Europese soorten en wordt beschouwd als een exoot. 
Tot eind 2008 was het in Nederland toegestaan exoten met alle middelen te bestrijden. 
Deze worden immers niet door de Flora- en faunawet beschermd. Echter de middelen 
waar exoten mee mogen worden bestreden staan wel genoemd in de Flora- en 
faunawet. Het is volgens de wet niet toegestaan om exoten te bestrijden met het 
geweer.  
 



   106  

Effectieve bestrijding van exoten is nu slechts mogelijk na aanwijzing van personen en 
middelen door de Provincie volgens artikel 67 van de Flora en Faunawet. Mogelijk 
daarvoor in aanmerking komende belangen zijn die ter voorkoming van belangrijke 
schade aan gewassen, bedrijfsmatige visserij en wateren of ter voorkoming van 
faunaschade. Voor een aanwijzing kunnen meerdere wettelijke gronden worden 
toegepast, mits ze ook kunnen worden gemotiveerd. Dit is lastig, omdat schade niet 
wordt geregistreerd.  
 
Een onderdeel van het landelijke Ganzenakkoord was het planmatig wegnemen van 
populaties exoten en gedomesticeerde ganzen. Dit wordt provinciaal nader uitgewerkt door 
het GAK en moet verankerd worden in de Wet natuurbescherming. Zodra er een goede 
basis ligt voor het bestrijden van nijlgans dan zal de Fbe de provincie verzoeken om een 
aanwijzing. 
 
 
5 Beheer 
 
Ten gevolge van de bovengeschetste problemen bij het beleid heeft de afgelopen jaren 
geen beheer van de nijlgans kunnen plaatsvinden en ontbreken gegevens. 
 

 
6 Overwegingen 
 
Sinds 1990 is er een sterke toename van broedvogels is in Groningen. De laatste tien 
jaar zijn de broedvogels en niet-broedende nijlganzen vermoedelijk niet toegenomen. 
Nijlganzen veroorzaken faunaschade en belangrijke landbouwschade.  
 
7 Voorstel 
 
•  De uitwerking van het Ganzenakkoord door het GAK afwachten en vervolgens: 
•  Zodra er een goede basis ligt voor het bestrijden van nijlgans dan zal de Fbe de 

provincie verzoeken om een aanwijzing ter voorkoming van schade aan gewassen 
en fauna. 
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9.2  Verwilderde boerengans  
(Anser anser forma domesticus) 

 
 

1 Samenvatting  

Aantal en verspreiding 
•  Landelijk sterke toename 
•  Provinciaal geen toename. 
 
Schade 
•  Schaderegistratie ontbreekt doordat schade door verwilderde boerenganzen niet kan 

worden vergoed.  
•  Schade in groepen vermengd met grauwe ganzen bedroeg € 100,- in 2009 in 2 ha 

zomergraan. Dit is slechts een klein deel van de werkelijke schade. 
 
Beleid 
•  De boerengans is geen beschermde inheemse diersoort; 
•  Afschot van de boerengans als gedomesticeerde soort is alleen mogelijk op grond van 

een aanwijzing ex artikel 67;  
•  Onderdeel van het Ganzenakkoord is het planmatig wegnemen van populaties exoten 

en gedomesticeerde ganzen. Dit wordt nader uitgewerkt door het GAK en moet 
verankerd worden in de Wet natuurbescherming.  

 

Beheer 
Door het tot dusver ontbreken van een aanwijzing is het beheer de afgelopen jaren niet 
consequent vastgelegd.  
 
Overwegingen 
Nu is een aanwijzing voor het planmatig wegnemen van populaties gedomesticeerde 
ganzen nog niet mogelijk, na wetswijziging wellicht wel. 
 
Voorstel  
De uitwerking van het Ganzenakkoord door het GAK afwachten en vervolgens, zodra 
er een goede basis ligt voor het bestrijden van de boerengans dan zal de Fbe de 
provincie verzoeken om een aanwijzing ter voorkoming van schade aan gewassen. 
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2 Aantal en verspreiding 

Landelijk 
Bij de grauwe ganzen kan onderscheid gemaakt worden in de inheemse grauwe gans  
Anser anser en de verwilderde grauwe gans Anser anser forma domesticus. Beide 
behorende tot de soort Anser anser. De individuen onderscheiden zich van elkaar door 
de kleurschakering. De verwilderde ganzen zijn afstammelingen van de boerengans 
met het hoofdzakelijk witte verenkleed. Boerenganzen werden veel op erven als 
erfbewakers gebruikt daarnaast, werden zij voor hun vlees en dons en veren gehouden 
en gefokt. Voor deze bastaarden zijn verschillende namen bekend. Zo wordt er 
gesproken over; boerenganzen, bonte ganzen, gedomesticeerde ganzen, soepganzen 
en verwilderde ganzen.  
 
In 1998-2000 telde Nederland tussen de 3000-4000 broedparen van de boerengans, in 
2005 bedroeg dit aantal tussen de 3700-5000 broedparen, het gaat hier om een 
populatieomvang van 15.000 vogels.  
 

Provinciaal 
In de provincie Groningen broedden 380 paar in 2005 (van der Jeugd et al. 2006, 
figuur 1). De verwilderde populatie boerenganzen groeit landelijk met 4% per jaar.  

 

Figuur 1. Verspreiding van broedende verwilderde boerenganzen  in Nederland en in de provincie 
Groningen (bron:SOVON/ van der Jeugd et al. 2006). 

Informatie over de aantalontwikkeling na 2005 volgt uit de voorjaarstellingen van de KNJV. 
Landelijk is in de jaren 2005 t/m 2008 het aantal gegroeid van 6500 tot bijna 16.000. Over de 
jaren hierna zijn geen landelijke gegevens ontvangen. Provinciaal is er geen duidelijke groei 
waar te nemen en blijft het aantal beperkt tot enkele honderden. Figuur 3 geeft de 
verspreiding over de provincie in de jaren 2006-2010. 
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Fig.2. Voorjaarstelling 2005-2013 (Bron: KNJV) 

 

Fig.3. Verspreiding provinciaal op basis voorjaarstelling 2006-2010 (Bron: KNJV) 
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3 Schade 
 

Van alle zomerganzen veroorzaken verwilderde boerenganzen, na Grauwe Ganzen, de 
meeste schade in de landbouw (van der Jeugd et al. 2006). Hierbij dient te worden 
opgemerkt dat schade veroorzaakt door verwilderde boerenganzen niet kan worden 
vergoed. Alleen wanneer vermenging met grauwe ganzen optreedt kan de schade door 
verwilderde boerenganzen vergoed worden. De wel bij het Faunafonds geregistreerde 
getaxeerde schade door de boerengans bedroeg € 100,- in 2009 in 2 ha zomergraan. Net 
als bij de nijlgans is dit een onderschatting. 

 
4 Beleid 
 
De verwilderde boerengans  is geen beschermde inheemse diersoort en valt dan ook 
niet onder de bescherming van de Flora- en faunawet. De enige bescherming die 
geboden wordt is die van artikel 36 van de Gezondheids- en welzijnswet dieren, waarin 
is bepaald dat dieren niet zonder redelijk doel mogen worden verwond of gedood. 
 
Effectieve bestrijding van verwilderde dieren is nu slechts mogelijk na aanwijzing van 
personen en middelen door de Provincie volgens artikel 67 van de Flora en Faunawet. 
In haar uitspraak van 14 april 2006 (rechtbank te Maastricht) maakt de rechter duidelijk 
dat er sprake moet zijn van een deugdelijke motivering om exoten te mogen bestrijden. 
Een dergelijke motivering vereist registratie van de aantallen en van voorkomende of 
dreigende schade aan ondermeer gewassen en fauna. Een dergelijke registratie 
ontbreekt echter tot op heden vanwege het tot nu toe gevoerde beleid. Er kan daarom 
gesteld worden dat er eerst voldoende gegevens over schade en populatieontwikkeling 
beschikbaar moet zijn voordat een ontheffing ex artikel 67 kan worden afgegeven. De 
Fbe is van mening dat door het aanwijzen van de boerengans op grond van artikel 67 
dergelijke gegevens juist kunnen worden verkregen. De wet voorziet namelijk in de 
mogelijkheid om de aanwijzing afhankelijk te stellen van het Faunabeheerplan. In een 
Faunabeheerplan moeten ondermeer kwantitatieve gegevens van een populatie zijn 
opgenomen. Door aan de aanwijzing het voorschrift te verbinden dat bestrijding slechts 
is toegestaan na controle vooraf door de provincie en dat het aantal ganzen 
geregistreerd moeten worden, is het mogelijk gegevens over aantallen en de door hen 
veroorzaakte schade te verkrijgen.  
 
Onderdeel van het landelijke Ganzenakkoord was het planmatig wegnemen van 
populaties exoten en gedomesticeerde ganzen. Dit wordt provinciaal nader uitgewerkt 
door het GAK en moet verankerd worden in de Wet natuurbescherming. Zodra er een 
goede basis ligt voor het bestrijden van de boerengans dan zal de Fbe de provincie 
verzoeken om een aanwijzing. 
 
5 Beheer 
 
Verwilderde boerenganzen zijn uitgesproken standvogels die zomer en winter in een 
relatief klein gebied verblijven. Ze komen algemeen voor in parken en bij vijvers in 
steden en dorpen, en worden vaak bijgevoerd door omwonenden. Lokaal leidt dit tot 
overlast in de vorm van uitwerpselen, het kaaltrappen van grasvelden en onveilige 
verkeerssituaties. Regelmatig worden kleine populaties verwilderde boerenganzen die 
problemen of ergernis veroorzaken opgeruimd door ze te vangen en vervolgens te 
doden (van der Jeugd et al. 2006). 
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Door het tot dusver ontbreken van een aanwijzing is het beheer de afgelopen jaren niet 
consequent vastgelegd.  
 
6 Overwegingen 
 
Nu is een aanwijzing voor het planmatig wegnemen van populaties gedomesticeerde 
ganzen nog niet mogelijk, na wetswijziging wellicht wel. 
 
7 Voorstel 
 
De uitwerking van het Ganzenakkoord door het GAK afwachten en vervolgens, zodra 
er een goede basis ligt voor het bestrijden van de boerengans dan zal de Fbe de 
provincie verzoeken om een aanwijzing ter voorkoming van schade aan gewassen. 
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9.3 Rosse stekelstaart (Oxyura 
jamaicensis) 

1 Samenvatting  

Aantal en verspreiding 
•  Exoot, waarvan het aantal broedparen in Nederland vanaf 1990 met >5% per jaar is 

toegenomen; 
•  De soort is in het Lauwersmeer aangetroffen. 

 
Schade 
De rosse stekelstaarten, mengen zich in de vrije natuur onder de beschermde witkopeenden 
en hybridiseren daarmee. Dit kan er op de lange termijn toe leiden dat de zeldzame 
witkopeend uitsterft.  
 
Beleid 
•  De rosse stekelstaart is een exoot en daarmee geen beschermde diersoort.  
•  Nederland heeft zich verbonden aan het biodiversiteitsverdrag om ongewenste 

‘invasieve’ exoten actief te beheren om de inheemse fauna te beschermen.  
•  In januari 2009 is het Team Invasieve Exoten ingesteld om te adviseren over de 

schadelijkheid van invasieve exoten in Nederland en over mogelijkheden om dat te 
voorkomen. 

•  Effectieve bestrijding van exoten is mogelijk na aanwijzing van personen en 
middelen door de Provincie volgens artikel 67 van de Flora en Faunawet ter 
voorkoming van faunaschade.  

 
Beheer 
Tot dusver heeft geen beheer van de rosse stekelstaart plaatsgevonden, zodat 
gegevens ontbreken. 
 
Overwegingen 
De soort komt nu nog maar in enkele exemplaren voor, maar bedreigt door zijn 
aantaltoename de inheemse witkopeend waar de rosse stekelstaart mee hybridiseert. 
 
Voorstel  
De provincie verzoeken om een aanwijzing voor afschot ter voorkoming van schade 
aan de in Europa inheemse fauna. 
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2 Aantal en verspreiding 

Landelijk 
Deze soort komt van oorsprong voor in Noord-Amerika en is via waterwildcollecties in 
Europa en ook in Nederland geïntroduceerd. Tot het begin van de jaren negentig was 
het aantal broedgevallen in ons land relatief beperkt. In Nederland werden in de 
periode 2005-2008 9 tot 22 broedparen rosse stekelstaarten geteld. Figuur 1 toont het 
aantal broedparen per atlasblok van 5x5 km, gebaseerd op landelijke tellingen van 
kolonievogels en zeldzame broedvogels (Meetnet Broedvogels). De rosse stekelstaart 
is een standvogel. Figuur 1 toont ook het aantal niet broedvogels per 5x5 km-blok, 
gebaseerd op losse waarnemingen uit het Bijzondere Soorten Project over alle 
maanden in de periode 1989-2011. 

 
Fig. 1 Gemiddeld aantal broedvogels en niet-broedvogels rosse stekelstaart in 
Nederland in de periode 1998-2000, resp. 1989-2011 (SOVON). 
 
In Nederland is vanaf 1990 een significante toename van het aantal broedparen 
opgetreden van >5% per jaar (minimaal verdubbeling in 15 jaar). Over de laatste 10 
jaar is geen betrouwbare trendclassificatie mogelijk, zie (figuur 2) 
Van niet broedvogels zijn onvoldoende gegevens beschikbaar voor een trendanalyse.  
 

 
Fig. 2. Aantalverloop van rosse stekelstaart (populatie-index broedvogels (BMP).  
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Provinciaal 
De soort is volgens Hornman 2011 zowel in het Groninger als in het Friese deel van het 
Lauwersmeer aangetroffen. 

 
3 Schade 
 

De rosse stekelstaarten, zogeheten Ruddy Ducks, worden als siervogel gehouden. 
Inmiddels is er in Europa een verwilderde populatie van circa 6000 van deze dieren 
ontstaan. Zij mengen zich in de vrije natuur onder de beschermde witkopeenden en 
hybridiseren daarmee. Dit kan er op de lange termijn toe leiden dat de zeldzame witkopeend 
uitsterft. Er wordt verondersteld dat de meeste Nederlandse rosse stekelstaarten uit het 
Verenigd Koninkrijk afkomstig zijn, hoewel ook in Nederland flinke aantallen worden 
gehouden en er jaarlijks een tiental ontsnappen. In het Verenigd Koninkrijk zijn de aantallen 
rosse stekelstaarten sterk gedaald na een uitroeiingsprogramma ter bescherming van de op 
wereldschaal bedreigde Witkopeend.  
 

4 Beleid 
 
De rosse stekelstaart is een exoot en daarmee geen beschermde diersoort.  
Nederland heeft zich verbonden aan het biodiversiteitsverdrag dat is afgesloten op 5 
juni 1992. In dit verdrag is vastgelegd dat ongewenste ‘invasieve’ exoten actief 
beheerd zullen worden om de inheemse flora en fauna te beschermen. ‘Convention on 
the conservation of European wildlife and natural habitats’. In dit verdrag worden de 
principes uit het biodiversiteitsverdrag verder op Europees niveau uitgewerkt en 
worden voorstellen gedaan om de bestrijding van invasieve exoten op Europees 
niveau vorm te geven. 

In januari 2009 heeft het voormalige Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
het Team Invasieve Exoten in het leven geroepen. Dit team adviseert over de (potentiële) 
schadelijkheid van invasieve exoten in Nederland en over mogelijkheden om dat te 
voorkomen. 
 
Effectieve bestrijding van exoten is mogelijk na aanwijzing van personen en middelen 
door de Provincie volgens artikel 67 van de Flora en Faunawet ter voorkoming van 
faunaschade.  
 
5 Beheer 
 
Tot dusver heeft geen beheer van de rosse stekelstaart plaatsgevonden, zodat 
gegevens ontbreken. 
 
6 Overwegingen 
 
De soort komt nu nog maar in enkele exemplaren voor, maar bedreigt door zijn 
aantaltoename de inheemse witkopeend waar de rosse stekelstaart mee hybridiseert. 
 
 
7 Voorstel  
De provincie verzoeken om een aanwijzing voor afschot ter voorkoming van schade 
aan de in Europa inheemse fauna. 
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10.1   Knobbelzwaan (Cygnus olor) 

1 Samenvatting  

Aantal en verspreiding  
•  Landelijk nemen de aantallen de laatste tien jaar niet meer toe. In Groningen is er ten 

opzichte van 1990 een matige toename van broedvogels, over de laatste 10 jaar kan 
geen goede uitspraak gedaan worden;  

•  De niet-broedende knobbelzwanen zijn vermoedelijk niet toegenomen.  
 
Schade  
•  De getaxeerde schade was met bijna € 14.000,- het hoogst in 2008. Sindsdien is er 

sprake van een dalende trend, mogelijk in samenhang met relatief lage aantallen 
zwanen. Over het nog niet afgesloten jaar 2013 loopt de schade weer op; 

•  Beschadigde oppervlakte is gedaald van 230 ha naar circa 80 ha.  
•  De schade treedt vooral op in blijvend grasland, koolzaad en wintergraan. 
•  Deze schade kan zich overal in provincie voordoen waar schadegevoelige gewassen 

worden geteeld. 
 
Beleid  
•  De provincie Groningen heeft de knobbelzwaan vrijgesteld voor verontrusting.  
•  De provincie heeft in december 2012 het beleid veranderd, waarbij de ontheffing voor 

het verjagen van knobbelzwanen met ondersteunend afschot is ingetrokken. 
 
Beheer  
•  Gebruik van het vogelafweerpistool als preventieve maatregel wordt sinds 2006/2007 

gestimuleerd. 
•  Het verjaging ondersteunend afschot was sinds de ontheffing van 2010 met 30 tot 60 

stuks zeer beperkt in relatie tot het aantal zwanen en daarom niet in strijd met de 
gunstige staat van instandhouding. 

•  Het effect van het recentelijk intrekken van de ontheffing voor afschot is nog onbekend, 
maar het toepassen van uitsluitend preventieve maatregelen wordt onvoldoende 
geacht. 

•  Legselbeperking wordt door de zwanenverjagers beperkt toegepast (tot circa 30 
behandelde eieren). Meer voorlichting dat dit is toegestaan, is wenselijk. 

 
Overwegingen  
De provincie heeft haar beleid recentelijk gewijzigd, waarbij de ontheffing voor verjaging 
ondersteunend afschot is ingetrokken. Een eventuele ontheffing waarbij opnieuw gevraagd 
wordt om verjaging ondersteunend afschot moet daarom zeer goed gemotiveerd worden. 
 
Voorstel  
•  Omdat de aantalontwikkeling t/m 2010/11 en de schadecijfers t/m 2012 geen aanleiding 

geven tot verjaging ondersteunend afschot vraagt de Fbe alleen een ontheffing aan voor 
legselbeperking.  

•  Voor diersoorten waarvoor op dit moment geen ontheffing of aanwijzing kan worden 
aangevraagd wegens gebrek aan onderbouwing beveelt de Fbe betrokken partijen aan 
de registratie te intensiveren en aanvullende gegevens te verzamelen. Zo nodig zal de 
Fbe alsnog ontheffing aanvragen. 
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2 Aantal en verspreiding  

Landelijk  
Figuur 1 toont het gemiddeld aantal broedparen knobbelzwanen in Nederland in de 
periode 1998-2000 en de gemiddelde aantallen doortrekkers/wintervogels (niet 
broedvogels) in december 2007-2011. 
 

 
Fig. 1 Gemiddeld aantal broedvogels en niet-broedvogels knobbelzwanen in Nederland 
in de periode 1998-2000, resp. december 2007-2011 (SOVON). 
 
In Nederland is vanaf 1990 een significante matige toename van het aantal broedparen 
opgetreden van <5% per jaar, terwijl over de laatste 10 jaren geen significante 
aantalverandering van het aantal broedparen is opgetreden (figuur 2). 
Het aantal doortrekkers en wintervogels (niet broedvogels) is in Nederland na 1980 
significant matig gestegen met <5% per jaar, terwijl over de laatste 10 seizoenen geen 
significante aantalverandering is opgetreden. De landelijke winterpopulatie bedraagt 
rond de 21.000 vogels (figuur 2).  
 

 
Fig. 2. Aantalverloop van Knobbelzwanen (linker figuur broedvogels percentueel ten 
opzichte van start tellingen en rechterfiguur aantallen niet broedvogels) in Nederland  
(SOVON, RWS, CBS). 
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Provinciaal  
De knobbelzwaan komt in grote delen van de provincie Groningen voor, hij heeft een 
voorkeur voor grasland, waterrijke gebieden en beekdalen. Knobbelzwanen zijn in de 
provincie zowel standvogel als trekvogels. De rui vindt plaats in juni, juli en augustus; 
voor en na de rui concentreren knobbelzwanen zich in de nabijheid van kustgebieden. 
Knobbelzwanen zijn erg plaatsgetrouw, eenmaal gevestigde broedvogels blijven hun 
hele leven trouw aan hetzelfde territorium (van Dijk 2002). Door het territoriumgedrag 
komt de soort over het algemeen in lage dichtheden voor.  
 
Figuur 3 geeft de getelde aantallen knobbelzwanen in de provincie per maand in de 
periode 2002-2011. Hoewel de absolute aantallen onderling moeilijk vergelijkbaar zijn, 
doordat het aantal tellingen en het aantal gebieden dat geteld wordt varieert, ontstaat 
gemiddeld het beeld van kleine aantallen in september/oktober (rond de 300), die 
geleidelijk toenemen in november en december. In januari wordt het piekaantal van 
gemiddeld 1100 vogels bereikt, waarna de aantallen gestaag afnemen tot in april de 
knobbelzwanenstand op z’n laagst is (gemiddeld circa 100 dieren) die uitsluitend uit 
territoriale vogels bestaat. In mei nemen de aantallen alweer toe tot gemiddeld 850 
vogels in juni-juli. 
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Fig. 3. Aantallen getelde knobbelzwanen in de provincie Groningen van juli tot juni in 
de periode 2002-2011 (Bron: Watervogels in Nederland, Sovon – RIZA). 

Volgens het NWRS (databank KNJV) werden in het voorjaar van 2013 in de provincie 
1140 knobbelzwanen geteld. Ter vergelijking, de Wbe’s telden in de jaren 2006 t/m 
2008 resp. 1396, 1667 en 1168 knobbelzwanen. 

 
Volgens de indexcijfers van Sovon (zie figuur 4) is er sinds 1990 sprake van een matige 
toename van broedvogels in Groningen. Over de laatste 10 jaar kan volgens de systematiek 
van Sovon geen goede uitspraak gedaan worden; de omvang van de aantalverandering is 
met de data in het meetnet niet goed vast te stellen.  
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Fig. 4 Index broedparen Knobbelzwanen in de provincie Groningen (1990 is 100)  (Bron: 
NEM (Sovon,CBS) 

Om inzicht te krijgen in de niet broedvogels (doortrekkers en wintergasten) is gebruik 
gemaakt van de verspreidingskaart en de watervogeltellingen van Sovon over de perioden 
oktober t/m maart voor de seizoenen 2006/07 t/m 2010/11. Deze zijn uitgedrukt in 
vogeldagen. Hieruit wordt geconcludeerd dat de niet-broedende knobbelzwanen 
vermoedelijk niet zijn toegenomen.  
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Fig. 5 Vogeldagen knobbelzwaan okt-mrt in de provincie Groningen (Bron: Sovon) 

Het lagere aantal vogeldagen in de winters van 2009/10 en 2010/11 kan mogelijk verklaard 
worden uit koudere winters met sneeuw, waardoor de vogels tijdelijk wegtrekken. Het 
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koudegetal, ook wel aangeduid als het Hellmanngetal (H) bedraagt voor deze winters 
gemiddeld voor Nederland 85, resp. 91, terwijl het in de twee daaraan voorafgaande winters 
2007/08 en 2008/09 20, resp. 57 bedroeg (bron: KNMI). 
 
Inzicht in de verspreiding over de provincie en de aantallen volgt ook uit de wintertellingen 
van de Wbe’s. 

 

Fig.6. Verspreiding en aantallen knobbelzwaan in de winter (Bron: KNJV) 

 

3 Schade 
 
Figuur 7 en 8 geven de getaxeerde schade door knobbelzwanen in de provincie 
Groningen, de beschadigde oppervlakte en de gewassen. Hieruit blijkt: 
•  De getaxeerde schade was met bijna € 14.000,- het hoogst in 2008. Sindsdien 

was er sprake van een dalende trend; met name in grasland.  
•  Na 2009 vormt schade in koolzaad het grootste deel van de totale schade; 
•  Beschadigde oppervlakte is gedaald van 230 ha naar circa 80 ha; 
•  De schade treedt vooral op in blijvend grasland, koolzaad en wintergraan;  
•  Het verschil in grafieken tussen getaxeerde schade en beschadigde oppervlakte 

toont de kapitaalsintensiteit van het gewas (koolzaad, graan, graszaad); 
•  Uit aanvullend verkregen informatie van het Faunafonds over het nog niet afgesloten 

jaar 2013 blijkt dat de schade tot en met  september al weer is opgelopen tot boven de  
€ 7.100,-. 

• Knobbelzwanen kunnen in korte tijd heel veel schade veroorzaken. Deze schade kan 
zich overal in provincie voordoen waar schadegevoelige gewassen worden geteeld. 
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 Fig. 7. Getaxeerde schade door knobbelzwaan (Faunafonds) 
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Fig. 8. Beschadigde oppervlakte door knobbelzwaan (Faunafonds) 

 

4 Beleid  
 

•  De provincie Groningen heeft de knobbelzwaan vrijgesteld voor het opzettelijk 
verontrusten ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, 
bedrijfsmatige visserij en wateren.  

•  Op 19 januari 2010 werd voor de periode tot 1 juli 2014 een provinciebrede 
ontheffing verleend op grond waarvan de Fbe o.a. een machtiging kon verstrekken 
voor legselbeperking en voor het afschieten van maximaal twee knobbelzwanen 
per verjagingsactie met een maximum van vier zwanen per machtiging. Dit kon 
pas nadat er minimaal twee verjagingsacties met een vogelafweerpistool hadden 
plaatsgevonden en na een positief advies van de provinciale inspecteur Groene 
Wetten. Bij schade aan kapitaalsintensieve gewassen (anders dan overjarig grasland) 
was herhaalde machtiging mogelijk. De ontheffing werd verleend ter bestrijding van 
schade aan granen, grasland (overjarig), graszaad, graszoden, pas ingezaaid grasland, 
koolzaad, riet en biezen.  
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•  Op 20 december 2012 heeft de provincie de ontheffing voor het verjagen van 
knobbelzwanen met ondersteunend afschot ingetrokken voor de periode tot 1 juli 
2014. Het verjagen van knobbelzwanen met akoestische en visuele middelen, 
persoonlijke verjaging en met behulp van een vogelafweerpistool blijft geoorloofd, 
en is tevens voorwaarde om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in 
de schade door het Faunafonds. Daarbij is afgesproken dat het Faunafonds de 
tegemoetkomingen in de schade tot een maximum van € 7.500,-- per jaar op zich 
neemt.  

•  Het schudden en rapen van eieren van knobbelzwanen is conform de ontheffing 
d.d. 19 januari 2010 nog steeds toegestaan.  

 
5 Beheer 

 
Figuur 9 geeft een overzicht van de in de jaren 2005-2012 toegepaste preventieve 
maatregelen en het aantal keren dat die gebruikt werden. Het toepassen van uitsluitend 
preventieve maatregelen wordt onvoldoende geacht. 
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Fig.9. Toegepaste preventieve maatregelen (Bron: Jaarverslag Fbe Groningen 2012). 
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Figuur 10 geeft een overzicht van het in de afgelopen jaren gevoerde beheer. 
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Fig. 10. Genomen beheermaatregelen (Bron: Jaarverslag Fbe Groningen 2012) 
 
Gebruik van het vogelafweerpistool als preventieve maatregel wordt sinds 2006/2007 
gestimuleerd. Het verjagingsondersteunend afschot was sinds de ontheffing van 2010 
met 30 tot 60 stuks zeer beperkt in relatie tot het aantal zwanen en daarom niet in strijd 
met de gunstige staat van instandhouding. Mogelijk heeft de stijging van het afschot in 
2010 te maken met de verbouw van een groter areaal koolzaad, een kapitaalsintensief 
gewas, waarbij door het Faunafonds van de grondgebruiker een forse inspanning 
wordt verwacht alvorens in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming in de 
schade. Het effect van het intrekken van de ontheffing voor afschot is nog onbekend.  
 
Legselbeperking wordt door de zwanenverjagers beperkt toegepast en het aantal 
behandelde eieren is erg laag (tot circa 30 behandelde eieren). Veel eieren worden 
waarschijnlijk niet gemeld, ook uit onbekendheid met het feit dat de ontheffing voor 
legselbeperking nog steeds geldt (ook na december 2012). Meer voorlichting hierover 
is wenselijk. Het schudden dient bij voorkeur door de grondgebruiker plaats te vinden. 
Uit een modelstudie van Ebbinge et al. (1998) komt naar voren dat meer dan 30% van 
de eieren geraapt dient te worden om de populatie te stabiliseren; Bij  rapen van  60% 
van de eieren treedt er een lichte afname van de populatie op en bij 90% rapen is er 
jaarlijks een populatieafname van 13%. Verhoging van de intensiteit van het rapen 
heeft een sterke afname van jonge dieren tot gevolg, waardoor de populatie relatief 
oud wordt. Hierdoor stijgt ook het aandeel oude vogels, die weinig bijdragen aan de 
reproductie. Met name de combinatie van een strenge winter en het schudden van de 
eieren in het daarop volgende voorjaar leidt tot een duidelijke reductie van de 
aantallen.  
 
6 Overwegingen  
 
De provincie heeft haar beleid recentelijk gewijzigd, waarbij de ontheffing voor verjaging 
ondersteunend afschot is ingetrokken. Een eventuele ontheffing waarbij opnieuw gevraagd 
wordt om verjaging ondersteunend afschot moet daarom zeer goed gemotiveerd worden. 
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7 Voorstel  
 
•  Omdat de aantalontwikkeling t/m 2010/11 en de schadecijfers t/m 2012 geen aanleiding 

geven tot verjaging ondersteunend afschot vraagt de Fbe alleen een ontheffing aan voor 
legselbeperking.  

•  Voor diersoorten waarvoor op dit moment geen ontheffing of aanwijzing kan worden 
aangevraagd wegens gebrek aan onderbouwing beveelt de Fbe betrokken partijen aan 
de registratie te intensiveren en aanvullende gegevens te verzamelen. Zo nodig zal de 
Fbe alsnog ontheffing aanvragen. 
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11.1    Fazant (Phasianus colchicus) 

1 Samenvatting  

Aantal en verspreiding 
•  Landelijk vanaf 1990 een significante afname van aantal broedvogels van <5%, 

over de laatste 10 jaren geen significante aantalverandering. 
•  Landelijk is aantal niet broedvogels zowel vanaf 1980 als over de laatste 10 

seizoenen significant afgenomen met <5% per jaar.  
•  Sinds 1990 treedt provinciaal een matige afname op, de laatste tien jaar is de trend 

stabiel. 
•  Vooral de oostelijke helft van de provincie blijkt rijk aan fazanten. 
 
Schade 
•  in 2006 € 29.000,- schade in een boomkwekerij.  
•  In 2005 10 ha schade in suikerbieten.  
•  Over de periode 2008-2012 is geen schade bij het Faunafonds geregistreerd. 
 
Beleid 
•  Wildsoort waarop de jacht is toegestaan van 15 oktober t/m 31 december (hennen), 

resp. van 15 oktober t/m 31 januari (hanen). 
•  Op 27 april 2010 verleende de provincie op basis van het fbp 2009-2014 een ontheffing 

voor het opzettelijk verontrusten en het doden ten behoeve van schadebestrijding buiten 
de bejaagbare periode. 

•  Tijdens de bezwaarschriftenprocedures zijn de ontheffingen voor fazant door de 
provincie ingetrokken. 

 
Beheer 
Omdat de ontheffing is ingetrokken zijn van de fazant geen beheerdata beschikbaar. 
 
Overwegingen 
Geen aantaltoename en geen schade. Een ontheffing voor afschot buiten de jachtperiode 
lijkt niet te motiveren, omdat een eerdere ontheffing in 2010 naar aanleiding van bezwaren is 
ingetrokken.  
 
Voorstel  
Ontheffing voor alleen verontrusting aanvragen buiten het jachtseizoen. 

 

2 Aantal en verspreiding 

Landelijk 
Zo'n 2000 jaar geleden is de fazant, vanwege zijn kwaliteiten als sier- en jachtvogel, 
vanuit Azië in Europa geïntroduceerd. De soort heeft in Nederland een voorkeur voor 
half open tot open landschappen met een groot aanbod van ruige vegetaties (dekking, 
voedsel, broedhabitat). Fazanten leven hoofdzakelijk van zaden en planten(delen) die 
in verschillende habitats worden gevonden (Cramp & Simmons, 1980). In de 
zomermaanden wordt ook op insecten gegeten.  
 
Fazanten zijn standvogels, ze verblijven het hele jaar in hetzelfde gebied en vertonen 
geen verplaatsingen over afstanden van meer dan enkele kilometers  (Cramp & 
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Simmons 1980; Bijlsma et al. 2000). In de broedtijd houden de hanen een harem die 
meestal twee of drie hennen bestaat (Cramp & Simmons, 1980). Buiten het 
broedseizoen leven de meeste vogels in groepen die binnen een beperkt gebied 
rondzwerven.  
 
Er broedden in Nederland in de periode 1998-2000 50.000 - 60.000 paar fazanten. 
Figuur 1 toont de relatieve broedvogel dichtheid van de fazant per vierkante kilometer 
en daarnaast het aantal waargenomen niet broedvogels over december 2007 t/m 2011. 
Vooral de oostelijke helft van de provincie blijkt rijk aan fazanten. 
 

 
Fig. 1 Dichtheid broedvogels in de periode 1998-2000 Bron: Sovon: Atlas van de 
Nederlandse Broedvogels (2002), en aantal waargenomen niet-broedvogels fazant in 
december 2007-2011 (SOVON: Punt Transect Tellingen project). 
 
In Nederland is vanaf 1990 een significante afname van het aantal broedvogels 
opgetreden van <5%, terwijl over de laatste 10 jaren geen significante 
aantalverandering is opgetreden (figuur 2). 
De fazant is een geïntroduceerde standvogel. Het aantal niet broedvogels is in 
Nederland zowel vanaf 1980 als over de laatste 10 seizoenen significant afgenomen 
met <5% per jaar (figuur 2).  
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Fig. 2. Index broedvogels (Netwerk Ecologische Monitoring (Sovon, CBS) en Index niet 
broedvogels in Nederland  (Sovon, CBS). 

 

Provinciaal 

In de provincie  Groningen  is de fazant een algemeen voorkomende soort. Figuur 3 
geeft provinciale broedvogelindex voor de fazant. Over de gehele beschouwde periode 
treedt een matige afname op, de laatste tien jaar is de trend stabiel. 
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Fig.3. Broedvogelindex provinciaal), Bron: NEM (Sovon, CBS) 

 

3 Schade 
 
De fazant veroorzaakte in 2006 € 29.000,- schade in een boomkwekerij. Qua 
oppervlakte was schade aan 10 ha suikerbieten in 2005 van belang. Over de periode 
2008-2012 is geen schade bij het Faunafonds geregistreerd. Dat geldt eveneens voor 
2013 t/m september. 
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Fig.4. Getaxeerde schade en beschadigde oppervlakte (Bron: Faunafonds) 
 

 
4 Beleid 
 
De fazant is een wildsoort waarop door de jacht populatiebeheer plaatsvindt. De jacht 
is toegestaan van 15 oktober t/m 31 december (hennen), resp. van 15 oktober t/m 31 
januari (hanen). De provincie verwacht van jachthouders dat ze de stand in eerste 
instantie met reguliere bejaging op een aanvaardbaar niveau houden om schade te 
voorkomen en te beperken. 
 
Op 27 april 2010 verleende de provincie op basis van het fbp 2009-2014 een ontheffing voor 
het doden van fazanten, ten behoeve van schadebestrijding aan landbouwgewassen, fruit- 
en boomteelt. De fazant valt niet onder de provinciale vrijstelling voor opzettelijk 
verontrusten. Daarom verleende de provincie tevens ontheffing voor het opzettelijk 
verontrusten buiten de bejaagbare periode. De ontheffing werd verleend voor die gewassen, 
waaraan door de desbetreffende soorten volgens de Handreiking Faunafonds (Oord, 2009) 
schade kan worden aangericht en alleen voor die periodes waarin het gewas volgens de 
Handreiking gevoelig is voor schade door deze soorten, mits deze periode valt binnen de 
ontheffingsperiode. Tijdens de bezwaarschriftenprocedures zijn de ontheffingen voor fazant 
door de provincie ingetrokken. 

 
 

5 Beheer 
 
Omdat de ontheffing is ingetrokken zijn van de fazant geen beheerdata beschikbaar. 

 
6 Overwegingen 
 
Geen aantaltoename en geen schade. Een ontheffing voor afschot buiten de jachtperiode 
lijkt niet te motiveren, omdat een eerdere ontheffing in 2010 naar aanleiding van bezwaren is 
ingetrokken.  
 
 
7 Voorstel  
 
Ontheffing voor alleen verontrusting aanvragen buiten het jachtseizoen. 
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11.2 Kokmeeuw (Chroicocephalus ridibundus*), 
Stormmeeuw (Larus canus) & Zilvermeeuw 
(Larus argentatus) 

*De wetenschappelijke naam van de kokmeeuw is veranderd van Larus ridibundus in Chroicocephalus ridibundus,  
 

 
1 Samenvatting  

Aantal en verspreiding 
•  In Nederland is het aantal broedparen kokmeeuw afgenomen en het aantal niet 

broedvogels gelijk gebleven; 
•  In Nederland het aantal broedvogels stormmeeuw afgenomen. Het aantal niet 

broedvogels is vanaf 1980 gedaald en over de laatste 10 seizoenen gelijk 
gebleven; 

•  In Nederland is zowel het aantal broedvogels als niet broedvogels van de 
zilvermeeuw afgenomen; 

•  Provinciaal zijn er 4000 tot 5000 broedvogels van de kokmeeuw. Sinds 1990 is het 
aantal sterk afgenomen en over de laatste tien jaar is de trend onzeker.  

•  Provinciaal broeden er rond de 100 stormmeeuwen; Hun aantal is sinds 1990 
stabiel en over de laatste tien jaar is de trend onzeker.  

•  Provinciaal is het aantal broedvogels van de zilvermeeuw sinds 1990 gedaald, 
waarbij in de laatste 10 jaar van circa 5000 broedvogels naar 2000. 

•  Provinciaal bedroegen de aantallen bij de midwintertellingen van januari van 2007 
t/m 2011 van de kokmeeuw 6000-12.000, van de stormmeeuw 8000-46.000 en 
van de zilvermeeuw 3.500-7.000.  

 
Schade 
•  Kokmeeuw en zilvermeeuw veroorzaken schade aan wintergranen, graszaad, 

koolzaad en gras door bevuiling, vertrapping en verslemping.  
•  In 2008-2012 veroorzaakte de kokmeeuw € 1100,- schade in 5 ha nieuw ingezaaid 

grasland en € 1400,- in 3 ha snijmais. In eerdere jaren registreerde het 
Faunafonds ook schade door de kokmeeuw in mais en wintergraan.  

•  In 2008-2012 veroorzaakte de zilvermeeuw € 368,- schade in 2 ha ‘overige 
akkerbouwgewassen’. In eerdere jaren registreerde het Faunafonds schade door 
de zilvermeeuw in mais.  

•  Van de stormmeeuw is geen schade geregistreerd. 
•  Kokmeeuwen, stormmeeuwen en zilvermeeuwen kunnen een gevaar vormen voor 

de volksgezondheid door verspreiding van ziektekiemen. 
 
Beleid 
•  Kok-, storm- en zilvermeeuwen staan niet op de lijst van landelijk of provinciaal 

vrijgestelde soorten. 
•  Sinds 2010 geldt een ontheffing voor opzettelijk verontrusten van kok-, storm- en 

zilvermeeuwen. 
•  Geen ontheffing voor doden van meeuwen (kok-, storm- en zilvermeeuw).  
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Beheer 
De ontheffing voor meeuwen is niet gebruikt in de periode 2010-2012. 
 
Overwegingen 
De aantallen nemen niet toe, de kans op schade is gering en lokaal, maar schade door kok- 
en zilvermeeuwen kan binnen de hele provincie optreden. Van de stormmeeuw zijn geen 
schadegegevens bekend. Er geldt alleen een ontheffing voor verontrusten. 
 
Voorstel  
Verzoeken om ontheffing voor verontrusten van alleen kok-, en zilvermeeuwen binnen de 
gehele provincie.  

 

2 Aantal en verspreiding  

Landelijk 
 

Kokmeeuw 
Figuur 1 toont het aantal broedparen per atlasblok van 5x5 km in de jaren 2005-2008, 
gebaseerd op landelijke tellingen van kolonievogels en zeldzame broedvogels en 
daarnaast het aantal niet-broedvogels per hoofdgebied, gemiddeld over alle maanden 
2005/06 tot 2009/10, gebaseerd op het watervogelmeetnet. 
 

 
Fig. 1 Aantal broedparen kokmeeuw per atlasblok 2005-2008 (Bron: Meetnet 
Broedvogels, Sovon), en aantal niet-broedvogels per hoofdgebied, gemiddeld over alle 
maanden 2005/06 tot 2009/10 (Bron:Watervogelmeetnet; Sovon, RWS, CBS). 
 
In 1992-1997 bedroeg de landelijke populatie naar schatting 132.000 – 170.000 paar. 
Het broedbestand in 2007 werd geschat op 103.000 paar (van Dijk et al. 2009). In 
Nederland is zowel over de gehele periode vanaf 1990 als over de laatste 10 jaar een 
significante afname van het aantal broedvogels opgetreden van <5% per jaar (figuur 2).  
De kokmeeuw is ook doortrekker en wintervogel in zeer groot aantal. Het aantal niet 
broedvogels is in Nederland zowel over de gehele periode vanaf 1980 als over de 
laatste 10 seizoenen niet significant veranderd (figuur 2).  
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Fig. 2. Jaarlijkse populatie-index, gebaseerd op de gehele Nederlandse populatie of 
aantallen in de belangrijkste broedgebieden (Meetnet Broedvogels) en gemiddeld 
aantal niet-broedvogels per maand (Bron:Watervogelmeetnet; Sovon ). 
 
Stormmeeuw 
De stormmeeuw is een algemene broedvogel op de Waddeneilanden en in het westen 
langs in de duinen langs de Noordzeekust. Figuur 3 toont het aantal broedparen per 
atlasblok van 5x5 km in de jaren 2005-2008, gebaseerd op landelijke tellingen van 
kolonievogels en zeldzame broedvogels en daarnaast het aantal niet-broedvogels per 
hoofdgebied, gemiddeld over alle maanden 2005/06 tot 2009/10, gebaseerd op het 
watervogelmeetnet. 
 

 
Fig. 3 Aantal broedparen stormmeeuw per atlasblok 2005-2008 (Bron: Meetnet 
Broedvogels, Sovon), en aantal niet-broedvogels per hoofdgebied, gemiddeld over alle 
maanden 2005/06 tot 2009/10 (Bron:Watervogelmeetnet; Sovon, RWS, CBS). 
 
In Nederland is zowel over de gehele periode vanaf 1990 als over de laatste 10 jaar 
een significante afname van het aantal broedvogels van de stormmeeuw opgetreden 
van <5% per jaar (figuur 4).  
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De stormmeeuw is ook doortrekker en wintervogel in (zeer) groot aantal. 
Overwinterende vogels komen voor langs de kust, Waddenzee en IJsselmeer, maar 
ook in het binnenland op grasland. Veel trekvogels zijn afkomstig uit Fenno-
Scandinavië en NW-Rusland. De landelijke populatie is gestabiliseerd op 6000-6500 
paar (Bijlsma et al. 2000). De stormmeeuw is in het binnenland een talrijke bezoeker 
van vers geploegd bouwland en weilanden. De soort heeft tijdens de wintermaanden 
een vrijwel het gehele land dekkende verspreiding, met uitzondering van zwaar 
beboste of kleinschalige landschappen. De nadruk ligt ook in deze periode sterk op het 
Waddengebied, vooral de grote eilanden en de noordelijke provincies en in Groningen 
in het Zuidelijk Westerkwartier (Bijlsma et al. 2000). Het aantal niet broedvogels is in 
Nederland is vanaf 1980 significant toegenomen met <5% per jaar, terwijl over de 
laatste 10 seizoenen geen significante aantalsverandering opgetreden is (figuur 4).  

 

Fig. 4. Jaarlijkse populatie-index stormmeeuw, gebaseerd op de gehele Nederlandse 
populatie of aantallen in de belangrijkste broedgebieden (Meetnet Broedvogels) en 
gemiddeld aantal niet-broedvogels per maand (Bron:Watervogelmeetnet; Sovon ). 
 

Zilvermeeuw 
De zilvermeeuw is een algemeen voorkomend soort. Hij broedt in kolonies op de 
Wadden en de westelijke Noordzeekust, met grote kolonies op Terschelling (8900 
paren) en Schiermonnikoog (7850 paren; Spaans 2002). Het totaal aantal broedparen 
van de zilvermeeuw in Nederland wordt geraamd op 40.000-53.000. Figuur 5 toont het 
aantal broedparen per atlasblok van 5x5 km in de jaren 2005-2008, gebaseerd op 
landelijke tellingen van kolonievogels en zeldzame broedvogels en daarnaast het 
aantal niet-broedvogels per hoofdgebied, gemiddeld over alle maanden 2005/06 tot 
2009/10, gebaseerd op het watervogelmeetnet. 
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Fig. 5 Aantal broedparen zilvermeeuw per atlasblok 2005-2008 (Bron: Meetnet 
Broedvogels, Sovon), en aantal niet-broedvogels per hoofdgebied, gemiddeld over alle 
maanden 2005/06 tot 2009/10 (Bron:Watervogelmeetnet; Sovon, RWS, CBS). 
 
In Nederland is zowel over de gehele periode vanaf 1990 als over de laatste 10 jaar 
een significante afname van het aantal broedvogels opgetreden van <5% per jaar 
(figuur 6). 
  
De zilvermeeuw is ook doortrekker en wintervogel in zeer groot aantal. In de winter 
wordt de populatie aangevuld met vogels uit Fenno-Scandinavië. Aantallen in het 
Waddengebied variëren van 102.000 in augustus tot 114.000 dieren in januari (van 
Roomen et al. 2002). Op de Waddeneilanden worden aantallen van 33.000 tot 47.000 
vogels aangetroffen (Spaans 2002). Ook het aantal niet broedvogels is in Nederland 
zowel over de gehele periode vanaf 1980 als over de laatste 10 seizoenen significant 
afgenomen met <5% per jaar (figuur 6). Dit komt o.a. door voedselschaarste en 
concurrentie (binnen de soort en met kleine mantelmeeuw), met als gevolg onderlinge 
predatie van eieren en kuikens in kolonies (Spaans 1998). In het binnenland is de 
zilvermeeuw een alleseter die wordt aangetroffen in weilanden, wegbermen, 
vuilstortplaatsen en aanspoelzones in het rivierengebied (Bijlsma et al. 2000).  
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Fig. 6. Jaarlijkse populatie-index zilvermeeuw, gebaseerd op de gehele Nederlandse 
populatie of aantallen in de belangrijkste broedgebieden (Meetnet Broedvogels) en 
gemiddeld aantal niet-broedvogels per maand (Bron:Watervogelmeetnet; Sovon ). 
 

Provinciaal  
Figuur 7 geeft de provinciale indexcijfers voor broedvogels. Hieruit blijkt dat het aantal 
van de kokmeeuw over de gehele beschouwde periode sterk is afgenomen en dat de 
trend over de laatste tien jaar onzeker is.  
Voor de stormmeeuw is de trend van het aantal broedvogels over de gehele 
beschouwde periode stabiel en over de laatste tien jaar onzeker.  
Voor de zilvermeeuw is het aantal broedvogels zowel over de gehele beschouwde 
periode als over de laatste tien jaar matig afgenomen.  
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Fig.7 en 8. Broedvogelindex provinciaal, Bron: NEM (Sovon, CBS) en Aantal 
broedvogels (Bron: Sovon, koloniebroeders) 
 
Figuur 8 geeft de ontwikkeling van de aantallen broedvogels. De kokmeeuw is tussen 
1999 en 2003 gedaald van circa 15000 broedvogels naar 5000 en het aantal 
schommelt sedertdien op 4000 tot 5000.  
De stormmeeuw broedt alleen in zeer klein aantal van rond de 100 broedvogels.  
De zilvermeeuw is in de laatste10 jaar gedaald van circa 5000 broedvogels naar 2000. 
 
De kokmeeuw is in Groningen een algemeen voorkomende broed- en trekvogel. 
Kokmeeuwen nestelen in kolonies op kwelders en schorren, in duinen, moerassen en 
vennen. Belangrijke kolonies zijn te vinden in het Waddengebied en op het vasteland 
van Groningen.  
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Figuren 9 en 10 geven de verspreiding van respectievelijk de kokmeeuw en de 
stormmeeuw, gebaseerd op de laagste en hoogste waarde over de jaren 2007-2011. 
De stormmeeuw broedt uitsluitend langs de kust, de kokmeeuw ook in het binnenland. 
 

  
Fig.9 en 10. Aantal en verspreiding broedvogels 2007-2011 van resp. kokmeeuw en 
stormmeeuw (Bron: Sovon). 
 
In de winter worden de populaties kokmeeuwen aangevuld met vogels uit Fenno-
Scandinavië en Baltische Staten. Figuur 11 geeft de resultaten van de midwintertelling van 
januari van 2007 t/m 2011. De getelde aantallen kokmeeuwen lagen tussen de 6000 en de 
12.000, de aantallen stormmeeuwen fluctueerden tussen 8000 en 46.000 en de 
zilvermeeuwen tussen 3.500 en 7.000. Let op dat alleen de getelde aantallen worden 
weergegeven, zonder informatie over de teldekking en het aantal nultellingen, waardoor de 
tellingen voor het vergelijken van jaren eigenlijk onbruikbaar zijn. 
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Fig.11. Midwintertelling januari Bron: Sovon) 
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3 Schade 
 
Schade kan worden veroorzaakt aan de volksgezondheid en aan gewassen. Bij de 
volgende gewassen kan schade optreden door toedoen van de kokmeeuw en 
zilvermeeuw: wintergranen, graszaad, koolzaad en gras. De schade wordt veroorzaakt 
door bevuiling, vertrapping en verslemping. Kokmeeuwen, stormmeeuwen en 
zilvermeeuwen kunnen een gevaar vormen voor de volksgezondheid door verspreiding 
van ziektekiemen.  
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Fig. 12 en 13. Getaxeerde schade en beschadigde oppervlakte door kokmeeuw en 
zilvermeeuw. Bron: Faunafonds. 
 
In de periode 2008-2012 veroorzaakte de kokmeeuw € 1100,- schade in 2011 in 5 ha 
nieuw ingezaaid grasland en voor € 1400,- in 2012 in 3 ha snijmais. In eerdere jaren 
registreerde het Faunafonds ook schade door de kokmeeuw in mais en wintergraan.  
In de periode 2008-2012 veroorzaakte de zilvermeeuw € 368,- schade in 2008 in 2 ha 
‘overige akkerbouwgewassen’. In eerdere jaren registreerde het Faunafonds schade 
door de zilvermeeuw in mais.  
Van de stormmeeuw is geen schade geregistreerd. 
 
Voor de komende jaren mag verwacht worden dat schade door kokmeeuwen, 
stormmeeuwen en zilvermeeuwen incidenteel zal plaatsvinden. Op zichzelf geeft de 
schade geen aanleiding tot ontheffingverlening, echter het Faunafonds verwacht ook 
bij dreiging van belangrijke schade van de grondgebruiker dat deze een ontheffing 
aanvraagd. 
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4 Beleid 
 
Kok-, storm- en zilvermeeuwen zijn geen landelijk of provinciaal vrijgestelde soorten. Daarom 
verleende de provincie op 27 april 2010 ontheffing voor het opzettelijk verontrusten van kok-, 
storm- en zilvermeeuwen. De provincie heeft geen ontheffing verleend voor het doden van 
meeuwen (kok-, storm- en zilvermeeuw). Mocht er wel een belangrijke dreiging van concrete 
schade optreden dan kan alsnog een ontheffing worden aangevraagd. 

 
5 Beheer 
 
De ontheffing voor meeuwen is niet gebruikt in de periode 2010-2012. 
 
Vooralsnog wordt bij deze soorten niet uitgegaan van een planmatig beheer van 
regionale populaties.  
 
Maatregelen om schade te beperken of te voorkomen hebben betrekking op lokale 
situaties waar schade aan gewassen dreigt op te treden. Schadegevoelige gewassen 
komen binnen de gehele provincie voor. Om schade te voorkomen worden preventieve 
maatregelen ingezet, zie Handreiking Faunaschade (oord, 2009).  
 
In het geval dat preventieve maatregelen onvoldoende werken kan de provincie 
ontheffing verlenen voor ondersteunend afschot. Op zichzelf geeft de omvang van de 
schade in de afgelopen jaren geen reden tot vernieuwde ontheffingverlening. Het 
Faunafonds verwacht bij dreiging van belangrijke schade van de grondgebruiker wel 
dat deze een ontheffing aanvraagt. 
 

 
6 Overwegingen 
 
De aantallen nemen niet toe, de kans op schade is gering en lokaal, maar schade door kok- 
en zilvermeeuwen kan binnen de hele provincie optreden. Van de stormmeeuw zijn geen 
schadegegevens bekend. Er geldt alleen een ontheffing voor verontrusten. 
 
 
7 Voorstel 
 
Verzoeken om ontheffing voor verontrusten van alleen kok-, en zilvermeeuwen binnen de 
gehele provincie.  
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12.1     Ekster (Pica pica) 

 

1 Samenvatting  

Aantal en verspreiding  
•  Landelijk is over een langere periode zowel bij broedvogels als bij niet-broedvogels 

het aantal significant afgenomen, terwijl over de laatste 10 jaren geen significante 
aantalverandering opgetreden is.  

•  De provinciale trend is sinds 1990 een matige afname, die over de laatste 10 jaar is 
onzeker. 

 
Schade  
In 2012 is € 361,- schade opgetreden in 11 ha peer. 
 
Beleid  
•  De ekster staat op de lijst van provinciale schadesoorten, maar is in Groningen niet 

vrijgesteld; 
•  Op basis van het faunabeheerplan heeft de provincie Groningen in 2010 ontheffingen 

verleend aan de Fbe voor verjaging van de ekster met ondersteunend afschot. Tijdens 
de bezwaarschriftenprocedures zijn de ontheffingen door de provincie ingetrokken, 
waardoor alleen een ontheffing overgebleven is voor het opzettelijk verontrusten en niet 
voor doden. 

 
Beheer 
Beheerdata zijn niet aanwezig. 
 

Overwegingen 
De aantallen stijgen niet en de schade in de afgelopen jaren was zeer gering. De eerder 
aangevraagde ontheffing voor verjaging met ondersteunend afschot is ingetrokken.  

Voorstel  
•  Voor diersoorten waarvoor op dit moment geen ontheffing of aanwijzing kan worden 

aangevraagd wegens gebrek aan onderbouwing beveelt de Fbe betrokken partijen aan 
de registratie te intensiveren en aanvullende gegevens te verzamelen. Zo nodig zal de 
Fbe alsnog ontheffing aanvragen.  

•  Voorgesteld wordt om de provincie te vragen om een vrijstelling voor verontrusten, in 
plaats van een ontheffing voor verontrusten. 

 

2 Aantal en verspreiding  

Landelijk  

De ekster is een standvogel die algemeen voorkomt. Bij voorkeur bewoont de ekster 
parkachtige landschappen met een afwisseling van open terrein, bosjes en lanen 
(Baeyens 2002). Lage dichtheden in open landschappen zijn vaak het resultaat van 
concurrentie van zwarte kraaien. Eksters leven hoofdzakelijk van ongewervelde 
(insecten, spinnen e.d.), in de winter aangevuld met zaden en vruchten. Incidenteel 
wordt aas gegeten alsmede grotere prooien zoals kleine zoogdieren, amfibieën, vogels 
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en hun eieren of jongen. In stedelijk gebied eten eksters in meer of mindere mate 
menselijk afval. 
 
Als echte standvogels blijven volwassen eksters het hele jaar binnen de grenzen van 
hun territorium, tenzij ze verhuizen naar een naastgelegen territorium met een hogere 
kans op broedsucces. Verhuizingen volgen vaak op mislukte broedpogingen. Juveniele 
vogels zwerven in de herfst en winter rond in groepen tot zij in het eerste of tweede 
levensjaar een partner en een territorium vinden. In de herfst worden de slaapgroepen 
van de jonge vogels aangevuld met territoriumhouders uit de buurt. In februari-maart 
lossen de winterroesten weer op, en worden er nesten gebouwd (Baeyens 2002). De 
broeddichtheid variëert van in agrarisch gebied 0,05-2,5 paar per 100 hectare via 4-12 
per 100 hectare in de stedelijke omgeving tot een enkele keer 20 per 100 hectare of 
nog meer (Baeyens 2002).  
 
De ekster broedt in Nederland met 40.000-60.000 paar. Figuur 1 geeft de verspreiding 
en relatieve broedvogel dichtheid per vierkante kilometer in de jaren 1998-2000 (Bron: 
Atlas van de Nederlandse Broedvogels (2002)).  
De ekster is een standvogel. Figuur 2 geeft de verspreiding van niet broedvogels in 
december 2007-2011 (Sovon, Punt Transect Tellingen project). 
 

 
Fig. 1 relatieve broedvogel dichtheid per vierkante kilometer en  
Fig. 2 verspreiding niet broedvogels (Bron: www.sovon.nl). 
 
Figuur 3 en 4 geven de landelijke index voor broedvogels en niet-broedvogels.  
Bij de broedvogels is er sinds 1990 een significante afname van <5% per jaar 
opgetreden, terwijl er over de laatste 10 jaren geen significante aantalverandering was.  
Bij de niet-broedvogels is er sinds 1980 eveneens een significante afname van <5% 
per jaar opgetreden en over de laatste 10 jaren eveneens geen significante 
aantalverandering.  
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Fig. 3 en 4. Landelijke index voor broedvogels (BMP) en niet-broedvogels (PTT in 
december, (Bron: www.sovon.nl). 
 
Provinciaal 

Figuur 5 toont de provinciale boedvogelindexcijfers voor Groningen. Over de gehele periode 
is sprake van een matige afname, de trend over de laatste 10 jaar is onzeker. 
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Fig. 5. Broedvogelindexcijfer provinciaal, Bron: NEM (Sovon,CBS). 

De voorjaarstelling van de KNJV in figuur 6 geeft enig inzicht in de provinciale aantallen en 
het verloop daarvan tussen de 1800 en 800 stuks. Figuur 7 toont de verspreiding over de 
provincie in de jaren 2006-2008. 
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Voorjaarstelling ekster Groningen
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Fig 6 Voorjaarstelling (Bron: KNJV) 

 

Fig. 7. Verspreiding tijdens voorjaarstelling 2006-2008 (Bron: KNJV). 

 

3 Schade 
 
Uit de gegevens van het Faunafonds blijkt dat in 2012 € 361,- schade opgetreden is in 
11 ha peer. 
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4 Beleid 
 
De ekster staat op de lijst van provinciale schadesoorten, maar is in Groningen niet 
vrijgesteld. 
 
Op basis van het faunabeheerplan heeft de provincie Groningen in 2010 ontheffingen 
verleend aan de Fbe voor de ekster met ondersteunend afschot. Tijdens de 
bezwaarschriftenprocedures zijn de ontheffingen voor ekster door de provincie ingetrokken, 
waardoor alleen een ontheffing overgebleven is voor het opzettelijk verontrusten en niet voor 
doden. 

 

5 Beheer 
 
Over beheer is geen informatie beschikbaar. 

 
6 Overwegingen 
 
De aantallen stijgen niet en de schade in de afgelopen jaren was zeer gering. De eerder 
aangevraagde ontheffing voor verjaging met ondersteunend afschot is ingetrokken.  

7 Voorstel 
 
•  Voor diersoorten waarvoor op dit moment geen ontheffing of aanwijzing kan worden 

aangevraagd wegens gebrek aan onderbouwing beveelt de Fbe betrokken partijen aan 
de registratie te intensiveren en aanvullende gegevens te verzamelen. Zo nodig zal de 
Fbe alsnog ontheffing aanvragen.  

•  Voorgesteld wordt om de provincie te vragen om een vrijstelling voor verontrusten, in 
plaats van een ontheffing voor verontrusten. 
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12.2 Woelrat (Arvicola amphibius) 

1 Samenvatting  

Aantal en verspreiding 
Systematisch verzamelde gegevens over het aantal woelratten in Noord-Nederland 
ontbreken, evenals dichtheidschattingen.  
 
Schade 
Over de periode 2008-2012 staat bij het Faunafonds geen schade door de woelrat 
geregistreerd in de provincie Groningen  
De mogelijkheid bestaat dat woelrattenschade zich incidenteel kan voordoen aan fruitteelt, 
boomkwekerij en andere gewassen. 
 
Beleid 
•  De woelrat is beschermd in het kader van de Flora- en faunawet; 
•  De woelrat staat op de lijst van provinciale schadesoorten, maar is in Groningen niet 

vrijgesteld; 
•  Op 27 april 2010 verleende de provincie op grond van artikel 68 een ontheffing voor het 

opzettelijk verontrusten en doden van woelratten, ten behoeve van de bestrijding aan 
landbouwgewassen, fruit- en boomteelt. 

 
Beheer 
De ontheffingen voor woelrat zijn niet gebruikt in de periode 2010-2012. 
 
Overwegingen 
Voor de provincie ontbreken aantal- of dichtheidschattingen en is geen schadehistorie 
van de woelrat. Van de huidige ontheffing voor doden is geen gebruik gemaakt. Het 
aanvragen van een nieuwe ontheffing voor doden ligt dan ook niet in de rede. Het is 
wel wenselijk dat de grondgebruiker indien nodig de woelrat verontrusten kan.  
 
Voorstel  
•  Voor diersoorten waarvoor op dit moment geen ontheffing of aanwijzing kan worden 

aangevraagd wegens gebrek aan onderbouwing beveelt de Fbe betrokken partijen aan 
de registratie te intensiveren en aanvullende gegevens te verzamelen. Zo nodig zal de 
Fbe alsnog ontheffing aanvragen. 

•  Voorgesteld wordt om de provincie te vragen om een vrijstelling voor verontrusten, in 
plaats van een ontheffing voor verontrusten en doden.  
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2 Aantal en verspreiding 

De woelrat is een knaagdier dat behoort tot de familie van de woelmuizen. De soort 
stond in het fbp 2009-2014 beschreven als Arvicola terrestris met twee ondersoorten. 
Sinds 2005 wordt de woelmuis (Arvicola scherman), die alleen in Limburg voorkomt, 
als een aparte soort gezien en wordt de in Groningen voorkomende woelrat, die ook 
wel waterrat heet, aangeduid met Arvicola amphibius. (Bron: VZZ). Deze ondersoort 
leeft langs ruig begroeide oevers van beken, rivieren, sloten, kanalen en meren en 
heeft voorkeur voor wateren met een diepte van minimaal 20 cm en een oeverhoogte 
van maximaal 1 m (Lange et al. 1994; Pelzers 1992). Woelratten eten voornamelijk 
plantaardig voedsel, waaronder grassen (veel riet), zeggen, stengels van kruiden en 
wortels van kruiden en bomen. Ook landbouwgewassen staan op het menu. Daarnaast 
wordt incidenteel dierlijk voedsel gegeten (o.a. insecten, dode vis en schelpdieren, 
Lange et al. 1994).  
 
Woelratten leven zeer verborgen en meestal zijn alleen de sporen van hun 
aanwezigheid te zien. In het voorjaar en de zomer leven zij vooral van groene planten, 
terwijl zij zich in de herfst en winter voeden met onderaardse plantedelen, waarbij zij 
vooral bij jonge zaailingen aanzienlijke schade veroorzaken. Ook worden kleine 
wintervoorraden in hun holen aangelegd. Hun voortplantingstijd duurt van maart tot 
oktober De worp bestaat uit 4 tot 6 jongen, terwijl zij jaarlijks 3 tot 4 keer kunnen 
werpen. In het westen en noorden van Nederland is het een algemene en soms vrij 
talrijke soort. Omdat de woelrat gebruikt maakt van het gangenstelsel van de mol, 
worden bij de mollenbestrijding eveneens woelratten gedood. 
Systematisch verzamelde gegevens over het aantal woelratten in Noord-Nederland 
ontbreken, evenals dichtheidschattingen. Echter de bijvangsten van de muskusratten- 
en beverrattenbestrijding kunnen gebruikt worden als indicator voor het voorkomen van 
de soort. In Drenthe en Overijssel werden in 2004 circa 100 woelratten gevangen (ter 
vergelijking het aantal bruine ratten als bijvangst bedroeg circa 300 dieren). 
 
Systematisch verzamelde gegevens over het aantal woelratten in Noord-Nederland 
ontbreken, evenals dichtheidsschattingen. Figuur 1 geeft een beeld van de 
verspreiding. 
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Fig.1. Verspreiding woelrat (Bron: NDFF) 
 
 
3 Schade 
 
Bekend is dat woelratten schade veroorzaken aan fruitteelt en boomkwekerijgewassen. 
De schade bestaat uit het aanvreten van wortels, waardoor de bomen en struiken 
afsterven. Verder eten woelratten gewassen (zoals knol- en bolgewassen, witlof, peen, 
aardappels en bieten) van onderaf op. Ook vreten ze granen en vruchten aan.  
 
Over de periode 2008-2012 staat bij het Faunafonds geen schade door de woelrat 
geregistreerd in de provincie Groningen. Toch bestaat de mogelijkheid dat woelrattenschade 
zich incidenteel kan voordoen.  
 
 
4 Beleid 
 
De woelrat is beschermd in het kader van de Flora- en faunawet.  
De woelrat staat op de lijst van provinciale schadesoorten, maar is in Groningen niet 
vrijgesteld voor opzettelijk verontrusten of doden.  
Op 27 april 2010 verleende de provincie op grond van artikel 68 een ontheffing voor 
het opzettelijk verontrusten en doden van woelratten, ten behoeve van de bestrijding 
aan landbouwgewassen, fruit- en boomteelt. De ontheffing werd verleend voor die 
gewassen, waaraan door de woelrat volgens de Handreiking Faunaschade (Oord, 
2009) schade kan worden aangericht en alleen voor die periodes waarin het gewas 
volgens de Handreiking gevoelig is voor schade. 
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5 Beheer 
 
De ontheffingen voor woelrat zijn niet gebruikt in de periode 2010-2012. 
 
 
6 Overwegingen 
 
Voor de provincie ontbreken aantal- of dichtheidschattingen en is geen schadehistorie 
van de woelrat. Van de huidige ontheffing voor doden is geen gebruik gemaakt. Het 
aanvragen van een nieuwe ontheffing voor doden ligt dan ook niet in de rede. Het is 
wel wenselijk dat de grondgebruiker indien nodig de woelrat verontrusten kan.  
 
 
7 Voorstel  
 

•  Voor diersoorten waarvoor op dit moment geen ontheffing of aanwijzing kan worden 
aangevraagd wegens gebrek aan onderbouwing beveelt de Fbe betrokken partijen aan 
de registratie te intensiveren en aanvullende gegevens te verzamelen. Zo nodig zal de 
Fbe alsnog ontheffing aanvragen. 

•  Voorgesteld wordt om de provincie te vragen om een vrijstelling voor verontrusten, in 
plaats van een ontheffing voor verontrusten en doden. 
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13.1  Zwarte kraai (Corvus corone) 

1 Samenvatting  

Aantal en verspreiding 
•  In Nederland vanaf 1990 een significante toename van het aantal broedvogels van 

<5%, over de laatste 10 jaren geen significante aantalsverandering.  
•  Het aantal niet broedvogels is in Nederland vanaf 1980 niet significant veranderd, 

maar over de laatste 10 seizoenen is er een significante afname van <5% per jaar.  
•  Provinciaal is het aantal niet broedvogels over de gehele beschouwde periode 

matig toegenomen en over de laatste tien jaar stabiel. 
 
Schade 
•  Omdat voor de zwarte kraai sinds 2004 een landelijke vrijstelling geldt om 

landbouwschade te voorkomen worden door het Faunafonds geen 
tegemoetkomingen in de schade verstrekt. 

•  In 2012 is wel bij het Faunafonds € 1.025,- aan getaxeerde schade geregistreerd 
door kraaien in menggroepen met andere vogels in zomergraan en wintergraan. 

•  Als predator kan de zwarte kraai het voorkomen beïnvloeden van kwetsbare en/of 
zeldzame grondbroeders waarop het beheer van een terrein is gericht. Agrarische 
natuurverenigingen achten het gebruik van kraaienvangkooien noodzakelijk. 

 
Beleid 
•  Sinds 2004 landelijke vrijstelling voor het vangen en doden om landbouwschade te 

voorkomen.  
•  Sinds 11 mei 2006 geldt de landelijke vrijstelling ook ten aanzien van schade aan 

fauna (weidevogels, bodembroeders), waarbij de populatie zwarte kraaien ook 
preventief mag worden verkleind.  

•  Op 14 maart 2011 heeft de provincie een ontheffing verleend voor het gebruik van 
vangkooi en geweer in of bij weidevogelgebieden voor het vangen en doden van 
kraaien ter voorkoming van predatie van nesten van weidevogels. Deze ontheffing 
voor vangkooi is in 2011 door de Rechtbank vernietigd. 

 
Beheer 
•  Landbouwschade door zwarte kraaien kan afdoende worden bestreden door 

preventieve maatregelen in combinatie met verjaging door ondersteunend afschot 
op basis van de landelijke vrijstelling. 

•  Door in te grijpen op populatieniveau kan de predatiedruk op grondbroeders 
verlaagd worden. Kastvallen en vangkooien zijn de meest effectieve middelen om 
de populatie te verlagen. 

•  Een ontheffing voor het gebruik van vangkooien om schade aan grondbroeders 
moet onderbouwd worden dat er lokaal sprake is van schade en dat deze 
veroorzaakt wordt door zwarte kraaien.  

 
Overwegingen 
De laatste jaren nemen de aantallen zwarte kraaien landelijk niet meer toe. Dat zal 
vermoedelijk ook voor Groningen gelden. Op basis van de landelijke vrijstelling kan 
landbouwschade en natuurschade aan grondbroeders worden verminderd. Hoewel 
vangkooien zeer effectief zijn om de populatieomvang te beheersen, lijkt de kans op 
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een ontheffing voor het gebruik daarvan klein. Tot dusver is niet aangetoond dat 
predatie door zwarte kraaien landelijk of provinciaal grote invloed heeft op 
weidevogelpopulaties.   
 
Voorstel  
Geen nieuwe ontheffing aanvragen voor het gebruik van vangkooien bij de zwarte 
kraai.  

 

2 Aantal en verspreiding 

Landelijk 
De zwarte kraai is een algemene broedvogel. De zwarte kraai is een standvogel die 
zich jaarrond strikt vasthoudt aan zijn territorium. Onvolwassen vogels kunnen in 
groepen rondzwerven en komen pas na 2-4 jaar tot vestiging van een eigen territorium. 
Niet-broedende vogels hebben de neiging gezamenlijk te slapen. Vooral in 
winterroesten kunnen zich honderden kraaien verzamelen. Dan mengen zich ook de 
adulte territoriumhouders in de groep, en vaak ook nog roeken, eksters en kauwen 
(Baeyens 2002).  
 
Zwarte kraaien eten hoofdzakelijk bodeminsecten en hun larven, regenwormen, zaden, 
vruchten, aas en afval. Daarnaast worden meer incidenteel amfibieën, kleine 
zoogdieren, vogels (en hun eieren en jongen), en andere voedseltypen gegeten. 
Zwarte kraaien hebben een voorkeur voor akkers en weilanden, doorsneden door 
boomrijen en kleine bossen. Ook de randen van grotere boscomplexen worden bezet, 
mits ze grenzen aan cultuurland. De kernen van dergelijke bossen worden echter niet 
of in zeer lage dichtheden bewoond. Open landschappen worden niet gemeden, maar 
de dichtheden zijn daar lager. Zwarte kraaien nestelen daar in alleenstaande bomen, 
houtwallen, singels, hoogspanningsmasten en erfbeplanting. In open cultuurlandschap 
is de dichtheid ongeveer 1 paar per 100 hectare, in meer gesloten 
cultuurlandschappen varieert deze van 3-12 paren per 100 hectare. De dichtheden in 
steden en bossen nemen landelijk nog steeds toe van 1-3 paren per 100 hectare, 
lokaal oplopend tot het dubbele of meer (Baeyens 2002).  
 
Er broedden in Nederland in de periode 1998-2000 70.000 - 100.000 paar zwarte 
kraaien. Figuur 1 toont de relatieve broedvogel dichtheid van de zwarte kraai per 
vierkante kilometer en daarnaast het aantal waargenomen niet broedvogels over 
december 2007 t/m 2011.  
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Fig. 1 Dichtheid broedvogels in de periode 1998-2000 Bron: Sovon: Atlas van de 
Nederlandse Broedvogels (2002), en aantal waargenomen niet-broedvogels zwarte 
kraai in december 2007-2011 (SOVON: Punt Transect Tellingen project). 
 
In Nederland is vanaf 1990 een significante toename van het aantal broedvogels 
opgetreden van <5%, terwijl over de laatste 10 jaren geen significante 
aantalverandering is opgetreden (figuur 2). De zwarte kraai is ook een standvogel. Het 
aantal niet broedvogels is in Nederland vanaf 1980 niet significant veranderd, maar 
over de laatste 10 seizoenen is er een significante afname van <5% per jaar (figuur 2).  

 

 

Fig. 2. Index broedvogels (Netwerk Ecologische Monitoring (Sovon, CBS) en Index niet 
broedvogels in Nederland  (Sovon, CBS). 
 

Provinciaal  
Uit de provinciale indexcijfers blijkt dat het aantal broedvogels over de gehele 
beschouwde periode matig toegenomen en over de laatste tien jaar stabiel is. 
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Fig.3. Broedvogelindex provinciaal, Bron: NEM (Sovon, CBS) 
 
De voorjaarstellingen van de KNJV over de periode 2006-2013 geven een beeld van de 
orde van grootte van de aantallen (figuur 4) in de provincie. Het aantal lijkt niet te zijn 
toegenomen.  
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Fig 4.  Voorjaarstellingen 2006-2013 (Bron: KNJV) 

 
 
3 Schade 
 
Landbouwschade 
De bij het Faunafonds geregistreerde schade over de periode 2008-2012 is zowel qua 
bedrag als qua oppervlakte enorm afgenomen ten opzichte van de jaren voor 2005. De 
verklaring is dat er voor de zwarte kraai sinds april 2004 een landelijke vrijstelling voor 
vangen en doden geldt om landbouwschade te voorkomen. Daardoor worden door het 
Faunafonds geen tegemoetkomingen in de schade meer verstrekt en wordt schade 
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alleen nog geregistreerd als deze veroorzaakt wordt door kraaien die in groepen 
gemengd met andere soorten voorkomen waarvoor de schade wel vergoed wordt. Zo 
bedroeg in de periode 2008-2012 de hoogste bij het Faunafonds geregistreerde 
schade € 1.025,- in 2012. De grootste beschadigde oppervlakte was 11 ha in 2009. De 
schade trad in deze jaren op in zomergraan en wintergraan. 
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Fig.6. Getaxeerde schade en beschadigde oppervlakte (Bron: Faunafonds) 
 
Schade aan flora en fauna 
Als predator kan de zwarte kraai het voorkomen beïnvloeden van kwetsbare en/of 
zeldzame grondbroeders waarop het beheer van een terrein is gericht. Er is sprake van 
schade als beheerdoelstellingen voor deze soorten niet gerealiseerd kunnen worden 
als gevolg van predatie. Het kan hierbij zowel gaan om terreinen van terreinbeherende 
natuurbeschermingsorganisaties als om terreinen van particulieren waarvoor een 
beheerovereenkomst is afgesloten (vaak weidevogelbeheer) in het kader van de 
Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer. Overigens blijkt uit een landelijk 
predatieonderzoek dat de zwarte kraai geen hoofdrol speelt bij de predatie van 
weidevogels (Teunissen et al. 2005). Hoewel er landelijk gemeten omtrent predatie van 
weidevogels door de zwarte kraai relatief weinig bekend is. kunnen er lokaal redenen 
zijn om weidevogels te beschermen door lokaal de populatie zwarte kraaien te 
verkleinen. 
 
Om op meer lokaal niveau gegevens te verzamelen is de in deze gebieden actieve 
weidevogelverenigingen gevraagd om nadere informatie inzake aantal aanwezige 
kraaien, predatie, het gebruik van kraaienvangkooien in de voorgaande jaren en 
andere getroffen maatregelen om predatie tegen te gaan. 
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naam 
 

predatie 
nesten 
in 2010 

 

predatie door 
kraaien 2010 

 

aantal kraaien 
in 

seizoen 
 

aantal kraaien 
te 

vangen 
 

De Eendracht     
- deelgebied A  40-70% 10-50% 150-240 100 
- deelgebied B   25-30% 10-20% 60 -100 50 
- deelgebied C   25% 10% 30 - 50 20 
- deelgebied D   35-60% 20% 100-120 50 
Stad en 
Ommeland Zuid 

40% 25% 350 90 

Stad en Omme- 
land Noord 

varieert per 
deelgebied 

40-60% 
 

25-35% 920 
 

wbe Hunsingo 
max 300 

wbe Noordelijk 
Westerkwartier 

max 300 
ANV Meervogel   30% 25% 2000 1000 

 
Ons Belang   30-80% 10-30% 160 max. 80 

 
Boer & Natuur 
Zuidelijk 
Westerkwartier 

var. per 
deelgebied 

40-70% 

20-40% 480 max. 300 

 
Uit de gegevens die door de agrarische natuurverenigingen zijn aangeleverd blijkt dat 
in alle gebieden een intensief vossenbeheer wordt gevoerd en dat door verwijdering 
van bosjes, takkenbulten, solitaire bomen of een bomenrij uitzicht- en nestel 
mogelijkheden voor kraaien worden beperkt. Hiernaast is aangegeven dat vangkooien 
zijn gebruikt, voorafgaand aan de periode dat deze wettelijk verboden werden. Verder 
wordt aangegeven dat afschot van kraaien in het broedseizoen maar beperkt mogelijk 
is om verstoring van broedende weidevogels te voorkomen. Hiernaast worden ook de 
voorgeschreven maatregelen uitgevoerd die voortvloeien uit de 
beheersovereenkomsten gericht op weidevogelbeheer. Bepaalde maatregelen zoals 
mozaïekbeheer zijn daarbij ook gericht op beperking van de predatie. 
 
 
4 Beleid 
 
De zwarte kraai is beschermd in het kader van de Flora- en faunawet. Sinds april 2004 
valt de soort onder de landelijke schadesoorten en geldt er een landelijke vrijstelling 
voor het vangen en doden om landbouwschade te voorkomen. Sinds 11 mei 2006 geldt 
de landelijke vrijstelling ook ten aanzien van schade aan fauna (weidevogels, 
bodembroeders), waarbij de populatie zwarte kraaien ook preventief mag worden 
verkleind.  
 
Op 14 maart 2011 heeft de provincie een ontheffing verleend voor het gebruik van 
vangkooi en geweer in of bij weidevogelgebieden voor het vangen en doden van 
kraaien ter voorkoming van predatie van nesten van weidevogels. Aan de ontheffing 
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waren strikte voorwaarden verbonden, waaronder maxima aan het aantal vangkooien 
en het aantal te vangen kraaien per vangkooi. Deze ontheffing voor vangkooi is in 2011 
door de Rechtbank vernietigd. 
 
 
5 Beheer 
 
Landbouwschade door zwarte kraaien kan afdoende worden bestreden door 
preventieve maatregelen in combinatie met verjaging door ondersteunend afschot op 
basis van de landelijke vrijstelling. 
 
Een aanvraag voor ontheffing voor het gebruik van vangkooien in verband met schade 
aan grondbroeders zal vergezeld moeten gaan van een onderbouwing dat er lokaal 
sprake is van schade en dat deze veroorzaakt wordt door zwarte kraaien. Schade 
wordt hier geformuleerd als een niet toelaatbare predatie waardoor lokale 
weidevogelpopulaties in hun duurzame voortbestaan bedreigd worden. Het gebruik van 
vangkooien kan gecombineerd worden met andere maatregelen zoals het lokaal 
verwijderen van bomen of struiken in open gebieden met veel weidevogels. 
 
Door in te grijpen op populatieniveau kan de predatiedruk op grondbroeders verlaagd 
worden. Kastvallen en vangkooien zijn de meest effectieve middelen om de populatie 
te verlagen. 
 
Volgens de database van het ministerie van LNV is de soort in de jaren vanaf 1990 tot 
en met 2007 niet afgenomen, ondanks de geldende landelijke vrijstelling voor afschot 
en het onbeperkte gebruik van vangkooien voor 2002 en tussen 2006 en 2010. 
Daardoor is het niet aannemelijk dat de gunstige staat van instandhouding van de 
zwarte kraai in gevaar komt. 
 
 
6 Overwegingen 
 
De laatste jaren nemen de aantallen zwarte kraaien landelijk niet meer toe. Dat zal 
vermoedelijk ook voor Groningen gelden. Op basis van de landelijke vrijstelling kan 
landbouwschade en natuurschade aan grondbroeders worden verminderd. Hoewel 
vangkooien zeer effectief zijn om de populatieomvang te beheersen, lijkt de kans op 
een ontheffing voor het gebruik daarvan klein. Tot dusver is niet aangetoond dat 
predatie door zwarte kraaien landelijk of provinciaal grote invloed heeft op 
weidevogelpopulaties. 
 
 
7 Voorstel  
 

Geen nieuwe ontheffing aanvragen voor het gebruik van vangkooien bij de zwarte 
kraai.  
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13.2  Smient (Anas penelope) 

1 Samenvatting  

Aantal en verspreiding  
•  Smienten zijn doortrekkers en wintervogel in (zeer) grote aantallen. 
•  Het aantal niet broedvogels van de smient is in Nederland vanaf 1980 significant 

gestegen met <5% per jaar, terwijl het over de laatste 10 seizoenen significant 
gedaald is met <5% per jaar. 

•  Midwintertellingen van Sovon over de periode 2007/2011 geven aantallen tussen 
de 5.000 en 35.000 smienten voor de gehele provincie.  

 
Schade  
•  De schade door de smient varieerde in de periode 2008-2012 tussen € 5.000,- en 

€ 18.000,- en trad vooral op in grasland (zowel blijvend, als nieuw ingezaaid) en 
wintergraan. 

 
Beleid  
•  Er geldt een provinciale vrijstelling voor het verontrusten de smient. 
•  Er gold een provinciebrede ontheffing voor verjaging met ondersteunend afschot van 

smienten tussen 1 oktober en 1 mei buiten aangewezen foerageergebieden. 
•  Bij besluit d.d. 20 november 2012 is deze ontheffing voor smienten ingetrokken.  
 
Beheer  
•  Van de smient zijn geen actuele beheercijfers beschikbaar. Doordat de ontheffing in 

2012 door de provincie is ingetrokken komen deze er ook niet. 
 
Overwegingen 
•  Afschot is lastig doordat de smient ’s nachts foerageert. Een ontheffing daarvoor is 

recentelijk ingetrokken. 
 
Voorstel  
•  Voor de smient nu geen ontheffing aanvragen.  
•  Voor diersoorten waarvoor op dit moment geen ontheffing of aanwijzing kan worden 

aangevraagd wegens gebrek aan onderbouwing beveelt de Fbe betrokken partijen aan 
de registratie te intensiveren en aanvullende gegevens te verzamelen. Zo nodig zal de 
Fbe alsnog ontheffing aanvragen. 

 

2 Aantal en verspreiding  

Landelijk 
De smient is doortrekker en wintergast in zeer groot aantal. Figuur 1 toont de aantallen 
niet broedvogels per hoofdgebied in Nederland gemiddeld over alle maanden tussen 
2005/06 en 2009/10. Figuur 2 laat voor elk seizoen het gemiddeld aantal vogels per 
maand zien en de standaardfout, waarbij seizoenen lopen van juli tot en met juni. Het 
aantal niet broedvogels is in Nederland vanaf 1980 significant gestegen met <5% per 
jaar, terwijl het over de laatste 10 seizoenen significant gedaald is met <5% per jaar. 
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Fig.1.  Gemiddeld aantal niet broedvogels smient en Fig.2. Aantalverloop 
(watervogelmeetnet). 

 

Provinciaal 
De smient is in Groningen een broedvogel, doortrekker en wintergast. Smienten komt als 
broedvogel zeer zeldzaam voor in Groningen. De belangrijkste gebieden voor de smient in 
Groningen zijn het Zuidlaardermeergebied (ca. 8700) en het Lauwersmeergebied (ca. 7500) 
(SOVON, 2002). De eerste wintergasten arriveren in september-oktober en nemen in de 
loop van de winter toe tot het seizoensmaximum in maart. In april daalt het aantal smienten 
en in mei komt de soort praktisch niet meer in de provincie voor. De smient houdt zich 
hoofdzakelijk in het westen van de provincie op en wordt uitsluitend op grasland 
aangetroffen.  
 
De provinciale indexcijfers van de ontwikkeling van de smient acht Sovon te onzeker zijn 
voor gebruik. Midwintertellingen van Sovon over de periode 2007/2011 geven aantallen 
tussen de 5.000 en 35.000 smienten voor de gehele provincie.  
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Fig.3. Midwintertelling (Bron: Sovon)  
 

3 Schade 
 

De schade door de smient varieerde in de periode 2008-2012 tussen € 5.000,- en  
€ 18.000,- en trad vooral op in grasland (zowel blijvend, als nieuw ingezaaid) en 
wintergraan. 
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Fig. 12. Getaxeerde schade door smient 
 



 156 

4 Beleid  
 

De smient is een beschermde inheemse diersoort. De smient is aangewezen als soort die 
in de provincie Groningen veelvuldig belangrijke schade kan veroorzaken. Op grond 
hiervan geldt een provinciale vrijstelling voor verontrusten. 
 
Op 13 oktober 2009 werd een provinciebrede ontheffing voor afschot verleend, van 1 
oktober tot 1 mei van onder andere smienten ter bestrijding van belangrijke schade aan 
akkerbouwgewassen, vollegrondsgroenten, de eerste snede van nieuw ingezaaid grasland, 
alsmede overjarig grasland. Bij besluit d.d. 20 november 2012 is deze ontheffing voor wat 
betreft smienten ingetrokken. Het schadebedrag is relatief laag en schadebestrijding is lastig 
doordat de smient ’s nachts foerageert. Het verjagen van smienten van kwetsbare percelen 
(met akoestische en visuele middelen en persoonlijke verjaging, bleef wel geoorloofd. Bij 
incidentele schade kan ad hoc ontheffing aangevraagd worden. 

 

5 Beheer  
 

De Handreiking Faunafonds (Oord 2009) geeft enkele visuele en akoestische middelen 
om schade door smienten te voorkomen. Afschot van enkele smienten zal een 
verjagend effect hebben op de overige smienten. Deze zullen zich mogelijk 
verspreiden over omringende percelen. Smienten blijken erg gevoelig te zijn voor 
verstoring door jacht (Brown 1989; Madsen, 1988), Ze wijken dan uit naar gebieden 
zonder verstoring (Owen et al. 1986; Madsen 1988). Onduidelijk is wat het effect van 
afschot is op de langere termijn. Moeilijkheid bij het verjagen van smienten is dat ze 
overdag op grote open wateren verblijven en ’s nachts foerageren op graslanden. 
Bestrijding op schadepercelen zou met name ’s nachts plaats moeten vinden, maar 
verjaging met het geweer kan niet ’s nachts maar wel bij zonsopkomst en -ondergang. 
 
Van de smient zijn geen actuele beheercijfers beschikbaar. Doordat de ontheffing in 
2012 door de provincie is ingetrokken komen deze er ook niet. 
 

 
6 Overwegingen 
 
Afschot is lastig doordat de smient ’s nachts foerageert. Een ontheffing daarvoor is recentelijk 
ingetrokken. 
 
7 Voorstel  
 
•  Voor de smient nu geen ontheffing aanvragen.  
•  Voor diersoorten waarvoor op dit moment geen ontheffing of aanwijzing kan worden 

aangevraagd wegens gebrek aan onderbouwing beveelt de Fbe betrokken partijen aan 
de registratie te intensiveren en aanvullende gegevens te verzamelen. Zo nodig zal de 
Fbe alsnog ontheffing aanvragen. 
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13.3 Meerkoet (Fulica atra)  

1 Samenvatting  

Aantal en verspreiding  
•  Landelijk is het aantal broedvogels vanaf 1990 niet significant veranderd, over de 

laatste 10 jaren is een significante afname van <5% per jaar opgetreden. 
•  Landelijk is het aantal niet broedvogels  na 1980 niet significant veranderd, terwijl over 

de laatste 10 seizoenen een significante toename van <5% per jaar is opgetreden.  
•  In Groningen is het aantal broedvogels stabiel.  
•  Over aantalontwikkeling van niet-broedvogels kan geen betrouwbare uitspraak worden 

gedaan. 
 
Schade  
•  De getaxeerde schade is zeer beperkt met een maximum voor de gehele provincie 

van € 579,- in 2004; 
•  Over de periode 2008-2012 bleef de totale getaxeerde schade onder de € 250,-. 
•  De beschadigde oppervlakte blijft provinciaal onder de 10 ha; 
•  De schade kan optreden in wintergraan en blijvend grasland. 
 
Beleid  
•  Er geldt een provinciale vrijstelling voor het opzettelijk verontrusten van 

meerkoeten. 
•  Tot 1-10-2014 geldt een ontheffing voor het doden van meerkoeten als aanvulling 

op preventieve maatregelen waarop de 'incidentenregeling' van toepassing is. 
 

Beheer  
•  Het aantal acties en het afschot was de afgelopen jaren zeer beperkt, waarbij het 

afschot is gedaald van 35 in 2006 tot 1 à 2 in 2009-2013. 
•  De laatste jaren zijn geen machtigingen aangevraagd. 
•  De gunstige staat van instandhouding van de meerkoet is door het afschot niet 

aangetast. 
 
Overwegingen 
Er is geen sprake van belangrijke schade. 
 
Voorstel  
•  Nu geen ontheffing aanvragen. 
•  Voor diersoorten waarvoor op dit moment geen ontheffing of aanwijzing kan worden 

aangevraagd wegens gebrek aan onderbouwing beveelt de Fbe betrokken partijen aan 
de registratie te intensiveren en aanvullende gegevens te verzamelen. Zo nodig zal de 
Fbe alsnog ontheffing aanvragen. 
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2 Aantal en verspreiding  

Landelijk  
De meerkoet is een algemeen voorkomende vogelsoort die het hele jaar door 
aanwezig is (Bijlsma et al. 2000). De Nederlandse meerkoeten zijn grotendeels 
standvogel die het hele jaar min of meer in het broedgebied verblijven. Een klein deel 
(vooral jongen) overwintert tot in Frankrijk en Spanje (Speek & Speek 1984). In het 
najaar komen grote aantallen meerkoeten uit Noord- en Noordoost-Europa naar West-
Europa. De soort is voornamelijk herbivoor en foerageert zowel onder water 
(waterplanten) als op land (gras, wintergraan) (Cramp & Simmons 1978). Het 
broedseizoen van meerkoeten begin in maart met het vestigen van een territorium, in 
de volgende maanden worden één of twee legsels groot gebracht (Cramp & Simmons 
1978). Buiten het broedseizoen leeft de soort in groepen. Deze groepen die zich vooral 
ophouden op wateren met veel onderwaterplanten en in graslandgebieden met 
wateren, vaarten en grotere sloten. De groepsvorming onder meerkoeten begint al in 
de loop van de zomer wanneer vogels met mislukte legsels en vogels die het na één 
legsel voor gezien houden, bijeenkomen. Dit proces gaat tot ver in het najaar door, 
mede gevoed door de toestroom van noordelijke trekvogels. In de loop van maart 
lossen de meeste groepen op door de vestiging van territoria door eigen broedvogels 
en wegtrek naar het noorden en noordoosten van Europa. In sommige gebieden 
kunnen tot begin mei groepjes blijven hangen. In het najaar foerageren pleisterende 
groepen meerkoeten zowel op waterplanten als op grasland. In de loop van het najaar 
raken de vegetaties van waterplanten uitgeput en worden de vogels vrijwel uitsluitend 
op graslanden aangetroffen ( Bijlsma et al. 2000). Op grote wateren ligt de piek in de 
aantallen veelal in het najaar, in de graslandgebieden in de wintermaanden. 
 
Figuur 1 toont het gemiddeld aantal broedvogels meerkoeten in Nederland in de 
periode 1998-2000 en niet broedvogels over alle maanden van 2005/06 t/m 2009/10. 

 
Fig. 1 Gemiddeld aantal broedvogels en niet-broedvogels meerkoet in Nederland in de 
periode 1998-2000, resp. 2005-2010 (SOVON). 
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Het aantal broedvogels bedraagt in Nederland 130.000 tot 180.000 paar. In Nederland 
is vanaf 1990 geen significante verandering van het aantal broedvogels opgetreden, 
terwijl over de laatste 10 jaren een significante afname van <5% per jaar is opgetreden 
(figuur 2) 
De meerkoet komt landelijk als doortrekker en wintervogel (niet broedvogels) in zeer 
groot aantal voor. Hun aantal is in Nederland na 1980 niet significant veranderd, terwijl 
over de laatste 10 seizoenen een significante toename van <5% per jaar is opgetreden 
(figuur 2).  
 

 

Fig. 2. Index broedvogels en gemiddeld aantal niet broedvogels per maand en per 
seizoen in Nederland  (SOVON, RWS, CBS). 

 

Provinciaal  
Figuur 3 geeft de index voor broedende meerkoeten in Groningen. Referentie is 1990 (100). 
De soort is stabiel.  

Meerkoet Groningen

0

20

40

60

80

100

120

140

160

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

br
oe

dv
og

el
in

de
x 

 

Fig. 3.  Index broedvogels meerkoet in de provincie Groningen (1990 is 100)  

(Bron: NEM (Sovon,CBS) 
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Strenge winters zorgen soms voor een terugval van het broedbestand, vooral indien 
het erop volgende voorjaar erg droog is (Bijlsma et al. 2000). De hoogste aantallen 
komen in Groningen voor van november tot maart op onder andere grasland.  
Voor niet-broedvogels zijn provinciaal de midwintertellingen beschikbaar, zie figuur 4. Daarin 
worden alleen de getelde aantallen weergegeven, zonder informatie over de teldekking en 
het aantal nultellingen, waardoor deze voor het onderling vergelijken van jaren eigenlijk 
onbruikbaar zijn. Ze geven wel een indruk van de orde van grootte van voorkomende 
aantallen. 
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Fig.4. Midwintertelling januari (Bron: Sovon) 

De wintertellingen van de KNJV over de periode 2006-2011 bevestigen het beeld van de 
orde van grootte van de aantallen en geven de verspreiding over de provincie weer (Figuur 
5) 
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Fig5.  Wintertellingen 2006-2010 (Bron: KNJV) 

 

3 Schade 
 
Figuur 6 en 7 geven de getaxeerde schade door meerkoeten in de provincie 
Groningen, de beschadigde oppervlakte en de gewassen. Hieruit blijkt: 
•  De getaxeerde schade is zeer beperkt met een maximum voor de gehele provincie 

van € 579,- in 2004; 
•  Over de periode 2008-2012 bleef de totale getaxeerde schade onder de € 250,-. 
•  Beschadigde oppervlakte blijft provinciaal onder de 10 ha; 
•  De schade kan optreden in wintergraan en blijvend grasland. 
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Figuur 6. Getaxeerde schade door 
meerkoet (Faunafonds) 

Figuur 7. Beschadigde oppervlakte 
door meerkoet (Faunafonds) 
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4 Beleid  
 
•  De meerkoet is beschermd in het kader van de Flora- en faunawet.  
•  Op grond van artikel 65 Flora- en faunawet heeft de Provincie vrijstelling verleend 

op het verbod van verontrusten van meerkoeten in de gehele provincie, behalve in 
ganzen opvanggebieden. De vrijstelling strekt alleen tot het voorkomen van 
belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren.  

•  In 2010 is ontheffing op grond van artikel 68 van de Flora-en faunawet verleend 
voor het doden van 5 meerkoeten per dag per schadeperceel ter bestrijding van 
gewasschade met het doel de verjaging of het weren (met preventieve middelen) 
van deze soort te ondersteunen. In de voorschriften bij de ontheffing wordt 
aangegeven dat er eerst preventieve maatregelen moeten zijn genomen, voordat 
tot het gebruik van de ontheffing mag worden overgegaan. De incidentenregeling 
is van toepassing. De ontheffing geldt tot 1 okt. 2014. 

•  De meerkoet kan incidenteel belangrijke schade aan gewassen in de provincie 
Groningen veroorzaken. Het gaat dan om zich plotseling voordoende gevallen. De 
provincie acht hier de ''incidentenregeling'' het meest doelmatig.  

 

5 Beheer  
 
Om gewassenschade te voorkomen of te beperken zijn als preventieve maatregelen 
vlaggen, ophangen dode vogels, (akoestisch) lint en persoonlijk verjaging toegepast. 
Geconstateerd is dat deze preventieve maatregelen niet werken. Een alternatieve methode 
kan zijn het plaatsen van een raster. Het aantal acties en het afschot was de afgelopen jaren 
zeer beperkt, zie figuur 8. De laatste jaren zijn geen machtigingen aangevraagd. De gunstige 
staat van instandhouding van de meerkoet is door het afschot niet aangetast.  
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Fig. 8. Aantal acties en afschot (Bron: Jaarverslag Fbe Groningen 2012) 
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6 Overwegingen 
 
Er is geen sprake van belangrijke schade. 
 
7 Voorstel 
 
•  Nu geen ontheffing aanvragen. 
•  Voor diersoorten waarvoor op dit moment geen ontheffing of aanwijzing kan 

worden aangevraagd wegens gebrek aan onderbouwing beveelt de Fbe betrokken 
partijen aan de registratie te intensiveren en aanvullende gegevens te verzamelen. 
Zo nodig zal de Fbe alsnog ontheffing aanvragen. 
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13.4    Holenduif (Columba oenas) 

 

1 Samenvatting  

Aantal en verspreiding  
•  Landelijk zijn de aantallen gelijk gebleven;  
•  Provinciaal treedt sinds 1990 een sterke afname op, over de laatste tien jaar is de 

trend onzeker. 
 
Schade  
•  Holenduiven kunnen schade aanrichten in granen, peulvruchten, koolsoorten en 

vollegrondsgroenten.  
•  In 2002 en 2003 is schade opgetreden aan respectievelijk zomer- en wintergraan. Over 

de jaren daarna zijn geen schades geregistreerd bij het Faunafonds.  
•  Voor de komende jaren mag verwacht worden dat schade door holenduiven slechts 

incidenteel zal optreden.  
 
Beleid  
•  Provinciale vrijstelling voor verontrusting;  
•  In het verleden is een ontheffing voor afschot ter bestrijding van schade tijdens de 

bezwarenprocedure ingetrokken. 
 
Beheer 
Omdat er geen beheer gevoerd is, ontbreken data hierover. 
 

Overwegingen 
De aantallen van de holenduif nemen niet toe. Er is geen schadehistorie. Op basis van 
de beschikbare gegevens kan geen onderbouwing worden gegeven voor de noodzaak 
tot een planmatig beheer van de holenduif in Groningen.  
 
Voorstel  
•  Niet op voorhand een ontheffing voor afschot aanvragen. 
•  Voor diersoorten waarvoor op dit moment geen ontheffing of aanwijzing kan worden 

aangevraagd wegens gebrek aan onderbouwing beveelt de Fbe betrokken partijen aan 
de registratie te intensiveren en aanvullende gegevens te verzamelen. Zo nodig zal de 
Fbe alsnog ontheffing aanvragen. 

 

 

2 Aantal en verspreiding  

Landelijk  
De holenduif is een algemeen voorkomende soort in Groningen. De holenduif is een 
standvogel, die 's winters zwerft op zoek naar plaatsen met veel voedsel. Holenduiven 
doen het goed in de kleinschalige landbouwgebieden met veel akkerbouw (Bijlsma, 
2002).  De holenduif kan zich aan uiteenlopende omstandigheden aanpassen, zowel 
wat betreft voedselkeus (onkruiden en in mindere mate landbouwgewassen), 
nestplaatskeuze (van konijnenholen en basaltdijken tot boomholten en nestkasten) als 
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broedseizoen (vier broedsels per jaar mogelijk, zelfs meer indien broedsels elkaar 
overlappen). De potentie voor snelle uitbreiding is hiermee aanwezig (Bijlsma, 2002). 
De BMP-resultaten over 1984-90 tonen in halfopen cultuurland een duidelijke toename 
en in bos- en parkgebieden een lichte afname (van Dijk et al. 2003).  
De holenduif broedt in Nederland met 50.000-70.000 paar. Figuur 1 geeft de 
verspreiding en relatieve broedvogel dichtheid per vierkante kilometer in de jaren 1998-
2000 (Bron: Atlas van de Nederlandse Broedvogels (2002)).  
De holenduif is ook een doortrekker in groot aantal en een wintervogel in zeer groot 
aantal. Figuur 1 geeft ook de verspreiding van niet broedvogels in december 2007-
2011 (Sovon, Punt Transect Tellingen project). 
 

 
Fig. 1 relatieve broedvogel dichtheid per vierkante kilometer en verspreiding niet 
broedvogels (Bron: www.sovon.nl). 
 
Figuur 2 en 3 geven de landelijke index voor broedvogels en niet-broedvogels.  
Bij de broedvogels is er sinds 1990 en ook over de laatste 10 jaren geen significante 
aantalverandering opgetreden.  
Bij de niet-broedvogels is er sinds 1980 een significante toename van <5% per jaar 
opgetreden en over de laatste 10 jaren geen significante aantalverandering. 
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Fig. 2 en 3. Landelijke index voor broedvogels (BMP) en niet-broedvogels (PTT in 
december (Bron: www.sovon.nl). 
 
Provinciaal 

Figuur 4 toont de provinciale broedvogelindex voor Groningen. Over de gehele 
beschouwde periode treedt een sterke afname op, de laatste tien jaar is de trend 
onzeker. 
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Fig.4. Broedvogelindexcijfer provinciaal, Bron: NEM (Sovon,CBS). 

 
3 Schade  
 
Volgens de Handreiking Faunaschade (Oord, 2009) kunnen holenduiven schade aanrichten 
in granen, peulvruchten, koolsoorten en vollegrondsgroenten. In 2002 en 2003 is schade 
opgetreden aan respectievelijk zomer- en wintergraan. Over de jaren daarna zijn geen 
schades geregistreerd bij het Faunafonds. Voor de komende jaren mag verwacht worden 
dat schade door holenduiven slechts incidenteel zal optreden.  
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4 Beleid 
 

De holenduif is beschermd in het kader van de Flora- en faunawet en is op grond van 
artikel 65 aangewezen als diersoort die "in delen van het land veelvuldig belangrijke 
schade kan aanrichten". De Provincie heeft vrijstelling verleend van het verbod op het 
opzettelijk verontrusten van holenduiven. De vrijstelling strekt alleen tot het voorkomen 
van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen, bedrijfsmatige visserij en wateren. 
 
Op basis van het faunabeheerplan heeft de provincie Groningen in het verleden ontheffing 
verleend aan de Fbe voor afschot ter bestrijding van schade. Tijdens de bezwarenprocedure 
is de ontheffingen voor de holenduif door de provincie ingetrokken. 

 

5 Beheer 
 
Omdat er geen beheer gevoerd is, ontbreken data hierover. Daardoor kan geen 
onderbouwing worden gegeven voor de noodzaak tot een planmatig beheer van de 
holenduif in Groningen. 
 
6 Overwegingen 
 
De aantallen van de holenduif nemen niet toe. Er is geen schadehistorie. Op basis van 
de beschikbare gegevens kan geen onderbouwing worden gegeven voor de noodzaak 
tot een planmatig beheer van de holenduif in Groningen.  
 
7 Voorstel  
 
•  Niet op voorhand een ontheffing voor afschot aanvragen. 
•  Voor diersoorten waarvoor op dit moment geen ontheffing of aanwijzing kan worden 

aangevraagd wegens gebrek aan onderbouwing beveelt de Fbe betrokken partijen aan 
de registratie te intensiveren en aanvullende gegevens te verzamelen. Zo nodig zal de 
Fbe alsnog ontheffing aanvragen. 
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13.5  Spreeuw (Sturnus vulgaris) 

1 Samenvatting  

Aantal en verspreiding 
•  In Nederland vanaf 1990 een significante afname van het aantal broedvogels van 

<5%, over de laatste 10 jaren geen significante aantalsverandering.  
•  Het aantal niet broedvogels is in Nederland vanaf 1980 niet significant veranderd, 

maar over de laatste 10 seizoenen is er een significante afname van <5% per jaar.  
•  Provinciaal is het aantal niet broedvogels over de gehele beschouwde periode 

matig afgenomen en is de trend over de laatste tien jaar onzeker. 
 
Schade 
•  Over de periode 2008-2012 staat bij het Faunafonds alleen een getaxeerde schade 

geregistreerd van € 6.500,- in 3 ha druiven in 2012. Deze is niet vergoed, omdat schade 
zacht fruit geacht wordt te zijn afgedekt met een net;  

•  Eerder is in 2005 € 3.900,- schade getaxeerd in 19 ha wintergraan; 
•  Verwacht wordt dat in de toekomst schade door spreeuwen lokaal en incidenteel zal 

optreden in tuinbouwgewassen en fruitteelt. Bij massaal invallen van spreeuwen 
kan in korte tijd zeer grote schade ontstaan, met name in riet, blauwe bessen en 
zwarte bessen en ook in tarwe. 

 
Beleid 
•  De Provincie heeft vrijstelling verleend van het verbod op het opzettelijk 

verontrusten. 
•  De provincie heeft op 27 april 2010 een ontheffing verleend voor het doden van 

spreeuwen, ten behoeve van de bestrijding aan landbouwgewassen, fruit- en 
boomteelt. Tijdens de bezwarenprocedure is de ontheffing ingetrokken. 

 
Beheer 
Door de vrijgestelde status van de spreeuw ontbreken gegevens over het beheer. 
 
Overwegingen 
De laatste jaren neemt het aantal spreeuwen niet toe. De geregistreerde schade over 
de periode 2008-2012 was beperkt tot een geval. In de toekomst kan schade door 
spreeuwen lokaal en incidenteel blijven optreden. Met geëigende maatregelen is een 
deel van de schade te voorkomen. Er geldt een vrijstelling voor verontrusten. De kans 
op een ontheffing voor verjaging ondersteunend afschot is gering. 
 
Voorstel  
•  Geen ontheffing op voorhand aanvragen. 
•  Voor diersoorten waarvoor op dit moment geen ontheffing of aanwijzing kan worden 

aangevraagd wegens gebrek aan onderbouwing beveelt de Fbe betrokken partijen aan 
de registratie te intensiveren en aanvullende gegevens te verzamelen. Zo nodig zal de 
Fbe alsnog ontheffing aanvragen. 
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2 Aantal en verspreiding 

Landelijk 
De spreeuw is een zeer algemeen voorkomende soort die het gehele jaar in Nederland 
aanwezig is (Bijlsma et al. 2000). Nederlandse broedvogels overwinteren overwegend 
in het westen en zuidwesten van ons land, slechts een klein deel brengt hier de winter 
door (Speek & Speek, 1984). In het najaar (oktober-november) trekken vele miljoenen 
spreeuwen vanuit Noord- en Noordoost-Europa naar en over ons land om in West-
Europa de winter door te brengen (Lensink 2002). In het voorjaar (maart) wordt de 
omgekeerde route gevolgd. Het broedseizoen loopt van maart tot in mei, waarin veelal 
een legsel wordt grootgebracht (Cramp & Perrins 1998). Vanaf de laatste week van mei 
vliegen de jongen uit en verzamelen de spreeuwen zich in groepen. Vanaf dat moment 
worden de nachten op gemeenschappelijke slaapplaatsen doorgebracht. In de twee 
maanden daarna komen de spreeuwen massaal Nederland binnen vliegen, vanuit 
Oost– en Midden Europa en ook Noordoost-Europa (Lensink 2002). 
 
Er broedden in Nederland in de periode 1998-2000 500.000-900.000 paar spreeuwen. 
Figuur 1 toont de relatieve broedvogel dichtheid van de spreeuw per vierkante 
kilometer en daarnaast het aantal waargenomen niet broedvogels over december 2007 
t/m 2011. 
 

 
Fig. 1 Dichtheid broedvogels in de periode 1998-2000 Bron: Sovon: Atlas van de 
Nederlandse Broedvogels (2002), en aantal waargenomen niet-broedvogels spreeuw 
in december 2007-2011 (SOVON: Punt Transect Tellingen project). 
 
In Nederland is vanaf 1990 een significante afname van het aantal broedvogels 
opgetreden van <5%, terwijl over de laatste 10 jaren geen significante 
aantalverandering is opgetreden (figuur 2). De spreeuw is ook een doortrekker en 
wintervogel in uiterst groot aantal. Het aantal niet broedvogels is in Nederland vanaf 
1980 niet significant veranderd, maar over de laatste 10 seizoenen is er een 
significante afname van <5% per jaar (figuur 2). 
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Fig. 2. Index broedvogels (Netwerk Ecologische Monitoring (Sovon, CBS) en Index niet 
broedvogels in Nederland  (Sovon, CBS). 
 

Provinciaal  
De spreeuw komt als broedvogel verspreid over de provincie voor, zowel in de 
stedelijke gebieden als in het buitengebied. Buiten de broedtijd leeft de soort in 
groepen. Deze vogels verblijven vooral in gebieden met een gunstig voedselaanbod. 
Daarnaast is een positieve relatie bekend tussen de omvang van slaapplaatsen en de 
dichtheid van foeragerende spreeuwen in de omgeving. Omtrent de verspreiding buiten 
het broedseizoen in Groningen zijn geen gegevens beschikbaar. Op grond van 
punttellingen van wintervogels wordt in de wintermaanden een wisselend aantal 
spreeuwen in ons land vastgesteld, zonder een duidige toe- of afname (Boele et al. 
2008). Bij streng winterweer verlaat een aanzienlijk deel van de spreeuwen ons land.  
 
Uit de provinciale indexcijfers blijkt dat het aantal niet broedvogels over de gehele 
beschouwde periode matig afgenomen is en dat de trend over de laatste tien jaar 
onzeker is. 
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Fig.3. Broedvogelindex provinciaal, Bron: NEM (Sovon, CBS) 
 



   171  

 
3 Schade 
 
Over de periode 2008-2012 staat bij het Faunafonds alleen een getaxeerde  
schade.geregistreerd van € 6.500,- in 3 ha druiven in 2012.  Deze is niet vergoed, 
omdat schade zacht fruit geacht wordt te zijn afgedekt met een net. Eerder is in 2005  
€ 3.900,- schade getaxeerd in 19 ha wintergraan. 
 
Verwacht wordt dat in de toekomst schade door spreeuwen lokaal en incidenteel zal 
optreden in tuinbouwgewassen en fruitteelt. Bij massaal invallen van spreeuwen kan in 
korte tijd zeer grote schade ontstaan, met name in riet, blauwe bessen en zwarte 
bessen en ook in tarwe. 
 
 
4 Beleid 
 
De spreeuw is beschermd in het kader van de Flora- en faunawet en is op grond van 
artikel 65 aangewezen als diersoort die in delen van het land veelvuldig belangrijke 
schade kan aanrichten. De Provincie heeft vrijstelling verleend van het verbod op het 
opzettelijk verontrusten.  
 
De spreeuw veroorzaakt incidenteel tot zeer incidenteel belangrijke schade aan gewassen in 
de provincie Groningen. Het gaat om zich plotseling voordoende gevallen. Daarom heeft de 
provincie op 27 april 2010 op basis van het fbp 2009-2014 een ontheffing verleend voor het 
doden van spreeuwen, ten behoeve van de bestrijding aan landbouwgewassen, fruit- en 
boomteelt. Tijdens de bezwarenprocedure is de ontheffing door de provincie ingetrokken. 
Mocht er wel een belangrijke dreiging van concrete schade optreden dan kan alsnog een 
ontheffing worden aangevraagd. 

 
5 Beheer 
 

Door de vrijgestelde status van de spreeuw ontbreken gegevens over het beheer. 
 
6 Overwegingen 
 
De laatste jaren neemt het aantal spreeuwen niet toe. De geregistreerde schade over 
de periode 2008-2012 was beperkt tot een geval. In de toekomst kan schade door 
spreeuwen lokaal en incidenteel blijven optreden. Met geëigende maatregelen is een 
deel van de schade te voorkomen. Er geldt een vrijstelling voor verontrusten. De kans 
op een ontheffing voor verjaging ondersteunend afschot is gering. 
 
 
7 Voorstel 
 
•  Geen ontheffing op voorhand aanvragen.  
•  Voor diersoorten waarvoor op dit moment geen ontheffing of aanwijzing kan worden 

aangevraagd wegens gebrek aan onderbouwing beveelt de Fbe betrokken partijen aan 
de registratie te intensiveren en aanvullende gegevens te verzamelen. Zo nodig zal de 
Fbe alsnog ontheffing aanvragen. 

 


