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1 INLEIDING
1.1

Faunabeheerplan

Op grond van art. 3.12 van de Wet natuurbescherming (WnB) stelt de Faunabeheereenheid voor haar
werkgebied een faunabeheerplan vast. Het duurzaam beheer van populaties van in Nederland in het
wild levende beschermde dieren, de bestrijding van schadeveroorzakende in het wild levende
beschermde dieren door grondgebruikers en de uitoefening van de jacht geschieden overeenkomstig
het faunabeheerplan.
In het faunabeheerplan behoeven exoten (w.o. de nijlgans) en verwilderde soorten (w.o. de
verwilderde huiskat) derhalve niet opgenomen te worden.
Dit faunabeheerplan behandelt:
• De schadebestrijding van:
- ganzen: kolgans, brandgans en grauwe gans,
- landelijk vrijgestelde soorten: Canadese gans, houtduif, zwarte kraai, kauw, konijn en vos,
• De jacht op:
- fazant, houtduif, wilde eend, konijn en haas (wildsoorten).
• De schadebestrijding van overige soorten:
- smient en knobbelzwaan
Voor het beheer van reeën is een separaat “faunabeheerplan ree 2016-2021”.
De volgende kaders vormen de uitgangspunten en nadere eisen voor het faunabeheerplan:
• Wet natuurbescherming (Wnb)
• Verordening natuurbescherming provincie Groningen (december 2016)
• Beleidsnotitie Fauna en Flora 2018 provincie Groningen (oktober 2018)
• Groninger Ganzenakkoord (mei 2014)
Het faunabeheerplan heeft betrekking op het werkgebied van de Stichting Faunabeheer Eenheid
Groningen, zijnde de provincie Groningen.

1.2

Stichting Faunabeheer Eenheid Groningen (FBE)

Gedeputeerde Staten van Groningen hebben in 2004 bij besluit de FBE erkend als
samenwerkingsverband van jachthouders voor het hele grondgebied van de provincie Groningen.
In het bestuur van de FBE hebben zitting:
• een persoon voorgedragen door en afgevaardigd namens de private grondeigenaren door de
vereniging Gronings Particulier Grondbezit;
• een persoon voorgedragen door en afgevaardigd namens de agrarische sector door de vereniging
Land en Tuinbouw Organisatie Noord (LTO Noord);
• een persoon voorgedragen door en afgevaardigd namens de terrein beherende organisaties
(Stichting Het Groninger Landschap, Staatsbosbeheer en de Vereniging tot behoud van
Natuurmonumenten) gezamenlijk;
• een persoon voorgedragen door de Groninger wbe’s en afgevaardigd namens de jachthouders met
een jachtakte in de provincie Groningen;
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• twee personen voorgedragen door en afgevaardigd namens maatschappelijke organisaties die het
doel behartigen van een duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren in het
werkgebied van de FBE Groningen en geen jachthouder zijn, dan wel niet direct of indirect de
belangen van jachthouders behartigen.
• een persoon voorgedragen door de zittende bestuursleden die de functie van onafhankelijk
voorzitter heeft.

1.3

De wildbeheereenheden in Groningen (wbe’s)

Conform art. 3.14 Wnb organiseren jachthouders met een jachtakte zich met anderen in een
wildbeheereenheid, die de rechtsvorm heeft van een vereniging, ter uitvoering van het door de FBE
vastgestelde faunabeheerplan, teneinde te bevorderen dat een duurzaam beheer van populaties van
in het wild levende dieren, bestrijding van schadeveroorzakende dieren en jacht worden uitgevoerd in
samenwerking met en ten dienste van grondgebruikers of terreinbeheerders.
De Groningse wbe’s geven, conform art. 3.14 Wnb, in samenwerking met en ten dienste van
grondgebruikers en terreinbeheerders uitvoering aan het faunabeheerplan.
Zij hebben zich verenigd in een samenwerkingsverband Wildbeheereenheden Groningen (WBEG) en
werken daarbij op strategisch- en uitvoerend niveau samen.
De doelstellingen zijn: afstemming van activiteiten, afstemming van interne- en externe
communicatie, afstemmen van externe vertegenwoordiging en onderlinge informatie-uitwisseling.1
De WBEG bestaat uit een bestuur (een afgevaardigde uit elke aangesloten wbe) en een dagelijks
bestuur (db).

Figuur 1 wbe's in Groningen
1

4

https://wbenetwerk-groningen.nl
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1.4

Faunabeheer en dierenwelzijn

Faunabeheer en dierenwelzijn kunnen op gespannen voet met elkaar staan. Uit het stelsel van wet en
regelgeving is af te leiden, dat het doden van in het wild levende beschermde diersoorten slechts als
uiterste middel is gerechtvaardigd. Dit betekent dat dodende maatregelen slechts worden toegepast
indien:
1. er sprake is van aantasting van een wettelijk belang;
2. er geen alternatieve beheermaatregelen voor handen zijn (geen andere bevredigende oplossing);
3. het doden van het dier bewezen effectief is (zie motie “Schieten mist doel”).
Daarbij mag bovendien de staat van instandhouding van de soort niet verslechteren.
Bij het verjagen, het vangen van- en het doden van dieren dient er zorggedragen te worden voor een
zo klein mogelijke impact op dierenwelzijn. “Eenieder die een in het wild levend dier doodt of vangt
voorkomt dat het dier onnodig lijdt” (art. 3.24 lid 1 Wnb). “Eenieder neemt voldoende zorg in acht voor
o.a. in het wild levende dieren.”. (art. 1.11 Wnb).
Indien de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven kan de Provincie de jacht sluiten (art, 3.22
lid 4 Wnb). Jachtaktehouders dienen rekening te houden met de omstandigheden waarin een dier zich
verkeert en een inschatting te maken met betrekking tot trefzekerheid van het schot teneinde onnodig
lijden te voorkomen.
Motie ‘Schieten mist doel’
In de motie ‘Schieten mist doel’ (03-10-2018) verzoekt de meerderheid van het college van Provinciale
Staten van Groningen aan het college van Gedeputeerde Staten van Groningen dat:
“faunabeheerplannen waarin afschot is opgenomen alleen dan gemotiveerd goed te keuren wanneer
overtuigend is aangetoond dat afschot daadwerkelijk duurzaam bijdraagt aan voorkoming van
landbouwschade en schade aan zwakke dan wel beschermde vogelpopulaties”.

2 WETTELIJK EN BELEIDSMATIG KADER
2.1

Wet natuurbescherming (Wnb)2

De eerste drie hoofdstukken van de Wnb zijn relevant voor de FBE
• Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen.
Hierin is zijn algemene beschermingsvoorwaarden opgenomen, zoals de zorgplicht voor in het wild
levende dieren.
• Hoofdstuk 2. Gebiedsbescherming.
Dit gaat met name om bescherming van instandhoudingsdoelen in Natura 2000 gebieden.
• Hoofdstuk 3. Soortenbescherming.
Dit gaat over bescherming van soorten i.r.t. faunabeheer.

2

https://wetten.overheid.nl/BWBR0037552/2017-09-01
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2.2

Verordening natuurbescherming provincie Groningen3

In het kader van de invoering van de Wet natuurbescherming (Wnb) per 01-01-2017 is het Besluit
Faunabeheer (Flora en Faunawet) komen te vervallen. In plaats hiervan heeft de provincie
de Verordening natuurbescherming provincie Groningen opgesteld. In deze verordening
worden op grond van de Wnb nadere eisen gesteld aan de FBE, het faunabeheerplan en de wbe’s.
In artikel 5.4 worden m.b.t. de navolgende onderwerpen eisen gesteld aan het faunabeheerplan:
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
soorten, waaronder een onderbouwde verwachting van de belangen als bedoeld in artikel 3.3,
vierde lid, onderdeel b, onder 1° tot en met 4°, artikel 3.8, vijfde lid, onderdeel b, onder 1° tot en
met 3°, artikel 3.10, tweede lid, onderdeel b tot en met h, en artikel 3.17, eerste lid, van de wet
die zouden worden geschaad indien niet tot beheer zou worden overgegaan;
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, inclusief
de getroffen beheermaatregelen waaronder het naar soort onderscheiden aantal gedode dieren;
f.
de huidige en gewenste stand van de in onderdeel c bedoelde diersoorten;
g. per diersoort een beschrijving van de locatie, periode, aard, omvang en noodzaak van de
handelingen die zullen worden verricht om de gewenste stand, bedoeld in onderdeel f, te
bereiken, en schade te voorkomen;
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. voor zover daarover kwantitatieve gegevens beschikbaar zijn, een onderbouwde inschatting van
de verwachte effectiviteit van de in onderdeel g bedoelde handelingen;
l.
een beschrijving van de wijze waarop de effectiviteit van de voorgenomen handelingen zal
worden bepaald;
m. een omschrijving van de redelijke wildstand, bedoeld in artikel 3.20, derde lid, van de wet
alsmede een onderbouwing van de wijze waarop de jacht hieraan zal bijdragen;
n. En overzicht van de gerealiseerde afschotgegevens onderverdeeld naar diersoort per
wildbeheereenheid, in de vijf jaren voorafgaand aan de periode waarop het plan betrekking heeft.

3

6

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/prb-2016-6952.pdf.
Faunabeheerplan Groningen 2019-2024

Niets uit dit faunabeheerplan mag worden overgenomen of gekopieerd anders dan met verwijzing naar de vindplaats of schriftelijke toestemming van het
bestuur FBE Groningen, dan wel van de auteurs van dit plan.

2.3

Beleidsnotitie Fauna en Flora 20184

In de Beleidsnotitie Fauna en Flora heeft de provincie Groningen haar beleid t.a.v. het beheer van
wilde dier- en plantensoorten aangegeven.
Het faunabeheerplan vertaalt het daarin beschreven beleid naar uitvoering.

2.4

Groninger Ganzenakkoord (en het GAK)5

Op 27 mei 2014 hebben de deelnemende partijen in het Ganzen afstemmingskader (GAK) te weten
Stichting Groninger Landshap, Staatsbosbeheer, Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten,
Land- en Tuinbouw Organisatie, BoerenNatuur en de provincie Groningen het Groninger
Ganzenakkoord ondertekend. In dit akkoord is vastgelegd hoe om te gaan met de problematiek en de
verantwoordelijkheid t.a.v. ganzen (kolgans, brandgans en grauwe ganzen) in de provincie Groningen.

2.5

Natura 2000-gebieden

Nederland kent circa 160 Natura 2000-gebieden. Dit Natura 2000-netwerk bestaat uit gebieden die
zijn aangewezen onder de Vogelrichtlijn en aangemeld onder de Habitatrichtlijn. Beide Europese
richtlijnen zijn belangrijke instrumenten om de Europese biodiversiteit te waarborgen. Alle Vogel- en/of
Habitatrichtlijngebieden zijn geselecteerd op grond van het voorkomen van soorten en habitattypen
die vanuit Europees oogpunt bescherming nodig hebben.
Voor een omschrijving en de geldende doelstellingen voor het betreffende Natura 2000-gebied wordt
verwezen naar de site van het Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
(https://www.synbiosys.alterra.nl/natura2000/).
In de provincie Groningen zijn 7 gebieden aangewezen als Natura 2000-gebied.

Natura 2000-gebied

Vogel- en/of Habitatrichtlijn

Drentsche Aa-gebied*
Lauwersmeer*
Leekstermeergebied*
Lieftinghsbroek
Noordzeekustzone*
Waddenzee*
Zuidlaardermeergebied*

HR
VR
VR
HR
VR + HR
VR + HR
VR

Figuur 2 Natura 2000-gebieden Groningen * Provinciegrensoverschrijdend Natura 2000-gebied.

Activiteiten uitgevoerd op basis van een vrijstelling (art. 3.16 Wnb), ontheffing (art. 3.17 Wnb) of
opdracht (art. 3.18 Wnb) mogen geen significant negatief effect hebben op de instandhoudingsdoelen
van de Natura 2000-gebieden. Wanneer een significant negatief effect niet uitgesloten kan worden, is
een vergunning ex. art. 2.7 Wnb noodzakelijk.

4

https://wbenetwerk-groningen.nl/wp-content/uploads/2018/10/Beleidsnotitie-Fauna-en-Flora-2018inclusief-amendement-steenmarter.pdf
5

https://www.provinciegroningen.nl/uploads/tx_bwibabs/f15dd787-46be-4c42-b8ae1958dceeb298/f15dd787-46be-4c42-b8ae-1958dceeb298:7955ab78-9e4d-4168-82466e490a9e6f3e/Bijlage%201%20-%20Groninger%20ganzenakkoord.pdf
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2.6

Horen wbe’s

Alvorens dit faunabeheerplan is vastgesteld door het bestuur van de FBE Groningen zijn in een
formele hoorzitting op woensdag 10 juli 2019 te Kolham de wbe’s gehoord.
Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt en daarin is opgenomen welke opmerkingen wel of niet
zijn overgenomen in het plan.

3 GANZEN
3.1

Inleiding

Leidend in dit hoofdstuk is het Groninger ganzenakkoord van 27 mei 2014. In dit akkoord zijn m.b.t. de
omgang met ganzen afspraken opgenomen tussen de ondertekenaars Stichting Groninger
Landschap, Staatsbosbeheer, Vereniging tot behoud van natuurmonumenten, Land- en Tuinbouw
Organisatie, BoerenNatuur en de provincie Groningen.
Het akkoord beoogt ganzenpopulaties in Groningen duurzaam in stand te houden op een zodanig
niveau dat een goed evenwicht wordt gevonden tussen de omgang van de van nature voorkomende
populaties en de risico`s die daarmee samenhangen.
Concreet betekent dit:
• De schade veroorzaakt door ganzen in zes jaar terug te brengen naar een acceptabel niveau;
• Het planmatig reduceren van de populatie zomerganzen tot een acceptabel niveau;
• Het planmatig wegnemen van populaties exoten en gedomesticeerde ganzen;
• Probleemsituaties m.b.t. zomer en/of winter ganzen aanpakken via gebiedsgericht maatwerk.
Daardoor wordt getracht:
• Op termijn de noodzaak tot het doden van ganzen voor beheer en schadebestrijding sterk te
verminderen;
• Het schudden van eieren na zes jaar niet meer toe te hoeven toe te passen;
• Te voldoen aan de door Nederland aangegane internationale verplichtingen voor trekganzen en in
Nederland aanwezige zomerganzen.
In het akkoord is voor de invulling van foerageergebieden het volgende opgenomen:
• De foerageergebieden zoals deze in 2005 zijn vastgesteld blijven de eerst twee jaren gehandhaafd
en indien partijen dit nodig achten na deze twee jaren aangepast.
• De deelname binnen de foerageergebieden wordt - daar waar mogelijk - gemaximaliseerd en heeft
nagenoeg uitsluitend betrekking op overjarig grasland, incidenteel op akkerpercelen indien dit ten
goede komt van de rust in het foerageergebied.
• De foerageergebieden zijn van kracht van 1 november tot 1 april, voor foerageergebieden met een
belangrijk aandeel aan brandganzen wordt de periode verlengd tot 15 mei.
• De buitendijkse gebieden langs de Waddenkust en de Dollard zullen worden ingericht (bieden rust
en korte vegetatie) als rust- en foerageergebieden voor vooral de brand- en rotgans conform het
kwelderherstelprogramma.
Een vertegenwoordiger van de respectievelijke ondertekenaars van het akkoord en een
vertegenwoordiger van de WBEG komen een aantal keren per jaar bij elkaar voor het opstellen en
eventueel (laten) uitvoeren van maatwerkplannen. De jachthouders met een jachtakte verenigd in een
of meerdere wbe’s zijn geen ondertekenaars van het akkoord.
Het Groninger ganzenakkoord wordt medio 2020 geëvalueerd.
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3.2

Brandgans (Branta leucopsis)

3.2.1 Voorkomen en trend in Nederland.
Overzomerende brandganzen
Vanaf 1988 broeden er jaarlijks overzomerende brandganzen in ons land, aanvankelijk alleen in het
Deltagebied, later ook elders. De eerste vogels waren losgelaten of ontsnapt uit collecties, misschien
ook achtergebleven zieke of gewonde trekkers. Daarna vestigde zich een snelgroeiende populatie
(rond 1000 paren in het jaar 2000) met het zwaartepunt nog steeds in het Deltagebied. Het
IJsselmeergebied en de Grote Rivieren nemen het leeuwendeel van de overige broedvogels voor hun
rekening, maar de verspreiding breidt zich uit als bestaande kolonies hun piek bereiken.
Overzomerende brandganzen nestelen doorgaans kolonieachtig op veilige plekken, vaak eilanden of
dammen. De toename bij ons vond plaats in een periode waarin de overzomerende brandgans een
spectaculaire toename kende in het Oostzeegebied en in Rusland. Ringmeldingen tonen aan dat er
uitwisseling bestaat tussen Nederlandse broedvogels en die uit de Duitse Waddenzee, het
Oostzeegebied en Rusland.
Overwinterende brandganzen
De overwinterende brandgans is hard op weg om de talrijkste overwinterende gans te worden in
Noordwest-Europa. De aantallen zijn enorm gestegen met in sommige winters meer dan 800.000
individuen. Tot 1990 bleef de verspreiding beperkt tot Friesland en het Wadden-, IJsselmeer- en
Deltagebied. Daarna veroverde de brandgans ook het binnenland, waar hij in aantal sterk toeneemt.
Bij de meest recente telling van 2015/2016 zijn als landelijk seizoenmaximum 663.695 brandganzen
geteld (www.sovon.nl)

Figuur 3: Verspreiding van de brandgans in Nederland als broed- en als niet-broedvogel (bron: Sovon).
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Figuur 4 . Links de nationale jaarlijkse populatie-index van broedende (overzomerende) brandgans en rechts het nationaal
gemiddeld aantal overwinterende brandganzen, op basis van het seizoen gemiddelde (bron Sovon).

3.2.2 Voorkomen en trend in de provincie Groningen
In de provincie Groningen komt de brandgans als broedvogel vooral in de wijde omgeving van de stad
Groningen voor. Als niet broedvogel zijn de meeste exemplaren aan de noordzijde van de provincie te
vinden.

Figuur 5 Verspreiding van de Brandgans in de provincie Groningen links als broed- en rechts als niet broedvogel
(bron: Sovon)

Figuur 6 Aantalsontwikkeling (trend) van de brandgans, links als broedvogel en rechts als niet broedvogel in de provincie
Groningen (bron: Sovon)

Aantallen overzomerende brandganzen
Jaarlijks op de derde zaterdag van juli vindt een provincie brede zomer(trend)telling van ganzen
plaats, uitgevoerd door de leden van de WBE`s in de provincie Groningen. Deze trendtelling geschiedt
overeenkomstig het “Protocol zomertelling ganzen” van de Landelijke technische werkgroep
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zomertelling ganzen. Onderstaande figuur geeft van deze trendtelling de uitkomsten van de laatste 5
jaar weer.

Figuur 7 getelde overzomerende brandganzen bij de jaarlijkse zomertelling (bron: FRS)

De trend van de overzomerende brandganzen is duidelijk stijgend.
Ten opzichte van de overwinterende brandganzen zijn het (nog) relatief geringe aantallen.
Aantallen overwinterende brandganzen
In onderstaande figuur zijn weergegeven de gemiddelde geregistreerde aantallen overwinterende
brandganzen in de periode van januari t/m maart en de (licht afnemende) trend 2013-2017.

Figuur 8: gemiddelde aantallen brandganzen over 2013-2017 in de periode januari t/m maart (bron: Sovon.nl)

3.2.3 Wettelijke status en Provinciaal beleid
De brandgans is een beschermde inheemse diersoort. De brandgans is als niet-broedvogel als
instandhoudingsdoel aangewezen voor de N2000 gebieden Lauwersmeer, Leekstermeergebied en
Waddenzee.
De provincie Groningen heeft in haar beleidsnotitie Flora en Fauna 2018 het volgende over ganzen
opgenomen:
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“Ganzen horen bij Groningen en komen met name in de wintermaanden veelvuldig voor in waterrijke
gebieden en aangrenzende landbouwgronden. Ook in de zomer zijn ganzen onderdeel van Groningen
met kleine populaties van broedende en niet broedende ganzen. Maar ganzen veroorzaken ook
schade aan gewassen. Het overgrote deel van de totale provinciale schade betreft schade
veroorzaakt door trekganzen. Ons doel is om deze schade en de kosten die ermee gemoeid gaan de
komende jaren te verminderen. De afspraken in het Groninger ganzenakkoord 2014 zijn voor ons
voorlopig leidend. We zullen het ganzenakkoord evalueren en op basis van de uitkomsten onze
aanpak eventueel bijsturen zodat we ons doel om schade te verminderen en daarmee de kosten te
verlagen behalen.”
3.2.4

Beschrijving van schade aan erkende belangen

Schadehistorie landbouwgewassen 2014-2018
De getaxeerde gewasschade veroorzaakt door brandganzen in de provincie Groningen concentreert
zich voornamelijk op blijvend grasland.
Onderstaande grafiek geeft de getaxeerde gewasschade veroorzaakt door de brandgans in de
periode 2014-2018 weer, onderverdeeld in grasland en akkerbouw.

Figuur 9 getaxeerde gewasschade, periode 2014-2018 (Bron: BIJ12)

De periode waarin de schade aanvangt concentreert zich in de eerste maanden van het jaar. Dit is de
periode van de eerste snede. Deze heeft voor agrarisch ondernemers de meeste bedrijfseconomische
waarde, daar dit kwalitatief de beste en daarmee ook de duurste snede is.
De gewasschade veroorzaakt door overwinterende ganzen in de provincie Groningen is op te splitsen
in gewasschade binnen foerageergebieden en buiten foerageergebieden. Foerageergebieden zijn
gewaspercelen die beschikbaar zijn voor de opvang van overwinterende ganzen. Binnen
foerageergebieden wordt de gewasschade veroorzaakt door overwinterende ganzen gedoogd en om
die reden ook volledig vergoed. Derhalve worden hier geen preventieve middelen ingezet en vindt
geen verjaging en bejaging (verjaging met ondersteunend afschot) plaats.
Onderstaande figuur geeft de getaxeerde gewasschade, veroorzaakt door overwinterende
brandganzen, in de periode 2014-2018, binnen en buiten foerageergebieden weer.
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Figuur 10 Getaxeerde gewasschade over winterende brandganzen in de periode 2014-2018. Uitgesplitst in binnen- en buiten
foerageergebieden (Bron: BIJ12)

3.2.5 Schade voorkomende en of schade beperkende maatregelen
Schade kan worden voorkomen of beperkt door een juiste mix van inzet van preventieve middelen en
methoden voor weren en verjagen en persoonlijke verjaging en bejaging 6 . Dat is van belang tijdens
de meest kwetsbare perioden van het gewas. Statische visuele en akoestische middelen werken maar
gedurende een korte periode, daarna treedt gewenning op. Door middelen en methoden voor weren
en verjagen af te wisselen met persoonlijke verjaging en bejaging, wordt de effectiviteit verhoogd en
wordt gewenning zoveel mogelijk voorkomen.
Bij12 Faunazaken heeft per schadeveroorzakende diersoort een Faunaschade Preventiekit opgesteld.
In de preventiekit wordt per diersoort, per gewas en per periode aangegeven welke preventieve
maatregelen het meest effectief zijn. De BIJ12 preventiekit is te raadplegen op:
https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/faunaschade-preventiekit-fpk/
Op de website van BIJ12, bij de uitleg van de preventiekit, wordt ook aangegeven dat de preventieve
maatregelen slechts gedurende een korte periode werken. Aanbevolen wordt om verschillende
preventieve (werende) middelen af te wisselen en te combineren met persoonlijke verjaging en
bejaging ter voorkoming van gewenning en ter verhoging van de effectiviteit van weren en verjagen.
Dit komt overeen met het rapport “Overzicht onderzoek schadesoorten in Nederland en leidraad
beoordeling onderzoek wildschade” (Buij et al 2018)7 waarin wordt geconstateerd dat met name actief
verjagen, zeker als het gaat om gecombineerde verjaagacties, effect hebben, maar dat er na verloop
van tijd gewenning lijkt op te treden. In dat verband legt dit rapport een verband met een (verhoogde)
effectiviteit van verjagen, indien ook gecombineerd wordt met verjagen met ondersteunend afschot
(bejagen).
3.2.6 Staat van instandhouding
Als niet-broedvogel is de staat van instandhouding van de brandgans in Nederland beoordeeld als
gunstig (bron: https://www.sovon.nl/nl/soort/1670).
Beoordeling Staat van Instandhouding
6
7

Bejagen is verjagen met ondersteunend afschot
http://edepot.wur.nl/453180
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Als broedvogel is de staat van instandhouding van de brandgans in Nederland beoordeeld als gunstig
(bron: https://www.sovon.nl/nl/soort/1670).

Beoordeling Staat van Instandhouding
Populatie
Verspreiding
Gunstig
Gunstig

Leefgebied
Gunstig

Toekomst
Gunstig

Eindoordeel
Gunstig

De staat van instandhouding van de brandgans in de provincie Groningen is gunstig te noemen.
3.2.7 Gevoerd beheer periode 2014-2019
In de afgelopen beheerperiode heeft schadebestrijding m.b.v. inzet van middelen en methoden voor
weren en verjagen (inclusief persoonlijke verjaging) en bejagen plaatsgevonden. Het meest toegepast
is het persoonlijk (meestal dagelijkse) verjagen. Persoonlijk verjagen wordt uitgevoerd door of namens
de grondgebruiker en al of niet met hulpmiddelen (hond, laser, ratel, quad, etc.).
Middelen en methoden voor weren en verjagen zijn plaatsen van vlaggen, ritsellinten,
(bewegende)vogelverschrikkers, statische laserapparatuur, kunstvossen, knalapparaten, het gebruik
van het geweer geweer als akoestisch middel en van voorwerpen die de aanwezigheid van de
grondgebruiker simuleren, bijvoorbeeld landbouwmachines midden in het land en deze zeer
regelmatig verplaatsen.
Al deze middelen en methoden om ganzen te weren en te verjagen zijn over het algemeen ook
ingezet door of namens de grondgebruiker.
Uitsluitend in combinatie en afgewisseld met bovenstaande middelen en methoden heeft bejagen van
de brandgans plaatsgevonden op basis van het Groninger Ganzenakkoord.
Gebruik van de ontheffing was mogelijk buiten de foerageergebieden en binnen de werkgebieden van
de wbe’s Nimrod, Noordwest Groningen, Eemsmond en Oldambt, in de beheerperiode steeds van
1 oktober tot 15 mei.
Uitvoering van schade bestrijden door verjagen met geweer (als akoestisch middel) en bejagen ligt bij
de jachtaktehouder, die hiervoor door de grondgebruiker is ingeschakeld. In een aantal gevallen is de
grondgebruiker ook de jachtaktehouder die op eigen land uitvoering geeft aan het bovenstaande.
De schadebestrijding met behulp van bejaging wordt ook uitgevoerd op grond van de beleidsregels
tegemoetkoming faunaschade van de provincie. Hierin is opgenomen dat voor het verkrijgen van een
tegemoetkoming faunaschade het noodzakelijk is dat adequaat gebruik wordt gemaakt van een
eventueel afgegeven ontheffing. Adequaat gebruik van de ontheffing houdt in dat de ontheffing
minimaal op twee verschillende dagen per week is gebruikt om schade te bestrijden door middel van
afschot van enkele van de schadeveroorzakende diersoorten. Bejaagacties moeten op datum van
uitvoering worden geregistreerd zo mogelijk in het Faunaregistratiesysteem en moeten verricht op, of
in een buffer van 200 meter rond het schadeperceel.
BIJ12 Faunazaken controleert hierop bij de beoordeling van de aanvraag voor een tegemoetkoming
faunaschade. Als deze bejaagacties niet zijn uitgevoerd wordt geen tegemoetkoming schade
uitgekeerd.
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Begrip overzomerende- en overwinterende brandganzen.
Vanaf 1 april tot 1 oktober spreken we van overzomerende ganzen en van 1 oktober tot 1 april van
overwinterende ganzen. Overwinterende grauwe ganzen en kolganzen komen in Nederland medio
oktober en vertrekken medio februari/maart. De brandgans (als trekgans) vertrekt echter pas medio
half mei.
Voor een juiste interpretatie van de beschikbare data (schade, aantallen en afschot) hanteren we in dit
beheerplan de volgende periodes voor de brandgans; 15 mei tot 1 okt voor de overzomerende
brandgans en 1 okt tot 15 mei voor de overwinterende brandgans.
Overzomerende brandganzen (periode 15 mei tot 1 okt) in de provincie Groningen
In april en mei groeperen grote groepen overwinterende brandganzen in de provincie Groningen voor
de trek naar het Noorden. Dit kunnen zeer grote aantallen zijn tot wel ca. 65.000 stuks (bron Sovon).
Een relatief gering aantal brandganzen blijft achter als standgans en wordt geregistreerd bij de
jaarlijkse trendtelling van de overzomerende ganzen door de wbe’s op de derde zaterdag van juli.
Deze overzomerende brandganzen (standganzen) veroorzaken weinig tot geen gewasschade.
Er vindt geen beheer (schadebestrijding) plaats van overzomerende brandganzen.
Overwinterende brandganzen (periode 1 okt tot 15 mei) in de provincie Groningen
In de periode 2014 – 2018 heeft beheer (schadebestrijding) van overwinterende brandganzen
plaatsgevonden, ter voorkoming of beperking van belangrijke schade aan gewassen.
3.2.8 Effectiviteit van de beheermaatregelen.
De uitwerking van het Groninger Ganzenakkoord in de afgelopen planperiode (2014-2018) is als
redelijk doeltreffend aan te merken voor wat betreft het bestrijden van schade veroorzaakt door
overwinterende brandganzen (trekganzen) in de provincie Groningen.

Figuur 11 Bron: Sovon, FRS en BIJ12

Op basis van de gegevens in bovenstaande figuur valt op het relatief gering gemiddeld aantal gedode
overwinterende brandganzen (339) in relatie tot de door Sovon getelde en geregistreerde gemiddelde
aantallen (32.805) en de gemiddelde getaxeerde schade binnen (120.030) en buiten de
foerageergebieden (85.282).
Het blijkt dat naast de inzet van middelen en methoden van weren en verjagen er relatief weinig
ganzen (gemiddeld 1%) gedood behoeven te worden om brandganzen effectief te weren en te
verjagen.
Door het gevoerde beheer in de afgelopen planperiode is bereikt dat over de afgelopen vijf jaar
gemiddeld 58% van de getaxeerde schade veroorzaakt door de overwinterende brandgans binnen de
foerageergebieden valt. Binnen de foerageergebieden vinden geen acties t.b.v. weren, verjagen en
bejagen plaats.
Het is aannemelijk dat de beschikbaarheid van foerageergebieden, i.c.m. de inzet van de middelen en
methoden van weren, verjagen en bejagen maakt, dat de ganzen en derhalve de door hen
veroorzaakte schade van buiten de foerageergebieden zich verplaatst naar binnen de
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foerageergebieden. Dit draagt ook bij aan het beperken van het aantal te doden brandganzen.
Uit het bovenstaande is te concluderen dat bejagen i.c.m. de inzet van andere (niet-lethale) middelen
en methoden om ganzen te weren en te verjagen, functioneel is.
We kunnen derhalve zeggen dat het beheer in de afgelopen planperiode duurzaam heeft bijgedragen
aan het voorkomen en beperken van ongewenste landbouwschade buiten de foerageergebieden.
Door de enorme aantallen overwinterende brandganzen in de provincie Groningen en de beperkingen
in het beheer, namelijk geen bejaging op blijvend grasland, blijft de gewasschade veroorzaakt door
overwinterende brandganzen buiten de foerageergebieden in de provincie Groningen aanzienlijk.
3.2.9 Noodzaak duurzaam beheer periode 2019-2024
Om gewasschade buiten foerageergebieden veroorzaakt door de brandgans te voorkomen dan wel te
beperken is het noodzakelijk om het huidige beheer (2014-2019) op grond van het Groninger
Ganzenakkoord (mei 2014) ten minste te continueren.
Een andere bevredigende oplossing is op dit moment niet voorhanden.
Grondgebruikers doen veel aan het inzetten en afwisselen van (niet lethale) middelen en methoden
voor weren en verjagen. Het systeem van verjagen (inclusief weren en bejagen) van ganzen buiten de
foerageergebieden naar foerageergebieden of gebieden waar geen gewasschade kan optreden en
waar ganzen kunnen/mogen verblijven blijkt te functioneren.
Gelet op het relatief gering aantal stuks afschot en de aangetoonde functionaliteit van
foerageergebieden kan gesproken worden van beheer, dat duurzaam bijdraagt aan het voorkomen en
beperken van landbouwschade.
Zonder beheer (schadebestrijding m.b.v. bejagen) zullen overwinterende brandganzen onvoldoende
verjaagd kunnen worden van de schadepercelen en zal de (ongewenste) schade veroorzaakt door
overwinterende brandganzen buiten de foerageergebieden toenemen.
In het Groninger Ganzenakkoord is o.a. opgenomen dat de schade veroorzaakt door overwinterende
ganzen binnen een periode van zes jaar teruggebracht moet worden naar een acceptabel niveau.
Indien de schade veroorzaakt door ganzen in de afgelopen beheerperiode, buiten de
foerageergebieden ter beoordeling van de provincie niet acceptabel is, zal het beheer (weren,
verjagen en bejagen) van overwinterende brandganzen uitgebreid moeten worden naar wbe-gebieden
buiten de kustregio en op percelen met blijvend grasland buiten foerageergebieden.
3.2.10 Gewenste stand, periode 2019-2024
De gewenste stand van de brandgans voor de komende beheerplanperiode (2019-2024) is een
beleidsmatige afweging. De staat van instandhouding is niet in het geding, deze is gunstig. Met
voortzetting van het huidige beheer ligt een verslechtering van de staat van instandhouding van de
brandgans niet in de rede. Het relatief geringe afschot leidt niet tot een verslechtering van de staat van
instandhouding van brandganzen.
Met bovenstaande conclusie is de gewenste stand van de brandgans een afweging van enerzijds de
mate van bescherming van de brandgans als overwinteraar in de provincie Groningen versus de
maximaal aanvaardbare gewasschade anderzijds.
Indien overgegaan zou worden tot schadebestrijding van overwinterende brandganzen buiten de
kustregio en op percelen met blijvend grasland, zal dit gelet op de huidige staat van instandhouding
en de inzet van middelen en methoden voor weren, verjagen en bejagen (gering afschot) niet leiden
tot verslechtering van de staat van instandhouding van de brandgans.
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3.2.11 Natura2000
Voor het gebruik van de ontheffing voor de brandgans in Natura 2000-gebieden kan een vergunning
Wet natuurbescherming noodzakelijk zijn. Het doden van ganzen, mag geen significant negatief effect
hebben op de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000-gebieden.
Dit kan voor de N2000 gebieden Zuidlaardermeergebied, Leekstermeergebied en Lauwersmeer
rekening houdend met verstoringsafstanden van broedende doelsoorten (verstoring door geluid).
consequenties hebben voor de intensiteit van het gebruik van de ontheffing.
3.2.12 Beheer (schadebestrijding) 2019 - 2024
Doelstelling is om de schade en de kosten voortkomend uit de aanwezigheid van ganzen de komende
jaren te verminderen waarbij de afspraken uit het Groninger ganzenakkoord leidend zijn.
Gelet op het gevoerde beheer in de afgelopen planperiode, de ontwikkeling van de aantallen
brandganzen en de door de brandganzen veroorzaakte gewasschade stelt de FBE Groningen voor
om de wijze van beheer (schadebestrijding) zoals in de afgelopen planperiode (2014-2019) voort te
zetten.
Aangezien in het werkgebied van de wbe Bierum in de afgelopen beheerperiode ook belangrijke
schade aan kwetsbare gewassen is getaxeerd en wbe Bierum gelegen is aan de Noordkust, dient het
werkgebied van deze wbe toegevoegd te worden. De verwachting is dat bij continuering van het
huidige beheer (schadebestrijding m.b.v. inzet van middelen en methoden voor weren en verjagen en
bejagen), de effectiviteit van het beheer gelijk zal blijven.
Door regelmatige monitoring van data (aantallen, schade en afschot) zal het effect van het beheer
worden bijgehouden en waar nodig worden bijgesteld.
In 2020 vindt er een evaluatie plaats van het Groninger ganzenakkoord waarna eventuele bijstelling
van beleid en beheer zou kunnen plaatsvinden.
3.2.13 Plaats en perioden van beheermaatregelen 2019-2024
De Faunabeheereenheid Groningen vraagt ontheffing ex. art. 3.17 Wnb op voorhand aan voor het
doden van overwinterende brandganzen in de periode van 1 oktober t/m 15 mei met behulp van het
geweer t.b.v. het voorkomen en beperken van belangrijke schade aan kwetsbare gewassen op
agrarische gewaspercelen voor de duur van dit plan (2019 - 2024).
Deze ontheffing wordt aangevraagd voor de gebieden aan de noordkust en het Dollard-gebied,
namelijk de wbe-gebieden Nimrod, Noordwest Groningen, Eemsmond, Bierum en Oldambt.
•
Van deze ontheffing mag alleen gebruik worden gemaakt op kwetsbare gewassen. Gebruik wordt
slechts toegestaan als er belangrijke schade is of dreigt te ontstaan en wanneer na het
aantoonbaar inzetten van ten minste twee typen preventieve middelen (te weten visuele en
akoestische middelen voor weren en verjagen) blijkt dat deze onvoldoende effect hebben.
•
Indien en voor zover de provincie besluit dat de huidige schade buiten de foerageergebieden niet
acceptabel is, dient de ontheffing uitgebreid te worden voor percelen met blijvend grasland, ook
voor de wbe-gebieden buiten de kustregio’s. Voor wat betreft de schadehistorie 2014-2018 van
blijvend grasland buiten foerageergebieden in wbe-gebieden, zie bijlage 8.2.
•
Van de ontheffing mag alleen gebruik worden gemaakt in de periode november en december van
een half uur voor zonsopkomst tot 12.00 uur, in de periode 01 januari t/m 15 mei van een half uur
voor zonsopkomst tot een half uur na zonsondergang.
•
Ter ondersteuning van het weren en verjagen mogen per dag en per schadeperceel maximaal 8
geweren ingezet worden en mogen maximaal 15 ganzen (grauwe ganzen en/of kolganzen en/of
brandganzen) worden geschoten. Per jachtaktehouder mogen per dag en per schade perceel
maximaal 8 ganzen (grauwe ganzen en/of kolganzen en/of brandganzen) worden geschoten.
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Tevens vraagt de FBE ontheffing ex. art. 3.26 lid 3 Wnb aan voor het moeten zijn van jachthouder (art.
3.26 lid 1 onder b Wnb jo. art. 3.12 lid 1 onder a Bnb). Er wordt alleen ontheffing gevraagd voor het
moeten zijn van jachthouder. De jachtaktehouder dient bij het gebruik van de ontheffing wel in het
bezit te zijn van een gedagtekende en ondertekende verklaring van de grondgebruiker waarin
omschreven staat dat hij op diens gronden ganzen mag bejagen. De jachtaktehouder dient bij het
gebruik van de ontheffing aan de overige eisen van een jachtveld ex. art. 3.12 te voldoen.
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3.3

Grauwe gans (Anser anser)

3.3.1 Voorkomen en trend in Nederland
Overzomerende ganzen
In de eerste helft van de twintigste eeuw verdween de grauwe gans nagenoeg als broedvogel door
ontginning van moerassen en bejaging. Uitzetpogingen leidden rond 1970 tot broedpopulaties in
Friesland en het Deltagebied, gevolgd door een spontane vestiging in Flevoland. Daarna begon een
periode van stormachtige uitbreiding, waarbij alleen de droge en bosrijke streken van Nederland
werden overgeslagen. De aantallen broedparen namen toe van hooguit 150 in 1977 naar bijna 9.000
in het jaar 2000 en een veelvoud nadien.
Overwinterende ganzen
Het aantal overwinterende ganzen steeg vanaf 1975 enorm, een gevolg van de toegenomen
Noordwest-Europese broedpopulatie inclusief de Nederlandse. De aantallen zijn het hoogst in najaar
en winter, wanneer de omvangrijke eigen populatie (grotendeels standvogels) aanvulling uit Noord- en
Oost-Europa krijgt. Rond 2010 ging het om maximaal een half miljoen grauwe ganzen, verdeeld over
het hele land maar met accenten in het Deltagebied en rivierengebied. Streng winterweer heeft weinig
effect op aantallen en verspreiding. In juni en juli ruien grauwe ganzen de slagpennen en zoeken ze
veilige rietmoerassen op. Lange tijd fungeerden de Oostvaardersplassen als ruiplek voor
tienduizenden vogels uit zowel Nederland als elders in Europa. Tegenwoordig ruien ook veel grauwe
ganzen in de broedregio en is het aantal ruigebieden in heel Europa sterk gegroeid. Nog steeds ruien
echter ook buitenlandse vogels in ons land. Bij de meest recente telling van 2015/2016 zijn als
landelijk seizoenmaximum 366.882 grauwe ganzen geteld (www.sovon.nl).

Figuur 12 De verspreiding van de grauwe gans in Nederland als broed- en als niet-broedvogel
bron: Sovon
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Figuur 13 Links de nationale jaarlijkse populatie-index van broedende (overzomerende) grau we gans en rechts het
nationaal gemiddeld aantal overwinterende grau we ganzen op basis van het seizoen gemiddelde. (bron Sovon)

3.3.2 Voorkomen en trend in de provincie Groningen
In de provincie Groningen komt de grauwe gans als broedvogel verspreid voor. Als niet broedvogel is
deze meer verspreid over de provincie. Zie de verspreiding van Grauwe ganzen in de provincie
Groningen, zie Figuur 13.

Figuur 14 Verspreiding van de grauwe gans in de provincie Groningen als broed- en niet broedvogel
bron: Sovon

Figuur 15 aantalsontwikkeling (trend) van de grauwe gans als broed- en als watervogel trend in de provincie Groningen
bron Sovon
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Aantallen overzomerende grauwe ganzen
Jaarlijks op de derde zaterdag van juli vindt een provincie brede zomer(trend)telling van ganzen
plaats, uitgevoerd door de leden van de wbe`s in de provincie Groningen. Deze trendtelling geschiedt
overeenkomstig het “Protocol zomertelling ganzen” van de Landelijke technische werkgroep
zomertelling ganzen. Onderstaande figuur geeft van deze trendtelling de uitkomsten van de laatste 5
jaar weer.

Figuur 16 bron: FRS

De trend van overzomerende grauwe ganzen is een duidelijk stijgende trend.
Aantallen overwinterende grauwe ganzen
In onderstaande figuur zijn weergegeven de gemiddelde geregistreerde aantallen overwinterende
grauwe ganzen in de periode januari t/m maart en de (stijgende) trend 2013-2017.

Figuur 17: bron: Sovon.nl

3.3.3 Wettelijke status en Provinciaal beleid
De grauwe gans is een beschermde inheemse diersoort. De grauwe gans is als niet-broedvogel als
instandhoudingsdoel aangewezen voor de N2000 gebieden Lauwersmeer en Waddenzee.
De provincie Groningen heeft in haar beleidsnotitie Flora en Fauna 2018 het volgende over ganzen
opgenomen:
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“Ganzen horen bij Groningen en komen met name in de wintermaanden veelvuldig voor in waterrijke
gebieden en aangrenzende landbouwgronden. Ook in de zomer zijn ganzen onderdeel van Groningen
met kleine populaties van broedende en niet broedende ganzen. Maar ganzen veroorzaken ook
schade aan gewassen. Het overgrote deel van de totale provinciale schade betreft schade
veroorzaakt door trekganzen. Ons doel is om deze schade en de kosten die ermee gemoeid gaan de
komende jaren te verminderen. De afspraken in het Groninger ganzenakkoord 2014 zijn voor ons
voorlopig leidend. We zullen het ganzenakkoord evalueren en op basis van de uitkomsten onze
aanpak eventueel bijsturen zodat we ons doel om schade te verminderen en daarmee de kosten te
verlagen behalen.”
3.3.4

Beschrijving van schade aan erkende belangen

Schadehistorie landbouwgewassen 2014-2018
De getaxeerde gewasschade veroorzaakt door brandganzen in de provincie Groningen concentreert
zich voornamelijk op blijvend grasland.
Onderstaande grafiek geeft de getaxeerde gewasschade veroorzaakt door de grauwe gans in de
periode 2014-2018 weer, onderverdeeld in grasland en akkerbouw.

Figuur 18 Bron: BIJ12

De periode waarin de schade aanvangt concentreert zich in de eerste maanden van het jaar. Dit is de
periode van de eerste snede. Deze heeft voor agrarisch ondernemers de meeste bedrijfseconomische
waarde daar dit kwalitatief de beste en daarmee ook de duurste snede is.
De gewasschade veroorzaakt door overwinterende ganzen in de provincie Groningen is op te splitsen
in gewasschade binnen foerageergebieden en buiten foerageergebieden. Foerageergebieden zijn
gewaspercelen die beschikbaar zijn voor de opvang van overwinterende ganzen. Binnen
foerageergebieden wordt de gewasschade veroorzaakt door overwinterende ganzen gedoogd en om
die reden ook volledig vergoed. Derhalve worden geen preventieve middelen ingezet en vindt geen
verjaging en bejaging (verjagen met ondersteunend afschot) plaats.
Onderstaande figuur geeft de getaxeerde gewasschade veroorzaakt door overwinterende grauwe
ganzen, in de periode 2014-2018, binnen en buiten foerageergebieden, weer.
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Figuur 19 Bron: BIJ12

De gewasschade veroorzaakt door overzomerende grauwe ganzen in de provincie Groningen.
In de onderstaande figuur is de door BIJ12 getaxeerde gewasschade veroorzaakt door de
overzomerende grauwe gans in de periode 2014-2018 weergegeven.

Figuur 20 Bron: BIJ12

3.3.5 Schade voorkomende en schade beperkende maatregelen
Schade kan worden voorkomen of beperkt door een juiste mix van inzet van preventieve middelen en
methoden voor weren en verjagen en persoonlijke verjaging en bejaging. Dat is van belang tijdens de
meest kwetsbare perioden van het gewas. Statische visuele en akoestische middelen werken maar
gedurende een korte periode, daarna treedt gewenning op. Door werende middelen en methoden af
te wisselen met persoonlijke verjaging en bejaging wordt de effectiviteit verhoogd en wordt gewenning
zoveel mogelijk voorkomen.
Bij12 Faunazaken heeft per schadeveroorzakende diersoort een Faunaschade Preventiekit opgesteld.
In de preventiekit wordt per diersoort, per gewas en per periode aangegeven welke preventieve
maatregelen het meest effectief zijn. De BIJ12 preventiekit is te raadplegen op:
https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/faunaschade-preventiekit-fpk/
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Op de website van BIJ12, bij de uitleg van de preventiekit, wordt ook aangegeven dat deze
preventieve maatregelen slechts gedurende een korte periode werken. Aanbevolen wordt om
verschillende preventieve middelen voor weren en verjagen af te wisselen en te combineren met
persoonlijke verjaging en bejaging ter voorkoming van gewenning en ter verhoging van de effectiviteit
van weren en verjagen.
Dit komt overeen met het rapport “Overzicht onderzoek schadesoorten in Nederland en leidraad
beoordeling onderzoek wildschade” (Buij et al 2018), waarin wordt geconstateerd dat met name
actieve verjaging, zeker als het gaat om gecombineerde verjaagacties, effect hebben, maar dat er na
verloop van tijd gewenning lijkt op te treden. In dat verband legt dit rapport een verband met een
(verhoogde) effectiviteit van verjagen, indien ook gecombineerd wordt met bejagen.
3.3.6

Staat van instandhouding

Als niet-broedvogel is de staat van instandhouding van de grauwe gans in Nederland beoordeeld als
gunstig (bron: https://www.sovon.nl/nl/soort/1610).
Beoordeling Staat van Instandhouding
Populatie
Verspreiding
Gunstig
Gunstig

Leefgebied
gunstig

Toekomst
Gunstig

Eindoordeel
Gunstig

Als broedvogel is de staat van instandhouding van de grauwe gans in Nederland beoordeeld als
gunstig (bron: https://www.sovon.nl/nl/soort/1610).
Beoordeling Staat van Instandhouding
Populatie
Verspreiding
Gunstig
Gunstig

Leefgebied
Gunstig

Toekomst
Gunstig

Eindoordeel
Gunstig

3.3.7 Gevoerd beheer afgelopen periode
In de afgelopen beheerperiode heeft schadebestrijding m.b.v. inzet van middelen en methoden voor
weren en verjagen (inclusief persoonlijke verjaging) en bejagen plaatsgevonden. Het meest toegepast
is het persoonlijk (meestal dagelijkse) verjagen. Persoonlijk verjagen wordt uitgevoerd door of namens
de grondgebruiker en al of niet met hulpmiddelen (hond, laser, ratel, quad, etc.).
Middelen en methoden voor weren en verjagen zijn plaatsen van vlaggen, ritsellinten,
(bewegende)vogelverschrikkers, statische laserapparatuur, kunstvossen, knalapparaten, het gebruik
van het geweer geweer als akoestisch middel en van voorwerpen die de aanwezigheid van de
grondgebruiker simuleren, bijvoorbeeld landbouwmachines midden in het land en deze zeer
regelmatig verplaatsen.
Al deze middelen en methoden om ganzen te weren en te verjagen zijn over het algemeen ook
ingezet door of namens de grondgebruiker.
Uitsluitend in combinatie en afgewisseld met bovenstaande middelen en methoden heeft het bejagen
van de overwinterende en overzomerende grauwe gans plaatsgevonden op basis van het Groninger
Ganzenakkoord.
Uitvoeren van schade bestrijden door verjagen met geweer (als akoestisch middel en bejagen) ligt bij
de jachtaktehouder, die hiervoor door de grondgebruiker is ingeschakeld. In een aantal gevallen is de
grondgebruiker ook de jachtaktehouder, die op eigen land uitvoering geeft aan het bovenstaande.
Schadebestrijding met behulp van bejagen wordt ook uitgevoerd op grond van de beleidsregels
tegemoetkoming faunaschade van de provincie. Hierin is opgenomen dat voor het verkrijgen van een
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tegemoetkoming faunaschade het noodzakelijk is dat adequaat gebruik wordt gemaakt van een
eventueel afgegeven ontheffing. Adequaat gebruik van de ontheffing houdt in dat de ontheffing
minimaal op twee verschillende dagen per week is gebruikt om schade te bestrijden door middel van
afschot van enkele van de schadeveroorzakende diersoorten. Bejaagacties moeten op datum van
uitvoering worden geregistreerd zo mogelijk in het Faunaregistratiesysteem en moeten worden
verricht op, of in een buffer van 200 meter rond het schadeperceel.
BIJ12 Faunazaken controleert hierop bij de beoordeling van de aanvraag voor een tegemoetkoming
faunaschade. Als deze bejaagacties niet zijn uitgevoerd wordt geen tegemoetkoming schade
uitgekeerd.
Afschot overzomerende grauwe gans.
Op grond van het Groninger Ganzenakkoord was in de afgelopen beheerperiode van 1 maart tot 1
november bejagen van overzomerende grauwe ganzen mogelijk in de hele provincie Groningen op
alle gewassen buiten de foerageergebieden.

Figuur 20 Bron: FRS

Afschot overwinterende grauwe gans
Op grond van het Groninger Ganzenakkoord was in de afgelopen beheerperiode van 1 november tot
1 maart bejagen van overwinterende grauwe ganzen mogelijk in de hele provincie Groningen
uitsluitend op kwetsbare gewassen buiten foerageergebieden.
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Figuur 21 Bron: FRS

3.3.8

Effectiviteit van de beheermaatregelen.

De uitwerking van het Groninger Ganzenakkoord in de afgelopen planperiode (2014-2018) is als
redelijk doeltreffend aan te merken voor wat betreft het bestrijden van schade veroorzaakt door
overwinterende grauwe ganzen (trekganzen) in de provincie Groningen.

Figuur 22. Bron: Sovon, BIJ12 en FRS

Op basis van de gegevens in bovenstaande figuur valt op het relatief gering gemiddeld aantal gedode
grauwe ganzen (392 ) in relatie tot de door Sovon getelde en geregistreerde gemiddelde aantallen
(5.780) en de gemiddelde getaxeerde schade binnen (97.276) en buiten de foerageergebieden
(79.104).
Het blijkt dat naast de inzet van middelen en methoden van weren en verjagen er relatief weinig
ganzen (7%) gedood behoeven te worden om grauwe ganzen effectief te weren en te verjagen.
Door het gevoerde beheer in de afgelopen planperiode is bereikt dat over de afgelopen vijf jaar
gemiddeld 55% van de getaxeerde schade veroorzaakt door de overwinterende grauwe gans binnen
de foerageergebieden valt. Binnen de foerageergebieden vinden geen acties t.b.v. weren, verjagen en
bejagen
Het is aannemelijk dat de beschikbaarheid van foerageergebieden, i.c.m. de inzet van de middelen en
methoden van weren, verjagen en bejagen maakt, dat de ganzen en derhalve de door hen
veroorzaakte schade van buiten de foerageergebieden zich verplaatst naar binnen de
foerageergebieden. Dit draagt ook bij aan het beperken van het aantal te doden brandganzen.
Uit het bovenstaande is te concluderen dat bejagen i.c.m. de inzet van andere (niet-lethale) middelen
en methoden om ganzen te weren en te verjagen, functioneel is.
We kunnen derhalve zeggen dat het beheer in de afgelopen planperiode duurzaam heeft bijgedragen
aan het voorkomen en beperken van ongewenste landbouwschade buiten de foerageergebieden.
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Door de grote aantallen overwinterende grauwe ganzen in de provincie Groningen en de beperkingen
in het beheer, namelijk geen bejaging op blijvend grasland, blijft de gewasschade veroorzaakt door
overwinterende grauwe ganzen buiten de foerageergebieden in de provincie Groningen aanzienlijk.
3.3.9 Noodzaak duurzaam beheer periode 2019-2024
Om gewasschade buiten foerageergebieden veroorzaakt door de grauwe gans te voorkomen dan wel
te beperken is het noodzakelijk om het huidige beheer (2014-2019) op grond van het Groninger
Ganzenakkoord (mei 2014) ten minste te continueren.
Een andere bevredigende oplossing is op dit moment niet voorhanden.
Grondgebruikers doen veel aan het inzetten en afwisselen van (niet lethale) middelen en methoden
voor weren en verjagen. Het systeem van verjagen (inclusief weren en bejagen) van ganzen buiten de
foerageergebieden naar foerageergebieden of gebieden waar geen gewasschade kan optreden en
waar ganzen kunnen/mogen verblijven, blijkt te functioneren.
Gelet op het relatief gering aantal stuks afschot en de aangetoonde functionaliteit van
foerageergebieden kan gesproken worden van beheer, dat duurzaam bijdraagt aan het voorkomen en
beperken van landbouwschade.
Zonder beheer (schadebestrijding m.b.v. bejagen) zullen overwinterende grauwe ganzen onvoldoende
verjaagd kunnen worden van de schadepercelen en zal de (ongewenste) schade veroorzaakt door
overwinterende grauwe ganzen buiten de foerageergebieden toenemen.
In het Groninger Ganzenakkoord is o.a. opgenomen dat de schade veroorzaakt door overwinterende
ganzen binnen een periode van zes jaar teruggebracht moet worden naar een acceptabel niveau.
Indien de schade veroorzaakt door ganzen in de afgelopen beheerperiode, buiten de
foerageergebieden niet acceptabel is, zal het beheer (weren, verjagen en bejagen) van
overwinterende grauwe ganzen uitgebreid moeten worden naar percelen met blijvend grasland buiten
foerageergebieden.
3.3.10 Gewenste stand, periode 2019-2024
De gewenste stand van de grauwe gans voor de komende beheerplanperiode (2019-2024) is een
beleidsmatige afweging. De staat van instandhouding is niet in het geding, deze is gunstig. Met
voortzetting van het huidige beheer ligt een verslechtering van de staat van instandhouding van de
grauwe gans niet in de rede. Het relatief geringe afschot leidt niet tot een verslechtering van de staat
van instandhouding van grauwe ganzen.
Met bovenstaande is de gewenste stand van de grauwe gans een afweging van de mate van
bescherming van de grauwe gans als overwinteraar in Groningen versus de maximaal aanvaardbare
gewasschade.
Indien overgegaan zou worden tot schadebestrijding van overwinterende grauwe ganzen op percelen
met blijvend grasland, zal dit gelet op de huidige staat van instandhouding ook niet leiden tot
verslechtering van de staat van instandhouding van de grauwe gans.
3.3.11 Natura2000
Voor het gebruik van de ontheffing voor de grauwe gans in Natura 2000-gebieden kan een vergunning
Wet natuurbescherming noodzakelijk zijn. Het doden van ganzen, mag geen significant negatief effect
hebben op de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000-gebieden.
Dit kan voor de N2000 gebieden Zuidlaardermeergebied, Leekstermeergebied en Lauwersmeer
rekening houdend met verstoringsafstanden van broedende doelsoorten (verstoring door geluid).
consequenties hebben voor de intensiteit van het gebruik van de ontheffing.
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3.3.12 Beheer (schadebestrijding) 2019 - 2024
Doelstelling is om de schade en de kosten voortkomend uit de aanwezigheid van ganzen de komende
jaren te verminderen waarbij de afspraken uit het Groninger ganzenakkoord leidend zijn.
Gelet op het gevoerde beheer in de afgelopen planperiode, de ontwikkeling van de aantallen grauwe
ganzen en de door de grauwe ganzen veroorzaakte gewasschade stelt de FBE Groningen voor om de
wijze van beheer (schadebestrijding) zoals in de afgelopen planperiode (2014-2019) voort te zetten.
De verwachting is dat bij continuering van het huidige beheer (schadebestrijding m.b.v. inzet van
middelen en methoden voor weren en verjagen en bejagen), de effectiviteit van het beheer gelijk zal
blijven.
Door regelmatige monitoring van data (aantallen, schade en afschot) zal het effect van het beheer
worden bijgehouden en waar nodig worden bijgesteld.
In 2020 vindt er een evaluatie plaats van het Groninger ganzenakkoord waarna eventuele bijstelling
van beleid en beheer zou kunnen plaatsvinden. Doelstelling is om de schade en de kosten
voortkomend uit de aanwezigheid van ganzen de komende jaren te verminderen waarbij de afspraken
uit het Groninger Ganzenakkoord leidend zijn.
3.3.13 Plaats en perioden van beheermaatregelen 2019-2024
De Faunabeheereenheid Groningen vraagt ontheffing ex. art. 3.17 Wnb op voorhand aan voor het
doden van grauwe ganzen in de periode van 1 november tot 1 maart (winterperiode) en de periode
van 1 maart tot 1 november (zomerperiode) met behulp van het geweer t.b.v. het voorkomen en
beperken van belangrijke schade aan gewassen op agrarische percelen voor de duur van dit plan
(2019-2024).
Periode van 1 november tot 1 maart (Overwinterende grauwe ganzen):
•
In de periode van 1 november tot 1 maart mag van de ontheffing uitsluitend gebruik worden
gemaakt als er belangrijke schade is of dreigt te ontstaan aan kwetsbare gewassen op agrarische
gewaspercelen en wanneer na het aantoonbaar inzetten van ten minste twee typen preventieve
middelen, te weten visuele en akoestische middelen voor weren en verjagen, blijkt dat deze
onvoldoende effect hebben.
•
De ontheffing m.b.t. de overwinterende grauwe gans is niet van toepassing op blijvend grasland
•
Indien en voor zover de provincie besluit dat de huidige schade buiten de foerageergebieden niet
acceptabel is, dient de ontheffing uitgebreid te worden voor percelen met blijvend grasland buiten
foerageergebieden. Voor wat betreft de schadehistorie 2014-2018 van blijvend grasland buiten
foerageergebieden in wbe-gebieden, zie bijlage 8.2.
•
Van de ontheffing mag ook gebruik worden gemaakt in de periode november en december van
een half uur voor zonsopkomst tot 12.00 uur. In de maanden januari en februari van een half uur
voor zonsopkomst tot een half uur na zonsondergang.
•
Er mogen per dag en per schadeperceel maximaal 8 geweren ingezet worden en maximaal 15
ganzen (grauwe ganzen en/of kolganzen en/of brandganzen) geschoten worden.
Per jachtaktehouder mogen per dag en per schadeperceel maximaal 8 ganzen (grauwe ganzen
en/of kolganzen en/of brandganzen) worden geschoten.
Periode van 1 maart tot 1 november (Overzomerende grauwe ganzen):
Ten aanzien van de overzomerende grauwe ganzen is onderscheid gemaakt in het beheer van
grauwe ganzen binnen- en buiten probleemgebieden.
Probleemgebieden betreffen de werkgebieden van de volgende wbe’s: Nimrod, Noordwest Groningen,
Eemsmond, Westerkwartier, Oude Veenkoloniën, Oldambt, Duurswold, Meedhuizen alsmede de
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gronden gelegen binnen de begrenzingen van de WBE`s Bierum e.o., Fivelgo en Hunsingo, voor
zover het gronden betreft gelegen tussen het Damsterdiep en het Eemskanaal.
• Binnen probleemgebieden (gebruik ontheffng op voorhand:
- Ontheffing voor het doden van overzomerende grauwe ganzen voor de periode 1 maart tot 1
november.
- Van deze ontheffing mag gebruik worden gemaakt van een uur voor zonsopkomst tot een uur
na zonsondergang, echter in maart en oktober van een half uur voor zonsopkomst tot een half
uur na zonsondergang
- Het gebruik van lokmiddelen (niet zijnde bandopnemers) is toegestaan, behalve in maart en
oktober.
- Op percelen met blijvend grasland hoeven geen preventieve statische middelen voor weren en
verjagen te worden gebruikt, maar kan worden volstaan met het verjagen door menselijke
aanwezigheid alvorens tot verjagen met ondersteunend afschot (bejagen) over te gaan.
• Buiten probleemgebieden (geen gebruik ontheffing op voorhand):
- Wanneer bestrijding van schade door grauwe ganzen noodzakelijk is op percelen gelegen
buiten de bovengenoemde gebieden, dient de FBE-Groningen, alvorens zij krachtens de
ontheffing een machtiging mag verstrekken aan een grondgebruiker, de aanvraag te melden bij
Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen.
- Ter ondersteuning van verjagen mogen per dag en per schadeperceel maximaal 8 geweren
ingezet worden en maximaal 15 ganzen (grauwe ganzen en/of brandganzen) worden
afgeschoten. Per jachtaktehouder mogen per dag en per schadeperceel maximaal 8 ganzen
(grauwe ganzen en/of brandganzen) worden geschoten.
- Indien sprake is van kwetsbare gewassen mag van de ontheffing slechts gebruik worden
gemaakt als er belangrijke schade is of dreigt te ontstaan en wanneer na het aantoonbaar
inzetten van ten minste twee typen preventieve middelen, te weten visuele en akoestische
middelen voor weren en verjagen, blijkt dat deze onvoldoende effect hebben. Indien er sprake
is van weide-, hooi- of graszaadpercelen waarvan het grasgewas minimaal zes maanden oud is
en granen in de afrijpingsperiode, kan worden volstaan met verjagen door menselijke
aanwezigheid alvorens tot afschot ter ondersteuning van het verjagen (bejagen) over te gaan.
- Van de ontheffing mag gebruik worden gemaakt van een half uur voor zonsopkomst tot een half
uur na zonsondergang.
Tevens vraagt de FBE ontheffing ex. art. 3.26 lid 3 Wnb aan voor het moeten zijn van jachthouder (art.
3.26 lid 1 onder b Wnb jo. art. 3.12 lid 1 onder a Bnb). Er wordt alleen ontheffing gevraagd voor het
moeten zijn van jachthouder. De jachtaktehouder dient bij het gebruik van de ontheffing wel in het
bezit te zijn van een gedagtekende en ondertekende verklaring van de grondgebruiker waarin
omschreven staat dat hij op diens gronden ganzen mag verjagen en bejagen. De jachtaktehouder
dient bij het gebruik van de ontheffing aan de overige eisen van een jachtveld ex. art. 3.12 te voldoen.
Tenslotte vraagt de FBE ontheffing aan voor legselbeperking van grauwe ganzen voor de looptijd van
de ontheffing in de periode van 1 februari tot 1 juni.
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3.4

Kolgans (Anser albifrons)

3.4.1 Voorkomen en trend in Nederland
Overzomerende kolganzen
Kolganzen broeden vanaf 1980 in ons land in snel toenemende aantallen. In eerste instantie ging het
om lokvogels, gebruikt bij de jacht en losgelaten nadat dit middel verboden werd. De populatie groeide
tot maximaal 250 paren rond 2000 en het drievoudige nog geen tien jaren later. Kerngebieden liggen
rond de Friese Meren, in de Zaanstreek, oostelijk Zuid-Holland en het rivierengebied, vooral daar waar
ook de meeste jagers actief waren. De totale broedpopulatie werd in de periode 2013 – 2015 geschat
op 420 – 700 kolganzen (www.sovon.nl).
Overwinterende kolganzen
Kolganzen zijn voornamelijk aanwezig van oktober tot en met maart, met de hoogste aantallen midden
in de winter. Maximaal vertoeven er bijna 900.000 kolganzen in ons land, 80% van de
wereldpopulatie. De grootste concentraties houden zich op in graslanden in Friesland en het
rivierengebied. Strenge vorst en zware sneeuwval kan leiden tot een leegloop uit NoordoostNederland (en toenemende aantallen in Zuidwest-Nederland en het rivierengebied), soms ook tot een
massale toestroom of doortrek van vogels die eerst oostelijker pleisterden. De landelijke aantallen
namen sinds 1975 fors toe. Dit berust deels op een herverdeling van kolganzen binnen Europa
overwinterende kolganzen en verlaagde jachtdruk. Tegelijkertijd arriveerde de voorhoede steeds
vroeger en namen kolganzen nieuwe pleisterplaatsen buiten de traditionele in gebruik. Kolganzen
blijven overigens niet langer hangen dan voorheen: in zachte winters trekt al een fors deel weg in
februari. De in Nederland overwinterende aantallen zijn sinds 2005 stabiel; dat de
seizoensgemiddelden nog toenamen komt vooral doordat grote aantallen soms al vroeg in de herfst
arriveren. Bij de meest recente telling van 2016/2017 zijn als landelijk seizoenmaximum 817.248
kolganzen geteld (www.sovon.nl).

Figuur 23 De verspreiding van de kolgans in Nederland zowel als broedvogel als niet-broedvogel
bron: Sovon
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Figuur 24 Links de nationale jaarlijkse populatie-index van broedende (overzomerende) kolgans en rechts het nationaal
gemiddeld aantal overwinterende kolganzen op basis van het seizoen gemiddelde. (bron Sovon)

3.4.2

Voorkomen en trend in de provincie Groningen

Figuur 25 Verspreiding van de Kolgans in de provincie Groningen als overzomerende gans en wintergast
bron: Sovon

Figuur 26 Aantalsontwikkeling (trend) van de over winterende kolgans in de provincie Groningen. bron: Sovon
opm. Sovon geeft aan dat er onvoldoende gegevens zijn voor een trendanalyse van de overzomerende kolgans in de provincie
Groningen vandaar geen figuur met de trend.

Aantallen overzomerende kolganzen
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Jaarlijks, op de derde zaterdag van juli, vindt een provincie brede zomer(trend)telling van ganzen
plaats, uitgevoerd door de leden van de wbe`s in de provincie Groningen. Deze trendtelling geschiedt
overeenkomstig het “Protocol zomertelling ganzen” van de Landelijke technische werkgroep
zomertelling ganzen.
Onderstaande figuur geeft van deze trendtelling de uitkomsten van de laatste 5 jaar weer.
Hieruit blijkt dat het aantal overzomerende kolganzen in de provincie Groningen zeer laag is, in 2014
en 2015 zijn bij de zomertelling zelfs geen kolganzen waargenomen.

Figuur 27 Bron: FRS

Aantallen overwinterende kolganzen
De populatie overwinterende kolganzen in de provincie Groningen is de afgelopen decennia fors
gestegen, zie onderstaand figuur. Vanaf 2013 heeft de trend zich echter gestabiliseerd en is zelfs licht
gedaald, zie onderstaand grafiek.

Figuur 28 Bron: Sovon
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3.4.3 Wettelijke status en Provinciaal beleid
De kolgans is een beschermde inheemse diersoort. De kolgans is als niet broedvogel als
instandhoudingsdoel aangewezen voor de N2000 gebieden Lauwersmeer, Leekstermeergebied en
Zuidlaardermeergebied
De provincie Groningen heeft in haar beleidsnotitie Flora en Fauna 2018 het volgende over ganzen
opgenomen:
“Ganzen horen bij Groningen en komen met name in de wintermaanden veelvuldig voor in waterrijke
gebieden en aangrenzende landbouwgronden. Ook in de zomer zijn ganzen onderdeel van Groningen
met kleine populaties van broedende en niet broedende ganzen. Maar ganzen veroorzaken ook
schade aan gewassen. Het overgrote deel van de totale provinciale schade betreft schade
veroorzaakt door trekganzen. Ons doel is om deze schade en de kosten die ermee gemoeid gaan de
komende jaren te verminderen. De afspraken in het Groninger ganzenakkoord 2014 zijn voor ons
voorlopig leidend. We zullen het ganzenakkoord evalueren en op basis van de uitkomsten onze
aanpak eventueel bijsturen zodat we ons doel om schade te verminderen en daarmee de kosten te
verlagen behalen.”
3.4.4

Beschrijving van schade aan erkende belangen

Schadehistorie landbouwgewassen 2014-2015
De getaxeerde gewasschade veroorzaakt door kolganzen in de provincie Groningen concentreert zich
voornamelijk op blijvend grasland.
Onderstaande grafiek geeft de getaxeerde gewasschade veroorzaakt door de overwinterende kolgans
in de periode 2014-2018 weer, onderverdeeld in grasland en akkerbouw.

Figuur 29 Bron: BIJ12

De periode waarin de schade aanvangt concentreert zich in de eerste maanden van het jaar. Dit is de
periode van de eerste snede. Deze heeft voor agrarisch ondernemers de meeste bedrijfseconomische
waarde daar dit kwalitatief de beste en daarmee ook de duurste snede is.
De gewasschade veroorzaakt door verwinterende ganzen in de provincie Groningen is op te splitsen
in gewasschade binnen foerageergebieden en buiten foerageergebieden. Foerageergebieden zijn
gewaspercelen die beschikbaar zijn voor de opvang van overwinterende ganzen. Binnen
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foerageergebieden wordt de gewasschade door overwinterende ganzen gedoogd en om die reden
ook volledig vergoed. Derhalve worden geen preventieve middelen voor weren en verjagen ingezet en
vindt geen persoonlijke verjaging en bejaging plaats.
Onderstaande figuur geeft de getaxeerde gewasschade, veroorzaakt door overwinterende kolganzen,
in de periode 2014-2018, binnen en buiten foerageergebieden weer.

Figuur 30 Bron: BIJ12

Voor wat betreft het aantal overzomerende kolganzen is reeds aangegeven dat deze aantallen zeer
laag zijn. Vergeleken met de overwinterende kolganzen betreffen het zeer lage aantallen.
Gelet op de aantallen overzomerende ganzen (fig. 26) zijn de getaxeerde schadebedragen
veroorzaakt door kolganzen in de periode van de overzomerende ganzen (01 april tot 01 oktober) met
aan zekerheid grenzen waarschijnlijkheid toe te schrijven aan overwinterende kolganzen welke pas in
de maand april vertrekken of in de maand oktober arriveren. In onderstaande figuur is de schade
veroorzaakt door kolganzen in de periode van de overzomerende ganzen weergeven

Figuur 31 Bron: BIJ12
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3.4.5 Schade voorkomende en schade beperkende maatregelen
Schade kan worden voorkomen of beperkt door een juiste mix van inzet van middelen en methoden
voor weren en verjagen, persoonlijke verjaging en bejaging. Dat is van belang tijdens de meest
kwetsbare perioden van het gewas. Statische visuele en akoestische middelen werken maar
gedurende een korte periode, daarna treedt gewenning op. Door middelen en methoden voor weren
en verjagen af te wisselen met persoonlijk verjagen en bovendien te combineren met bejagen, wordt
de effectiviteit verhoogd en wordt gewenning zoveel mogelijk voorkomen.
Bij12 Faunazaken heeft per schadeveroorzakende diersoort een Faunaschade Preventiekit opgesteld.
In de preventiekit wordt per diersoort, per gewas en per periode aangegeven welke preventieve
maatregelen het meest effectief zijn. De BIJ12 preventiekit is te raadplegen op:
https://www.bij12.nl/onderwerpen/faunazaken/faunaschade-preventiekit-fpk/
Op de website van BIJ12, bij de uitleg van de preventiekit, wordt aangegeven dat deze preventieve
maatregelen slechts gedurende een korte periode werken. Aanbevolen wordt om verschillende
preventieve (werende) middelen af te wisselen en te combineren met persoonlijke verjaging en
bejaging ter voorkoming van gewenning en ter verhoging van de effectiviteit van weren en verjagen.
Dit komt overeen met het rapport Overzicht onderzoek schadesoorten in Nederland en leidraad
beoordeling onderzoek wildschade (Buij et al 2018) waarin wordt geconstateerd dat met name actief
verjagen, zeker als het gaat om gecombineerde verjaagacties, effect hebben, maar dat er na verloop
van tijd gewenning lijkt op te treden. In dat verband legt dit rapport een verband met een (verhoogde)
effectiviteit van verjagen, indien deze ook gecombineerd wordt met verjagen met ondersteund afschot
(bejagen).
3.4.6 Staat van instandhouding
Als niet-broedvogel is de staat van instandhouding van de kolgans in Nederland beoordeeld als
gunstig (bron: www.Sovon.nl).
Beoordeling Staat van Instandhouding
Populatie
Verspreiding
Gunstig
Gunstig

Leefgebied
Gunstig

Toekomst
Gunstig

Eindoordeel
Gunstig

Als broedvogel is de staat van instandhouding van de kolgans in Nederland beoordeeld als gunstig
(bron: www.Sovon.nl).
Beoordeling Staat van Instandhouding
Populatie
Verspreiding
Gunstig
Gunstig

Leefgebied
Gunstig

Toekomst
Gunstig

Eindoordeel
Gunstig

De staat van instandhouding van de brandgans in de provincie Groningen is gunstig te noemen.
3.4.7 Gevoerd beheer periode 2014-2018
In de afgelopen beheerperiode heeft schadebestrijding m.b.v. inzet van middelen en methoden voor
weren en verjagen (inclusief persoonlijke verjaging) en bejagen plaatsgevonden. Het meest toegepast
is het persoonlijk (meestal dagelijkse) verjagen. Persoonlijk verjagen wordt uitgevoerd door of namens
de grondgebruiker en al of niet met hulpmiddelen (hond, laser, ratel, quad, etc.).
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Middelen en methoden voor weren en verjagen zijn het plaatsen van vlaggen, ritsellinten,
(bewegende)vogelverschrikkers, statische laserapparatuur, kunstvossen, knalapparaten, het gebruik
van het geweer als akoestisch middel en van voorwerpen die de aanwezigheid van de grondgebruiker
simuleren, bijvoorbeeld landbouwmachines midden in het land en deze zeer regelmatig verplaatsen.
Al deze middelen en methoden om ganzen te weren en te verjagen zijn over het algemeen ook
ingezet door of namens de grondgebruiker.
Uitsluitend in combinatie en afgewisseld met bovenstaande middelen en methoden heeft bejagen van
de kolgans plaatsgevonden op grond van het Groninger Ganzenakkoord.
Gebruik van de ontheffing was mogelijk buiten de foerageergebieden op kwetsbare gewassen in de
hele provincie, in de maanden november t/m maart. Bovendien was gebruik van de ontheffing ook
toegestaan in de maand oktober op alle gewassen.
Uitvoering van schadebestrijding door verjagen met geweer (als akoestisch middel) en bejagen ligt bij
de jachtaktehouder, die hiervoor door de grondgebruiker is ingeschakeld. In een aantal gevallen is de
grondgebruiker ook de jachtaktehouder die op eigen land uitvoering geeft aan bovenstaand.
De schadebestrijding met behulp van bejagen wordt ook uitgevoerd op grond van de beleidsregels
tegemoetkoming faunaschade van de provincie. Hierin is opgenomen dat voor het verkrijgen van een
tegemoetkoming faunaschade het noodzakelijk is dat adequaat gebruik wordt gemaakt van een
eventueel afgegeven ontheffing. Adequaat gebruik van de ontheffing houdt in dat de ontheffing
minimaal op twee verschillende dagen per week is gebruikt om schade te bestrijden door middel van
afschot van enkele van de schadeveroorzakende diersoorten. Bejaagacties moeten op datum van
uitvoering worden geregistreerd zo mogelijk in het Faunaregistratiesysteem en moeten worden
verricht op, of in een buffer van 200 meter rond het schadeperceel.
BIJ12 Faunazaken controleert hierop bij de beoordeling van de aanvraag voor een tegemoetkoming
faunaschade. Als deze bejaagacties niet zijn uitgevoerd wordt geen tegemoetkoming schade
uitgekeerd.
Begrip overzomerende- en overwinterende kolganzen.
Vanaf 1 april tot 1 oktober spreken we van overzomerende kolganzen en van 1 oktober tot 1 april van
overwinterende kolganzen. Overwinterende kolganzen komen in Nederland medio oktober en
vertrekken tussen medio februari en medio maart.
Overzomerende kolganzen (periode 1 april tot 1 okt)
In de periode april tot oktober komen relatief zeer weinig kolganzen voor in de provincie Groningen.
Anders dan bij de grauwe ganzen vertrekken nagenoeg alle overwinterende kolganzen.
De overzomerende kolganzen (standganzen) veroorzaken weinig tot geen gewasschade. De
getaxeerde schade in de periode van de overzomerende ganzen betreft schade veroorzaakt door de
overwinterende kolganzen en getaxeerd in de periode van de overzomerende kolganzen.
Er vindt geen beheer (schadebestrijding) plaats van overzomerende kolganzen.
Overwinterende kolganzen (periode 1 okt tot 1 april)
Op grond van het Groninger Ganzenakkoord was in de afgelopen beheerperiode van 1 oktober tot
1 april verjaging met ondersteunend afschot van overwinterende kolganzen mogelijk, buiten
foerageergebieden en uitsluitend op kwetsbare gewassen (in oktober ook op blijvend grasland).
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3.4.8 Effectiviteit van de beheermaatregelen.
De uitwerking van het Groninger Ganzenakkoord in de afgelopen planperiode (2014-2018) is als
redelijk doeltreffend aan te merken voor wat betreft het bestrijden van schade veroorzaakt door
overwinterende kolganzen (trekganzen) in de provincie Groningen.

Figuur 32. Bron: Sovon, FRS en BIJ12.

Opvallend is het relatief gering gemiddeld aantal gedode kolganzen (551) in relatie tot de door Sovon
getelde en geregistreerde gemiddelde aantallen (25.887) en de gemiddelde getaxeerde schade
binnen ( 52.200) en buiten de foerageergebieden (75.095).
Het blijkt dat naast de inzet van middelen en methoden van weren en verjagen er relatief weinig
ganzen (2%) gedood behoeven te worden om kolganzen effectief te weren en te verjagen.
Door het gevoerde beheer in de afgelopen planperiode is bereikt dat over de afgelopen vijf jaar
gemiddeld 41% van de getaxeerde schade veroorzaakt door de overwinterende kolgans binnen de
foerageergebieden valt. Binnen de foerageergebieden vinden geen acties t.b.v. weren, verjagen en
bejagen plaats.
Het is aannemelijk dat de beschikbaarheid van foerageergebieden, i.c.m. de inzet van de middelen en
methoden van weren, verjagen en bejagen maakt, dat de ganzen en derhalve de door hen
veroorzaakte schade zich van buiten de foerageergebieden zich verplaatst naar binnen de
foerageergebieden. Dit draagt ook bij aan het beperken van het aantal te doden kolganzen.
Uit het bovenstaande is te concluderen dat bejagen i.c.m. de inzet van andere (niet-lethale) middelen
en methoden om ganzen te weren en te verjagen, functioneel is.
We kunnen derhalve zeggen dat het beheer in de afgelopen planperiode duurzaam heeft bijgedragen
aan het voorkomen en beperken van ongewenste landbouwschade buiten de foerageergebieden.
Door de grote aantallen overwinterende kolganzen in de provincie Groningen en de beperkingen in
het beheer, namelijk geen bejaging op blijvend grasland (behalve oktober), blijft de gewasschade
veroorzaakt door overwinterende kolganzen in de provincie Groningen aanzienlijk.
3.4.9 Noodzaak duurzaam beheer periode 2019-2024
Om gewasschade buiten foerageergebieden veroorzaakt door de kolgans te voorkomen dan wel te
beperken is het noodzakelijk om het huidige beheer (2014-2019) op grond van het Groninger
Ganzenakkoord (mei 2014) ten minste te continueren.
Een andere bevredigende oplossing is op dit moment niet voorhanden.
Grondgebruikers doen veel aan het inzetten en afwisselen van (niet lethale) middelen en methoden
van weren en verjagen. Het systeem van verjagen (inclusief weren en bejagen) van ganzen buiten de
foerageergebieden naar foerageergebieden of gebieden waar geen gewasschade kan optreden en
waar ganzen kunnen/mogen verblijven blijkt te functioneren.
Gelet op het relatief gering aantal stuks afschot en de aangetoonde functionaliteit van
foerageergebieden kan gesproken worden van duurzaam beheer, dat duurzaam bijdraagt aan het
voorkomen en beperken van landbouwschade.
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Zonder beheer (schadebestrijding m.b.v. bejagen) zullen overwinterende kolganzen onvoldoende
verjaagd kunnen worden van de schadepercelen en zal de (ongewenste) schade veroorzaakt door
overwinterende kolganzen buiten de foerageergebieden toenemen.
In het Groninger Ganzenakkoord is o.a. opgenomen dat de schade veroorzaakt door overwinterende
ganzen binnen een periode van zes jaar teruggebracht moet worden naar een acceptabel niveau.
Indien de schade veroorzaakt door ganzen in de afgelopen beheerperiode, buiten de
foerageergebieden ter beoordeling van de provincie niet acceptabel is, zal het beheer (weren,
verjagen en bejagen) van overwinterende kolganzen uitgebreid moeten worden naar percelen met
blijvend grasland buiten foerageergebieden.
3.4.10 Gewenste stand, periode 2019-2024
De gewenste stand van de overwinterende kolgans voor de komende beheerplanperiode (2019-2024)
is eigenlijk een beleidsmatige afweging. De staat van instandhouding is niet in het geding, deze is
gunstig. Met voortzetting van het huidige beheer ligt een verslechtering van de staat van
instandhouding van de kolgans niet in de rede. Het relatief geringe afschot leidt niet tot een
verslechtering van de staat van instandhouding van kolganzen.
Met bovenstaande conclusie is de gewenste stand van de kolgans een afweging van de mate van
bescherming van de kolgans als overwinteraar in de provincie Groningen versus de maximaal
aanvaardbare gewasschade.
Indien overgegaan zou worden tot schadebestrijding van overwinterende kolganzen op percelen met
blijvend grasland, zal dit gelet op de huidige staat van instandhouding ook niet leiden tot
verslechtering van de staat van instandhouding van de kolgans.
3.4.11 Natura 2000
Voor het gebruik van de ontheffing voor de kolgans in Natura 2000-gebieden kan een vergunning Wet
natuurbescherming noodzakelijk zijn. Het doden van ganzen, mag geen significant negatief effect
hebben op de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000-gebieden.
Dit kan voor de N2000 gebieden Zuidlaardermeergebied, Leekstermeergebied en Lauwersmeer
rekening houdend met verstoringsafstanden van broedende doelsoorten (verstoring door geluid).
consequenties hebben voor de intensiteit van het gebruik van de ontheffing.
3.4.12 Beheer (schadebestrijding) 2019-2024
Doelstelling is om de schade en de kosten voortkomend uit de aanwezigheid van ganzen de komende
jaren te verminderen waarbij de afspraken uit het Groninger ganzenakkoord leidend zijn.
Gelet op het gevoerde beheer in de afgelopen planperiode, de ontwikkeling van de aantallen
kolganzen en de door de kolganzen veroorzaakte gewasschade stelt de FBE Groningen voor om de
wijze van beheer (schadebestrijding) zoals in de afgelopen planperiode (2014-2019) voort te zetten.
De verwachting is dat bij continuering van het huidige beheer (schadebestrijding m.b.v. inzet van
middelen en methoden voor weren en verjagen en bejagen), de effectiviteit van het beheer gelijk zal
blijven.
Door regelmatige monitoring van data (aantallen, schade en afschot) zal het effect van het beheer
worden bijgehouden en waar nodig worden bijgesteld.
In 2020 vindt er een evaluatie plaats van het Groninger ganzenakkoord waarna eventuele bijstelling
van beleid en beheer zou kunnen plaatsvinden.
3.4.13 Plaats en perioden van beheermaatregelen 2019-2024
Overwinterende kolganzen
De Faunabeheereenheid Groningen vraagt ontheffing ex. art. 3.17 Wnb op voorhand aan voor het
doden van overwinterende kolganzen in de periode van 1 oktober tot 1 april met behulp van het
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geweer t.b.v. het voorkomen en beperken van belangrijke schade aan gewassen op agrarische
gewaspercelen voor de duur van dit plan (2019 – 2024)
•
In de maand oktober is het gebruik van de ontheffing toegestaan op alle gewassen.
•
Van 1 november tot 1 april is het gebruik van de ontheffing uitsluitend toegestaan op kwetsbare
gewassen.
•
Van deze ontheffing mag voor wat betreft kwetsbare gewassen, uitsluitend gebruik worden
gemaakt als er belangrijke schade is of dreigt te ontstaan en wanneer na het aantoonbaar
inzetten van ten minste twee typen preventieve middelen, te weten visuele en akoestische
middelen voor weren en verjagen, blijkt dat deze onvoldoende effect hebben.
•
Indien en voor zover de provincie besluit dat de huidige schade buiten de foerageergebieden niet
acceptabel is, dient de ontheffing uitgebreid te worden voor percelen met blijvend grasland. Voor
wat betreft de schadehistorie 2014-2018 van blijvend grasland buiten foerageergebieden in wbegebieden, zie bijlage 8.2.
•
Van de ontheffing mag gebruik worden gemaakt in de periode november en december van een
half uur voor zonsopkomst tot 12.00 uur, in de overige maanden van een half uur voor
zonsopkomst tot een half uur na zonsondergang.
•
Ter ondersteuning van de verjaging mogen per dag en per schadeperceel maximaal 8 geweren
ingezet worden en mogen maximaal 15 ganzen (grauwe ganzen en/of kolganzen en/of
brandganzen) worden geschoten. Per jachtaktehouder mogen per dag en per schadeperceel
maximaal 8 ganzen (grauwe ganzen en/of kolganzen en/of brandganzen) worden geschoten.
Tevens vraagt de FBE ontheffing ex. art. 3.26 lid Wnb aan voor het moeten zijn van jachthouder (art.
3.26 lid 1 onder b Wnb jo. art. 3.12 lid 1 onder a Bnb). Er wordt alleen ontheffing gevraagd voor het
zijn van jachthouder. De jachtaktehouder dient bij het gebruik van de ontheffing wel in het bezit te zijn
van een gedagtekende en ondertekende verklaring van de grondgebruiker waarin omschreven staat
dat hij op diens gronden ganzen mag verjagen en bejagen. De jachtaktehouder dient bij het gebruik
van de ontheffing aan de overige eisen van een jachtveld ex. art. 3.12 te voldoen.
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4 LANDELIJK VRIJGESTELDE SOORTEN
4.1
4.1.1

Algemeen
Wettelijk kader landelijke vrijstelling

Artikel 3.15 lid 1 Wnb geeft de minister de mogelijkheid om bij algemene maatregel van bestuur
beschermde vogels en dieren van soorten als bedoeld in artikel 3.5 en 3.10 Wnb (die niet in hun
voortbestaan worden bedreigd of dat gevaar lopen en die in het gehele land schade veroorzaken) aan
te wijzen. Door middel van deze aanwijzing wordt dan vrijstelling van verboden verleend voor de
schadebestrijding door grondgebruikers. De vrijstelling wordt verleend voor handelingen op door de
grondgebruiker gebruikte gronden, dan wel in of aan door hem gebruikte opstallen, ter voorkoming
van in het lopende of daaropvolgende jaar dreigende schade op deze gronden, in of aan deze
opstallen, of in het omringende gebied. Onder de Wnb zijn op het moment van vaststelling van dit
faunabeheerplan de soorten als landelijk vrijgestelde soort opgenomen in het Besluit
natuurbescherming.
Als vogels en dieren van soorten als bedoeld in artikel 3.15, eerste lid, van de wet worden op grond
van artikel 3.1 Besluit natuurbescherming aangewezen:
1. Canadese gans (Branta canadensis en Branta hutchinsii hutchinsii) 6;
2. Houtduif (Columba palumbus);
3. Kauw (Corvus monedula);
4. Konijn (Oryctolagus cuniculus);
5. Vos (Vulpes vulpes), en
6. Zwarte kraai (Corvus corone corone).
Blijkens paragraaf 3.1 van de toelichting van de regeling Wnb is vermeld dat bij de aanwijzing van
voor de landelijke vrijstelling in aanmerking komende dieren in het Besluit natuurbescherming is
getoetst of is voldaan aan het wettelijke vereiste dat het moet gaan om dieren van soorten die landelijk
schade veroorzaken. Ook is getoetst of een vrijstelling voor de betrokken dieren is te rechtvaardigen
in het licht van de wettelijke vereisten voor het toelaten van afwijkingen van de wettelijke
verbodsbepalingen. Het moet derhalve gaan om
•
soorten die niet in hun voortbestaan worden bedreigd of dat gevaar lopen, en
•
in het hele land schade veroorzaken en
•
de schade die dieren van de betrokken soorten veroorzaken moet behoren tot de typen schade,
genoemd in artikel 3.15, zesde lid, van de wet.
Voor alle aan te wijzen soorten geldt overeenkomstig de richtlijnbepalingen daarnaast als vereiste dat
er geen reële alternatieven beschikbaar zijn in de vorm van effectieve middelen of methoden om de
betrokken schade te voorkomen zónder overtreding van de verbodsbepalingen, bijvoorbeeld
effectieve middelen voor het weghouden of verjagen van de betrokken vogels en andere dieren.
Zoals in paragraaf van 4.1 van de nota van toelichting bij het Besluit natuurbescherming is
uiteengezet, is ten aanzien van de Canadese gans, de houtduif, de kauw, het konijn, de vos en de
zwarte kraai aan al deze vereisten voldaan.
4.1.2 Doelomschrijving
Schadepreventie en schadebestrijding
Door schadebestrijding van de landelijk vrijgestelde soorten wordt schade beperkt aan in de wet
genoemde belangen dan wel wordt schade voorkomen in de nabije toekomst of in omliggende
gebieden. Door het uitvoeren van schadebestrijding en -preventie blijft de werkelijke en geregistreerde
schade laag. Bij onvoldoende mogelijkheden tot schadebestrijding zal de stand van schadesoorten
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oplopen en schade aan wettelijke belangen toenemen. Het reduceren van populaties tot een niveau
van aanvaardbare schade kent een lange weg, maar is wel een efficiënte werkwijze. Het
onderliggende faunabeheerplan moet de grondgebruiker de ruimte bieden om een laag schadeniveau
te handhaven of te bereiken.
4.1.3 Maatregelen
Voor het gehele werkgebied van de FBE Groningen geldt dat de genoemde soorten schade
veroorzaken immers de soorten zijn op de landelijke vrijstellingslijst geplaatst (zie art. 3.15 lid 1 Wnb
en art. 3.1 Wnb). De passende en doeltreffende maatregelen die een jacht(akte)houder en/of
grondgebruiker kan nemen ter voorkoming van schade door vrijgestelde soorten zijn verschillende
visuele en akoestische middelen; zoals laserpistolen, vogelverschrikkers, vlaggen, linten, ballonnen,
vliegers, afweerpistolen en knalapparaten (Bij12 unit Faunafonds; Faunaschade Preventie Kit). Zowel
visuele als akoestische middelen werken maar gedurende een korte periode. Daarna wennen de
dieren eraan. Door deze middelen af te wisselen wordt de effectiviteit verhoogd en gewenning zoveel
mogelijk voorkomen. Verjagingsmethoden in combinatie met afschot werken effectiever en voorkomen
gewenning (Guldemond e.a. 2016).
4.1.4 Digitale registratie en afschot
Jachtaktehouders verstrekken aan de faunabeheereenheid Groningen gegevens over de aantallen
dieren, onderscheiden naar soort, die zij hebben gedood. In dit faunabeheerplan wordt bepaald dat
registratie van afschot voortdurend plaatsvindt, maar minimaal eens per kwartaal. Op deze wijze heeft
de faunabeheereenheid gedurende het gehele jaar een goed beeld van het gerealiseerde afschot. Alle
jachtaktehouders worden dan ook verplicht om minimaal per kwartaal het afschot van vrijgestelde
soorten te registreren op een door de faunabeheereenheid vastgestelde wijze en/of in een door haar
beschikbaar gestelde applicatie. De jachtaktehouder kan, voor zover hij/zij in gezagsverhouding staat
tot de jachthouder, de registratie van afschot ook laten uitvoeren door de jachthouder. De gegevens
zijn onder meer noodzakelijk voor monitoring, publicatie en het verlengen van het faunabeheerplan.
4.1.5 Verplichte registratie trendtellingen
In de Verordening natuurbescherming provincie Groningen worden in hoofdstuk 5 eisen gesteld aan
beheer en schadebestrijding. Hierin is aangegeven dat populaties van in het wild levende dieren,
genoemd in het faunabeheerplan, moeten worden geteld en geregistreerd. Hiervoor wordt geteld op
basis van een door de faunabeheereenheid vast te stellen protocol en geregistreerd in een door haar
ter beschikking gestelde applicatie..
4.1.6 Publicatie van afschot- en telgegevens
Afschot- en telgegevens worden jaarlijks door de faunabeheereenheid gepubliceerd in een jaarverslag
op het niveau van de provincie. Deze publicatie dient - uitsluitend - ter verantwoording van de
uitvoering van het faunabeheerplan.
4.1.7 Beheer en schadebestrijding in Natura 2000
In het vigerende faunabeheerplan Groningen 2014-2019 is opgenomen dat er voor beheer en
schadebestrijding in Natura 2000 gebieden mogelijk een vergunning op grond van de (toen nog)
Natuurbeschermingswet 1998 noodzakelijk is.
Ook nu geldt dat voor de vrijgestelde soorten mogelijk een vergunning op grond van de (nu geldende)
Wet natuurbescherming noodzakelijk is. De faunabeheereenheid onderzoekt de mogelijkheden om
beheer en schadebestrijding, indien noodzakelijk in Natura 2000 gebieden, mogelijk te maken.
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4.1.8 Evaluatie en bijsturing
Het faunabeheerplan heeft een looptijd van 5 jaar. Gedurende deze periode worden de populaties
jaarlijks gemonitord en het afschot wordt digitaal geregistreerd. Voorafgaand aan het volgende
beheerplan zal na het 4e jaar een evaluatie plaatsvinden.
4.1.9 Opmerking
De paragrafen houtduif en konijn (beide landelijk vrijgesteld en wildsoort) zijn ondergebracht bij het
hoofdstuk Wildsoorten.

4.2

Zwarte kraai (Corvus corone)

4.2.1 Verspreiding en aantalsontwikkeling
Algemeen
Zwarte kraaien behoren tot de meest verspreide overzomerende broedvogels en bewonen zowel open
landbouw- of natuurgebieden als bossen en steden. De hoogste dichtheden vinden we in kleinschalig
boerenland. De verspreiding is sinds ongeveer 1975 sterk uitgebreid. Voorheen te open gebieden
(Zeeland) werden geschikt door ouder wordende beplanting en afnemende jachtdruk. Drooggevallen
gronden (zuidelijk Flevoland, Lauwersmeer) werden vlot gekoloniseerd. De landelijke broedpopulatie
is toegenomen, vooral in boerenland en stedelijk gebied. In grote aaneengesloten bossen zijn zwarte
kraaien juist schaarser geworden door de opkomst van predatoren als havik en buizerd.
Nederlandse zwarte kraaien zijn standvogels, al vertonen sommige jonge vogels enig zwerfgedrag.
Ook in de omringende landen staat de soort als honkvast bekend. Dat neemt niet weg dat op
sommige plekken gerichte verplaatsingen in de bekende trekrichtingen worden opgemerkt. Dat is met
name in het voorjaar opvallend op locaties als Breskens en de Eemshaven. De meeste verplaatsingen
spelen zich af tussen half maart en begin mei, met de piek half april. De weinige min of meer gerichte
verplaatsingen in het najaar vinden voornamelijk in oktober plaats. Niet-geslachtsrijpe vogels en
zwarte kraaien die geen territorium konden veroveren houden zich het hele jaar op in groepen tot vele
tientallen of een honderdtal vogels. Zie de kaart in onderstaand figuur voor de verspreiding van de
zwarte kraai.

Figuur 33 Verspreiding van de zwarte kraai als broed en als niet-broedvogel
(bron:http://www.vogelatlas.nl/atlas/soorten/soort/15671)
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Figuur 34 Aantalsontwikkeling (trend) van de zwarte kraai in Nederland, links als broedvogel, rechts als niet broedvogel.
Bron: Sovon

Voorkomen en trend in de provincie Groningen
In de provincie Groningen liggen de hoogste dichtheden broedvogels in oost en midden Groningen.
De niet-broedvogels zijn meer verspreid over de provincie. De trend broedvogels lijkt zich te
stabiliseren. De trend niet-broedvogels blijft zich in een dalende lijn doorzetten.

Figuur 35 Verspreiding van de zwarte kraai in de provincie Groningen als broed en als niet-broedvogel (bron:
http://www.vogelatlas.nl/nl/provincies)

Figuur 36 Aantalsontwikkeling (trend) van de zwarte kraai als broed en als niet-broedvogel in de provincie Groningen.
Bron: Sovon
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4.2.2 Wettelijke status en Provinciaal beleid
In de Wet natuurbescherming is de zwarte kraai een beschermde inheemse diersoort, alsook
geplaatst op de landelijk vrijstelling (Besluit natuurbescherming artikel 3.1). Ter voorkoming van
belangrijke schade aan gewassen kan de soort het hele jaar geschoten worden.
4.2.3 Potentiële schade aan erkende belangen
Wenselijkheid beheer
Door middel van het gebruik van de vrijstelling is belangrijke schade aan gewassen beperkt en/of
voorkomen. Vooralsnog is continuering van het gebruik van de vrijstelling afdoende om schade aan
gewassen in de gehele provincie Groningen te voorkomen dan wel te beperken.
Verwachting indien beheer uitblijft
Gezien de huidige populatieomvang en het gevoerde beheer is de verwachting dat voor de komende
jaren belangrijke schade door zwarte kraaien, net als in het verleden, slechts incidenteel zal optreden.
Over de aard (aan welke gewassen) en omvang (wel of geen belangrijke schade) zijn op voorhand
geen uitspraken te doen. Ook is niet aan te geven of een aanvullende ontheffing noodzakelijk is.
Risico op schade aan gewassen
Kraaiachtigen kunnen op allerlei manieren schade veroorzaken in de landbouw. In de zaai- en
kiemperiode gaat het om pik- en krabschade aan zaaibedden en kiemplantjes. Daarnaast treedt vraat
op aan vele soorten afrijpend fruit, akkerbouwgewassen, vollegrondgroenten en overige teeltvormen.
Ook kan schade aan boomteelten ontstaan doordat kraaiachtigen takken afbreken of stekken en
kiemplanten uit zaaibedden uittrekken. Ze vreten ook van kuilvoer en pikken gaten in de afsluitende
folie waardoor broei ontstaat. Incidenteel ontstaat vraatschade aan voer bij eenden- en
nertsenfokkerijen en predatie van jonge eenden en kuikens (bron: BIJ12)
Schadehistorie landbouwgewassen
In de afgelopen faunabeheerplanperiode zijn er 5 geregistreerde meldingen geweest van schade.
Schade veroorzaakt door vrijgestelde soorten komt niet in aanmerking voor een tegemoetkoming
faunaschade waardoor in die periode de meldingsbereidheid zeer laag is. Uit onderzoek in opdracht
van het Faunafonds blijkt de schade veroorzaakt door landelijk vrijgestelde soorten aanzienlijk te zijn.
In 2010 wordt de door de houtduif, zwarte kraai/kauw, konijn, haas, wilde eend en fazant landelijk
veroorzaakte schade op € 34,5 mln. berekend (bron: CLM 813-2013).
4.2.4 Schadevoorkomende maatregelen
Op grond van de landelijke vrijstelling, mogen grondgebruikers met het oog op schadebestrijding het
hele jaar zwarte kraaien verjagen en (laten) doden. De meest toegepaste middelen voor verstoring
zijn visueel of akoestisch, zoals laserpistolen, vogelverschrikkers, vlaggen, linten, ballonnen, vliegers,
afweerpistolen en knalapparaten (zie ook Faunaschade Preventie Kit (BIJ12 unit Faunafonds).
Passende en doeltreffende maatregelen om schade te beperken of te voorkomen hebben betrekking
op lokale situaties waarbij schade aan gewassen dreigt op te treden. Schadegevoelige gewassen
komen binnen de gehele provincie voor.
4.2.5 Gewenste stand en duurzame staat van instandhouding
De aanwijzing van de zwarte kraai als landelijk vrijgestelde soort als bedoeld in artikel 3.15 eerste lid,
houdt in dat reeds is vastgesteld dat de soort niet in zijn voortbestaan wordt bedreigd of dat de staat
van instandhouding in het geding komt. Verdere beoordeling op de staat van instandhouding en/of de
gewenste stand is binnen deze paragraaf dan ook niet aan de orde.
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4.2.6 Beheer
Gevoerd beheer afgelopen periode
In de afgelopen faunabeheerplanperiode is de zwarte kraai regulier geschoten op grond van de
landelijke vrijstelling, zie bijlage 8.1.
4.2.7 Uitvoering beheermaatregelen
Er vindt schadebestrijding van zwarte kraaien plaats in het werkgebied van de faunabeheereenheid op
basis van de landelijke vrijsteling. De vrijstelling is verleend voor handelingen op door de
grondgebruiker gebruikte gronden, dan wel in of aan door hem gebruikte opstallen, ter voorkoming
van in het lopende of daaropvolgende jaar dreigende schade op de gronden, in of aan deze opstallen,
of in het omringende gebied.
Predatiebeheer.
In Hoofdstuk 7 Predatiebeheer is de zwarte kraai opgenomen m.b.t. de eventuele inzet van de
vangkooi (zie par. 7.2).
4.2.8 Effectiviteit van de beheermaatregelen
Zowel visuele als akoestische middelen werken maar gedurende een korte periode. Daarna wennen
zwarte kraaien eraan. Door deze middelen af te wisselen wordt de effectiviteit verhoogd en gewenning
zoveel als mogelijk voorkomen, zie Faunaschade Preventie Kit (BIJ12 Faunafonds).
Verjaging met ondersteunend afschot werkt beter en kan op grond van de landelijke vrijstelling het
gehele jaar worden toegepast.
4.2.9 Registratie van afschot en tellingen en monitoring
Voor het gebruik van de vrijstelling geldt dat de jachtaktehouder het afschot van zwarte kraaien moet
registreren op een door de faunabeheereenheid vastgestelde wijze en/of in een door haar
beschikbaar gestelde applicatie. De jachtaktehouder kan, voor zover hij/zij in gezagsverhouding staat
tot de jachthouder, de registratie van afschot ook laten uitvoeren door de jachthouder.
Daarnaast dienen er ook trendtellingen uitgevoerd te worden. Hiervoor wordt geteld op basis van een
door de faunabeheereenheid vast te stellen protocol en/of geregistreerd in een door haar beschikbaar
gestelde applicatie.
Voor het opstellen en evalueren van deze plannen zijn de data over afschot, maar ook gegevens over
trendtellingen noodzakelijk. Deze data dienen voor monitoring en ter onderbouwing van toekomstige
faunabeheerplannen.
In het bijlagendocument zijn de afschotcijfers en de (trend) telgegevens van de afgelopen jaren
opgenomen.

4.3

Kauw (Corvus monedula)

4.3.1 Verspreiding en aantalsontwikkeling
Algemeen
Overzomerende kauwen
Door het hele land zijn broedende kauwen te vinden. Ze zijn het talrijkst in stedelijk gebied (vooral
oudere wijken) en kleinschalig boerenland. Grote aaneengesloten bossen worden gemeden, terwijl
open landschappen en natuurgebieden soms wel, soms ook niet bezet zijn. Sinds ongeveer 1975
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breidde de soort zich uit over delen van Zeeland en Flevoland, waar hij eerst ontbrak. Tegelijkertijd
namen de aantallen in kleine bossen af, deels misschien door onrust en predatie door haviken. De
landelijke stand is al tientallen jaren min of meer stabiel. Zie Figuur 5 voor de verspreiding van de
kauw op kaart.
Overwinterende kauwen
Onze eigen kauwen blijven vrijwel geheel in eigen land. Doortrek van oostelijke en noordelijke kauwen
is vooral in de tweede helft van oktober opvallend. Een deel blijft bij ons overwinteren en sommige
vogels vertonen kenmerken van noordse kauw (C. m. monedula) of Russische kauw (C. m.
soemmerringii), hoewel de verschillen subtiel zijn. Er zijn enige aanwijzingen dat zulke vogels in
afnemende mate in ons land verblijven. De voorjaarstrek vindt vooral in maart en de eerste helft van
april plaats. Zie voor de verspreiding van de kauw onderstaand figuur.

Figuur 37 Verspreiding van de kauw als broed- en als niet-broedvogel
(bron:http://www.vogelatlas.nl/atlas/soorten/soort/15600)

Figuur 38 Aantalsontwikkeling (trend) van de kauw in Nederland, links als broedvogel en rechts als niet broedvogel.
Bron: Sovon

Voorkomen en trend in de provincie Groningen
Kauwen komen als broedvogel voornamelijk voor rond de grote steden. Als niet-broedvogel is er een
sterke concentratie in het zuiden van de provincie. De trend broedvogels blijft redelijk op hetzelfde pijl.
Hoewel de trend niet-broedvogels dezelfde daling blijft aanhouden.
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Figuur 39 Verspreiding van de kauw als broed- en als niet-broedvogel in de provincie Groningen
(bron Sovon)

Figuur 40 Aantalsontwikkeling (trend) van de kauw in de provincie Groningen, links als broedvogel en rechts als nietbroedvogel. Bron: Sovon

4.3.2 Wettelijke status en Provinciaal beleid
In de Wet natuurbescherming is de kauw een beschermde inheemse diersoort, alsook geplaatst op de
landelijk vrijstelling (Besluit natuurbescherming artikel 3.1). Ter voorkoming van belangrijke schade
aan gewassen kan de soort het hele jaar geschoten worden.
4.3.3 Potentiële schade aan erkende belangen
Wenselijkheid beheer
Ter voorkoming van schade en op basis van de landelijke vrijstelling kunnen het hele jaar kauwen
geschoten worden. Door middel van het gebruik van de vrijstelling is belangrijke schade aan
gewassen beperkt en/of voorkomen. Vooralsnog is continuering van het gebruik van de vrijstelling
afdoende om schade aan gewassen in de gehele provincie Groningen te voorkomen dan wel te
beperken.
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4.3.4 Verwachting indien beheer uitblijft
Gezien de huidige populatieomvang en het gevoerde beheer is de verwachting dat voor de komende
jaren verwacht mag worden dat belangrijke schade door kauwen, net als in het verleden, slechts
incidenteel zal optreden. Over de aard (aan welke gewassen) en omvang (wel of geen belangrijke
schade) zijn op voorhand geen uitspraken te doen. Ook is niet aan te geven of een aanvullende
ontheffing noodzakelijk is.
4.3.5 Risico op schade aan gewassen
Kraaiachtigen kunnen op allerlei manieren schade veroorzaken in de landbouw. In de zaai- en
kiemperiode gaat het om pik- en krabschade aan zaaibedden en kiemplantjes. Daarnaast treedt vraat
op aan vele soorten afrijpend fruit, akkerbouwgewassen, vollegrondgroenten en overige teeltvormen.
Ook kan schade aan boomteelten ontstaan doordat kraaiachtigen takken afbreken of stekken en
kiemplanten uit zaaibedden uittrekken. Ze vreten ook van kuilvoer en pikken gaten in de afsluitende
folie waardoor broei ontstaat. Incidenteel ontstaat vraatschade aan voer bij eenden- en
nertsenfokkerijen en predatie van jonge eenden en kuikens (bron: BIJ12).
4.3.6 Schadehistorie landbouwgewassen
In de afgelopen faunabeheerplanperiode zijn er 5 geregistreerde meldingen geweest van schade.
Schade veroorzaakt door vrijgestelde soorten komt niet in aanmerking voor een tegemoetkoming
faunaschade waardoor in die periode de meldingsbereidheid zeer laag is. Uit onderzoek in opdracht
van het Faunafonds blijkt de schade veroorzaakt door landelijk vrijgestelde soorten aanzienlijk te zijn.
In 2010 wordt de door de houtduif, zwarte kraai/kauw, konijn, haas, wilde eend en fazant landelijk
veroorzaakte schade op € 34,5 mln. berekend (bron: CLM 813-2013).
4.3.7 Schadevoorkomende maatregelen
Op grond van de landelijke vrijstelling, mogen grondgebruikers met het oog op schadebestrijding het
hele jaar kauwen verjagen en (laten) doden. De meest toegepaste middelen voor verstoring zijn
visueel of akoestisch, zoals laserpistolen, vogelverschrikkers, vlaggen, linten, ballonnen, vliegers,
afweerpistolen en knalapparaten (zie ook Faunaschade Preventie Kit (BIJ12 unit Faunafonds).
Passende en doeltreffende maatregelen om schade te beperken of te voorkomen hebben betrekking
op lokale situaties waarbij schade aan gewassen dreigt op te treden. Schadegevoelige gewassen
komen binnen de gehele provincie voor.
4.3.8 Effectiviteit beheermaatregelen.
Zowel visuele als akoestische middelen werken maar gedurende een korte periode. Daarna wennen
kauwen eraan. Door deze middelen af te wisselen wordt de effectiviteit verhoogd en gewenning
zoveel als mogelijk voorkomen, zie Faunaschade Preventie Kit (BIJ12 Faunafonds).
Verjaging met ondersteunend afschot werkt beter en kan op grond van de landelijke vrijstelling het
gehele jaar worden toegepast.
4.3.9 Gewenste stand en duurzame staat van instandhouding
De aanwijzing van de kauw als landelijk vrijgestelde soort als bedoeld in artikel 3.15 eerste lid, houdt
in dat reeds is vastgesteld dat de soort niet in zijn voortbestaan wordt bedreigd of dat de gunstige
staat van instandhouding in het geding komt. Verdere beoordeling op de staat van instandhouding
en/of de gewenste stand is binnen deze paragraaf dan ook niet aan de orde.
4.3.10 Beheer
Gevoerd beheer afgelopen periode
In de afgelopen faunabeheerplanperiode is de kauw regulier geschoten op basis van de landelijke
vrijstelling, zie bijlage 8.1.
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4.3.11 Uitvoering beheermaatregelen
De jachtaktehouder kan op verzoek van de grondgebruiker ervoor zorgen dat belangrijke schade aan
gewassen wordt voorkomen. Schadebestrijding van kauwen vindt plaats in het werkgebied van de
faunabeheereenheid op basis van de landelijke vrijsteling. De vrijstelling is verleend voor handelingen
op door de grondgebruiker gebruikte gronden, dan wel in of aan door hem gebruikte opstallen, ter
voorkoming van in het lopende of daaropvolgende jaar dreigende schade op de gronden, in of aan
deze opstallen, of in het omringende gebied.
4.3.12 Effectiviteit van de beheermaatregelen
Een grondgebruiker mag werende middelen plaatsen, om schade door kauwen te voorkomen.
Standaard akoestische en visuele middelen moeten worden ingezet in de schadegevoelige periode(n)
op schadegevoelige percelen.
4.3.13 Registratie van afschot en tellingen en monitoring
Voor het gebruik van de vrijstelling geldt dat de jachtaktehouder het afschot van kauwen moet
registreren op een door de faunabeheereenheid vastgestelde wijze en/of in een door haar
beschikbaar gestelde applicatie. De jachtaktehouder kan, voor zover hij/zij in gezagsverhouding staat
tot de jachthouder, de registratie van afschot ook laten uitvoeren door de jachthouder.
Daarnaast dienen er ook trendtellingen uitgevoerd te worden. Hiervoor wordt geteld op basis van een
door de faunabeheereenheid vast te stellen protocol en/of geregistreerd in een door haar beschikbaar
gestelde applicatie.
Voor het opstellen en evalueren van deze plannen zijn de data over afschot, maar ook gegevens over
trendtellingen noodzakelijk. Deze data dienen voor monitoring en ter onderbouwing van toekomstige
faunabeheerplannen.
In het bijlagendocument zijn de afschotcijfers en de (trend) telgegevens van de afgelopen jaren
opgenomen.

4.4

Vos (Vulpes vulpes)

4.4.1 Verspreiding en aantalsontwikkeling
Algemeen
Nederland
Van oudsher is de vos een soort van de hogere zandgronden. De kerngebieden bevinden zich om
deze reden voornamelijk in de oostelijk en zuidelijk gelegen provincies en provincie Utrecht. Sinds
1970 heeft het leefgebied zich steeds verder uitgebreid richting het noorden en westen van het land.
Zo is de vos momenteel ook in Laag-Nederland een algemene soort. Verandering van het landschap
is hier de belangrijkste reden van. En dan met name een vergroting van het oppervlak
groenvoorziening in combinatie met uitbreiding van dorpen en steden.
Ook in de duinen van Noord- en Zuid-Holland bevinden zich vossen, deze zijn hier naar alle
verwachting in het verleden uitgezet. Op de Waddeneilanden bevinden zich van nature geen vossen.
Echter, worden er de laatste jaren regelmatig vossen gesignaleerd die door mensen zijn uitgezet.

Faunabeheerplan Groningen 2019-2024

49

Niets uit dit faunabeheerplan mag worden overgenomen of gekopieerd anders dan met verwijzing naar de vindplaats of schriftelijke toestemming van het
bestuur FBE Groningen, dan wel van de auteurs van dit plan.

Vanwege de vele bodembroeders worden deze vossen hier zo snel mogelijk gedood (De
Zoogdiervereniging, 2018).
Het leefgebied van een vos in Nederland is zeer afwisselend. Naast bos- en natuurgebieden behoren
inmiddels ook parken, duinen, landbouwgebieden en zelfs stads- en dorpsranden tot het leefgebied.
Hierbij is het belangrijk dat het leefgebied over voldoende dekking en voedsel beschikt. De mate
waarin dit aanwezig is bepaald grotendeels de omvang van het territorium. Zo varieert de omvang van
het leefgebied tussen de 50 en 900 ha (Sim Broekhuizen, 2016). In het stedelijk gebied is dit
territorium beduidend kleiner, soms maar 30 ha. In open landbouwgebieden bevinden zich over het
algemeen de grootste territoriums (Verspreidingsatlas, 2018).

Figuur 41 Verspreiding vos binnen Nederland (Verspreidingsatlas, 2018)

Voorkomen en trend in de provincie Groningen
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 onvoldoende
betrouwbaar.
4.4.1 Wettelijke status en Provinciaal beleid
In de Wet natuurbescherming is de vos een beschermde inheemse diersoort, alsook geplaatst op de
landelijk vrijstelling (Besluit natuurbescherming artikel 3.1). Ter voorkoming van schade kan de soort
het hele jaar geschoten worden.
4.4.2 Onderbouwing van de noodzaak van duurzaam beheer
Zie par. 4.1 wettelijk kader, hiermee is de noodzaak van duurzaam beheer onderbouwd.
Ter aanvulling, vossen kunnen schade veroorzaken aan vee, flora en fauna, volksgezondheid en
openbare veiligheid. Indien niet tot beheer van vossen zou worden overgegaan kunnen de volgende
belangen worden geschaad.
Schade aan bedrijfsmatig en niet-bedrijfsmatig gehouden vee
Vossen kunnen door predatie schade aanrichten aan loslopende landbouwhuisdieren en, indien ze
zich een toegang kunnen verschaffen, aan landbouwhuisdieren 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
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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.
Schade aan flora en fauna
Weidevogels
Zie Hoofdstuk 7 Predatiebeheer.
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.
4.4.3 Beheer periode 2014-2018
Gevoerd beheer afgelopen periode
Het beheer (schadebestrijding) in de afgelopen planperiode is uitgevoerd op grond van de vrijstelling
(art. 3.15 Wnb) en op grond van een ontheffing (art. 3.17 Wnb).
De ontheffing art. 3.17 Wnb om de vos in de nachtelijke uren te bestrijden met behulp van kunstlicht is
afgegeven ter bescherming van weidevogels binnen en buiten weidevogelkerngebieden, ter
bestrijding van schade aan bedrijfsmatig gehouden (pluim)vee en in het belang van de openbare
veiligheid (graven in dijken).
Op 26-10-2016 is de ontheffing door een besluit op bezwaar herroepen en is de ontheffing alleen nog
van toepassing op bescherming van weidevogels binnen weidevogelkerngebieden in de periode
februari tot april.
In het bijlagendocument van dit faunabeheerplan is in een overzicht het gevoerd beheer van de
periode 2014 t/m 2018 weergegeven.
4.4.4 Gewenste stand en duurzame staat van instandhouding
De aanwijzing van de vos als landelijk vrijgestelde soort als bedoeld in artikel 3.15 eerste lid, houdt in
dat reeds is vastgesteld dat de soort niet in zijn voortbestaan wordt bedreigd of dat de gunstige staat
van instandhouding in het geding komt. Verdere beoordeling op de staat van instandhouding en/of de
gewenste stand is binnen deze paragraaf dan ook niet aan de orde.
4.4.5 Beheer 2019-2024
In dit hoofdstuk wordt alleen het beheer op grond van de vrijstelling behandeld.
In hoofdstuk 7 “Predatiebeheer - bescherming weidevogels” wordt aanvullend ingegaan op het beheer
in het kader van bescherming van weidevogels.
Beheer op grond van de vrijstelling (art. 3.15 Wnb) zal de komende planperiode in de hele provincie
onveranderd plaatsvinden.
Voor het beheer o.g.v. de landelijke vrijstelling worden de middelen gebruikt conform de Wet
natuurbescherming en Besluit natuurbescherming.
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Daar waar schadebestrijding op grond van de landelijke vrijstelling van de vos onvoldoende blijkt, zal
de FBE ter bescherming van schapen, lammeren, vrije-uitloopkippen, bescherming van de primaire
waterkeringen aanvullend beheer van de vos aanvragen, een ontheffing ex. art. 3.17 Wnb aanvragen.

4.5

Grote Canadese gans (Branta canadensis canadensis)

4.5.1 Verspreiding en aantalsontwikkeling
Algemeen
Overzomerende grote Canadese ganzen
De broedpopulatie bestaat uit nazaten van losgelaten of ontsnapte vogels. De eerste broedgevallen,
vanaf 1974, mislukten veelal door afschot en verstoring. Dit hield de stormachtige kolonisatie van
Nederland echter niet tegen. Deze vond in eerste instantie plaats vanuit verspreidingskernen zoals in
Noord- en Zuid-Holland en het westen en midden van Noord-Brabant. Nog steeds zijn deze provincies
goed voor minstens de helft van de broedpopulatie. Deze omvatte rond 2000 al 1200 paren en
groeide daarna sterk door. Door het optreden van ondersoorten, hybriden en nakomelingen van
mengparen (bijvoorbeeld met brandgans of grauwe gans) vertoont een deel van de grote Canadese
ganzen 'onzuivere' kenmerken. Zie de kaart in onderstaand figuur voor de verspreiding van de grote
Canadese gans.
Overwinterende grote Canadese ganzen
Vóór het ontstaan van een eigen broedpopulatie waren grote Canadese ganzen alleen in strenge
winters, zoals 1978/79, in noemenswaardige aantallen aanwezig. Het ging dan om Zweedse vogels.
Zulke invasies worden niet meer vastgesteld of verdrinken in de snel gegroeide eigen populatie. Deze
betreft grotendeels standvogels, 's winters aangevuld met vogels uit aangrenzende landen. Recent in
Nederland geringde vogels zijn overigens wel teruggevonden tot in Zuid-Zweden. De belangrijkste
verplaatsingen vinden plaats in de ruiperiode in juni, als vogels uit omringende landen in Nederland
komen ruien, maar tegelijk vanuit Nederland ook rui-trek naar elders optreedt. De landelijke aantallen
zijn vooral vanaf 1995 sterk toegenomen. De groepen zijn het grootst in de nazomer en de herfst,
wanneer de ganzen veelal oogstresten op akkers bezoeken. In de loop van de winter vallen de
meeste groepen uiteen. Tussen juni en augustus ontstaan rui-concentraties tot enkele duizenden
vogels op grote open wateren. Zie de kaart in Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. voor de
verspreiding van de grote Canadese gans.

Figuur 42 Verspreiding van de grote Canadese gans als broed- en als niet-broedvogel. Bron: Sovon
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Figuur 43 Aantalsontwikkeling (trend) van de Canadese gans in Nederland. Bron: Sovon

Voorkomen en trend in de provincie Groningen
Zowel als broedvogel en als niet-broedvogel komt de grote Canadese gans voornamelijk in het
midden van de provincie voor. Vanaf 2000 neemt de soort sterk toe. Deze trend lijkt zich door te
zetten.

Figuur 44 Verspreiding van de grote Canadese gans als broed- en als niet-broedvogel in de provincie Groningen.
Bron: Sovon

Figuur 45 Aantalsontwikkeling (trend) van de grote Canadese gans als broed- en als niet-broedvogel in de provincie Groningen
Bron: Sovon.

Aantallen overzomerende grauwe ganzen
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Jaarlijks op de derde zaterdag van juli vindt een provincie brede zomertelling van ganzen plaats,
uitgevoerd door de leden van de wbe`s in de provincie Groningen. Deze telling geschiedt
overeenkomstig het “Protocol zomertelling ganzen” van de Landelijke technische werkgroep
zomertelling ganzen. Onderstaande figuur geeft van deze telling de uitkomsten van de laatste 5 jaar
weer waarbij blijkt dat er sprake is van een toename van de aantallen.

4.5.2 Wettelijke status en Provinciaal beleid
In de Wet natuurbescherming (Wnb) is de grote Canadese gans een beschermde inheemse diersoort,
alsook geplaatst op de landelijke vrijstelling (Besluit natuurbescherming artikel 3.1). Ter voorkoming
van belangrijke schade aan gewassen kan de soort het hele jaar geschoten worden.
4.5.3 Potentiële schade aan erkende belangen
Wenselijkheid beheer
Door middel van het reguliere afschot op grond van de landelijke vrijstelling is voorkomen dat er
belangrijke schade aan gewassen optreedt. Vooralsnog is continuering van dit afschot afdoende om
schade aan gewassen in de gehele provincie Groningen te voorkomen dan wel te beperken.
4.5.4 Verwachting indien beheer uitblijft
Gelet op de populatieontwikkeling is de verwachting dat voor de komende jaren belangrijke schade
door Canadese ganzen zal toenemen. In het SchadeRegistratieSysteem (SRS) staan 31 meldingen
van gewasschade veroorzaakt door de Canadese gans in de afgelopen planperiode. Zolang de
Canadese gans is aangewezen als landelijk vrijgestelde soort zal het beheer (schadebestrijding) niet
uitblijven. In deze planperiode zal de ontwikkeling van de stand van en de schade veroorzaakt door de
Canadese gans gemonitord worden. Mocht conform de monitoring blijken dat een ontheffing
noodzakelijk is, dan zal de ontheffing worden aangevraagd. Een aanvullende ontheffing ziet op tijdstip
aanvang schadebestrijdingen, net als bij de overige ganzen.
4.5.5 Risico op schade aan gewassen
Voor de grote Canadese gans zijn er in de handreiking faunaschade geen potentiele schade
gewassen aangemerkt. Echter is het aannemelijk dat dit kan ontstaan op de volgende percelen:
Teelt
Granen (zomer- en winter-)
Aardappelen
Suiker- en voederbieten
Maïs (snij-, korrel-, suiker-)
Grasland
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Schade
Vraatschade en betrapping
Vraatschade
Vraatschade
Vraatschade
Vraatschade, betrapping, vervuiling

Periode
Hele jaar
Gehele jaar
Gehele jaar
Kiemperiode
Gehele jaar
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Figuur 46 Overzicht van de schade die Canadese ganzen kunnen veroorzaken aan Landbouwgewassen. In de tabel zijn
opgenomen de teelten waaraan schade kan worden veroorzaakt, het type en de periode waarin de schade meestal optreedt
(Handreiking Faunaschade, Faunafonds 2009)

4.5.6 Schadehistorie landbouwgewassen
In de afgelopen faunabeheerplanperiode zijn er 31 geregistreerde meldingen geweest van schade.
Schade veroorzaakt door vrijgestelde soorten komt niet in aanmerking voor een tegemoetkoming
faunaschade waardoor in die periode de meldingsbereidheid zeer laag is.
Uit onderzoek in opdracht van het Faunafonds blijkt de schade veroorzaakt door landelijk vrijgestelde
soorten aanzienlijk te zijn. In 2010 wordt de door de houtduif, zwarte kraai/kauw, konijn, haas, wilde
eend en fazant landelijk veroorzaakte schade op € 34,5 mln. berekend (bron: CLM 813-2013).
4.5.7 Preventie en schadevoorkomende maatregelen
Op grond van de landelijke vrijstelling mogen grondgebruikers met het oog op schadebestrijding het
hele jaar Canadese ganzen verjagen, (laten) doden, vangen en de legsels behandelen. De meest
toegepaste middelen voor verstoring zijn visueel of akoestisch, zoals laserpistolen,
vogelverschrikkers, vlaggen, linten, ballonnen, vliegers, afweerpistolen en knalapparaten (zie ook
Faunaschade Preventie Kit (BIJ12 unit Faunafonds). Passende en doeltreffende maatregelen om
schade te beperken of te voorkomen hebben betrekking op lokale situaties waarbij schade aan
gewassen dreigt op te treden. Schadegevoelige gewassen komen binnen de gehele provincie voor.
4.5.8 Effectiviteit beheermaatregelen
Zowel visuele als akoestische middelen werken maar gedurende een korte periode. Daarna wennen
Canadese ganzen eraan. Door deze middelen af te wisselen wordt de effectiviteit verhoogd en
gewenning zoveel mogelijk voorkomen, zie Faunaschade Preventie Kit (BIJ12 unit Faunafonds).
Verjaging met ondersteunend afschot werkt beter en kan op grond van de landelijke vrijstelling het
gehele jaar worden toegepast.
4.5.9 Gewenste stand en duurzame staat van instandhouding
De aanwijzing van de grote Canadese gans als landelijk vrijgestelde soort als bedoeld in artikel 3.15
eerste lid, houdt in dat reeds is vastgesteld dat de soort niet in zijn voortbestaan wordt bedreigd of dat
de gunstige staat van instandhouding in het geding komt. Verdere beoordeling op de staat van
instandhouding en/of de gewenste stand is binnen deze paragraaf dan ook niet aan de orde.
4.5.10 Beheer
Gevoerd beheer afgelopen periode
In de afgelopen faunabeheerplanperiode is de grote Canadese gans geschoten op basis van de
landelijke vrijstelling, zie bijlage 8.1.
Uitvoering beheermaatregelen
De jachtaktehouder kan op verzoek van de grondgebruiker ervoor zorgen dat belangrijke schade aan
gewassen wordt voorkomen. Schadebestrijding van grote Canadese ganzen vindt plaats in het
werkgebied van de faunabeheereenheid op basis van de landelijke vrijsteling. De vrijstelling is
verleend voor handelingen op door de grondgebruiker gebruikte gronden, dan wel in of aan door hem
gebruikte opstallen, ter voorkoming van in het lopende of daaropvolgende jaar dreigende schade op
de gronden, in of aan deze opstallen, of in het omringende gebied.
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4.5.11 Registratie van afschot en tellingen en monitoring
Voor het gebruik van de vrijstelling geldt dat de jachtaktehouder het afschot van Canadese gans moet
registreren op een door de faunabeheereenheid vastgestelde wijze en/of in een door haar
beschikbaar gestelde applicatie. De jachtaktehouder kan, voor zover hij/zij in gezagsverhouding staat
tot de jachthouder, de registratie van afschot ook laten uitvoeren door de jachthouder.
Daarnaast dienen er ook trendtellingen uitgevoerd te worden. Hiervoor wordt geteld op basis van een
door de faunabeheereenheid vast te stellen protocol en/of geregistreerd in een door haar beschikbaar
gestelde applicatie.
Voor het opstellen en evalueren van deze plannen zijn de data over afschot, maar ook gegevens over
trendtellingen noodzakelijk. Deze data dienen voor monitoring en ter onderbouwing van toekomstige
faunabeheerplannen.
In het bijlagendocument zijn de afschotcijfers en de (trend) telgegevens van de afgelopen jaren
opgenomen.
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5 WILDSOORTEN
5.1

Algemeen

5.1.1 Inleiding
Onder het regime van de jacht vallen op het moment van vaststellen van deze paragraaf vijf in het wild
levende soorten te weten:
1) Fazant
(Phasianu colchicus)
2) Wilde eend
(Anas plathyrhynchos)
3) Houtduif
(Columba palumbus)
4) Haas
(Lepus Europaeus)
5) Konijn
(Oryctolagus cuniculus)
De jacht mag gelet op artikel 3.20, tweede lid van de Wnb, worden uitgeoefend in een periode van het
jaar zoals deze is vastgelegd in de Regeling natuurbescherming. Bij de soortbeschrijving wordt de
openstelling jacht op de betreffende soort afzonderlijk benoemd. De jacht mag niet worden
uitgeoefend ingeval Gedeputeerde Staten van de aan hun toegekende bevoegdheid gebruik maken
om de jacht te sluiten indien de weersomstandigheden daartoe noodzaken.
5.1.2 Doelomschrijving
Benutting door middel van jacht
Van de 5 aangewezen wildsoorten is bekend dat de gunstige staat van instandhouding niet in het
geding is en dat benutting door middel van jacht geen gevolgen heeft voor hun staat van
instandhouding.
Bij de uitoefening van de jacht komen benutting en schadebestrijding samen. Immers de vijf
aangewezen soorten lenen zich voor benutting, terwijl de vereiste handhaving van een redelijke
wildstand door de jachthouder in zijn jachtveld er mede op gericht is schade als gevolg van in zijn
jachtveld aanwezig wild te voorkomen.
Redelijke wildstand
In artikel 3.20 lid 3 Wnb is opgenomen dat de jachthouder datgene doet wat een goed jachthouder
betaamt om een redelijke stand van de in zijn jachtveld aanwezige wild te handhaven dan wel bij het
ontbreken daarvan te bereiken en om schade door in zijn jachtveld aanwezig wild te voorkomen. De
jachthouder kent als geen ander zijn jachtveld en kan daarom inschatten wat er, gegeven de
aanwezige populaties van dieren in zijn veld, mogelijke en nodig is aan afschot gedurende het
jachtseizoen om een redelijke wildstand te handhaven, zodat er geen negatief effect op
natuurwaarden is en dat jacht duurzaam is.
Omschrijving redelijke wildstand
Een redelijke wildstand is de door de jachthouder in de praktijk te bepalen wildstand. Het niveau van
de wildstand dient zodanig te zijn, dat deze bijdraagt aan het voorkomen van schade zonder dat de
staat van instandhouding van de soort daaronder te lijden heeft. De jacht kan hieraan bijdragen door
een verantwoord en zoveel als mogelijk selectief afschot toe te passen. Verantwoord door niet meer te
benutten dan de wildstand toelaat. Selectief door het afschot te richten op ziek wild (b.v. konijnen met
myxomatose) of wild van het mannelijk geslacht, b.v. bij hazen de rammelaar en bij eenden de woerd.
Om ziekten te voorkomen of te beperken kan soms extra afschot nodig zijn.
Een redelijke wildstand houdt tevens in dat de jachthouder overmatige benutting moet voorkomen, zo
veel als mogelijk rekening houdt met een goede leeftijdsopbouw van de wildpopulaties in zijn veld en,
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in overleg met de grondgebruiker zo nodige biotoop verbeterende maatregelen neemt ten einde een
redelijke wildstand in zijn veld te bereiken.
5.1.3 Maatregelen
De maatregelen die een jachthouder kan nemen om een redelijke wildstand te realiseren hangen af
van de omstandigheden in zijn jachtveld. Het is aan de jachthouder om te bepalen op welke wijze hij
middels maatregelen invulling geeft aan het bereiken van een redelijke wildstand en daarin een goede
afweging te maken tussen benutten, schadepreventie en andere maatschappelijke belangen. In deze
paragraaf worden geen aanvullende eisen gesteld aan de jachthouder om een redelijke wildstand te
bereiken omdat de wet de jachthouder exclusief deze bevoegdheid geeft en de provincie hierin geen
bevoegd gezag is.
5.1.4 Verplichte registratie afschot
Op grond van de Wnb is de registratie door de jachtaktehouder van zijn/haar afschot van wildsoorten
verplicht. De jachtaktehouder is verplicht het afschot te melden binnen het betreffende veld, naar
aantallen en datum. De jachtaktehouder kan, voor zover hij/zij in gezagsverhouding staat tot de
jachthouder, de registratie van afschot ook laten uitvoeren door de jachthouder. De registratie van
afschot vindt plaats binnen één maand ná het sluiten van de openingstijd van de jacht op de
desbetreffende jachtsoort. De registratie vindt verder plaats op een door de faunabeheereenheid
vastgestelde wijze en/of in een door haar beschikbaar gestelde applicatie. De gegevens zijn o.a.
noodzakelijk voor monitoring en het verlengen van de faunabeheerplannen.
5.1.5 Kwantitatieve gegevens
In de Verordening natuurbescherming provincie Groningen worden in hoofdstuk 5 onder andere eisen
gesteld aan faunabeheerplannen en ook aan het nieuwe onderdeel jacht. Om de voor het
faunabeheerplan noodzakelijke telgegevens te verzamelen wordt van alle uitvoerders van het
faunabeheerplan gevraagd om inspanning te leveren met uitvoering van trendtellingen.
Het betreft de trendtelling wildsoorten veelal gepland in het voorjaar. Deze trendtelling is erop gericht
om een trend van de jachtsoorten te kunnen bepalen voor het gehele gebied waarvoor zich de zorg
van de faunabeheereenheid uitstrekt. Hiervoor wordt geteld op basis van een door de
faunabeheereenheid vast te stellen protocol en geregistreerd in een door haar ter beschikking
gestelde applicatie. De gegevens zijn o.a. noodzakelijk voor monitoring en het verlengen van de
faunabeheerplannen.
5.1.6 Publicatie van afschot- en telgegevens
Afschot- en telgegevens worden jaarlijks door de faunabeheereenheid gepubliceerd in een jaarverslag
op het schaalniveau van de provincie. Deze publicatie dient – uitsluitend – ter verantwoording van de
uitvoering van het Faunabeheerplan.
5.1.7 Jacht in Natura 2000 gebieden
In het vigerende aanvullend Faunabeheerplan jacht- en vrijgestelde soorten van de FBE 2014-2019 is
opgenomen dat er voor beheer en schadebestrijding in Natura 2000 gebieden mogelijk een
vergunning op grond van de (voorheen) Natuurbeschermingswet 1998 noodzakelijk is.
Ook voor jacht in Natura 2000-gebieden is mogelijk een vergunning op grond van de Wet
natuurbescherming noodzakelijk. De faunabeheereenheid heeft geen verantwoordelijkheid om jacht,
in Natura 2000 gebiedenmogelijk te maken. Aanvragen van een vergunning Natuurbeschermingswet
voor jacht is de verantwoordelijkheid van de belanghebbende jachthouders.
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5.2

Houtduif (Columba palumbus)

5.2.1 Verspreiding en aantalsontwikkeling
Algemeen
Overzomerende houtduiven
Houtduiven ontbreken alleen in de meest boomloze landschappen. De dichtheden zijn het hoogst in
kleinschalig agrarisch cultuurland en stedelijk gebied. In grote bosgebieden is de Houtduif vaak
schaars. Sinds ongeveer 1975 namen de aantallen in bossen en soms ook cultuurland op de
zandgronden af. Vermindering van voedselaanbod, onder andere door de omschakeling van
graanteelt op maïsverbouw, was de vermoedelijk belangrijkste factor. Tegelijkertijd namen de
aantallen in stedelijk gebied sterk toe. De soort is hier tegenwoordig een van de talrijkste broedvogels.
Hij is de Turkse Tortel, die stedelijk gebied eerder koloniseerde, in veel gebieden voorbijgestreefd. Zie
Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. voor de verspreiding van de houtduif op kaart.
Overwinterende houtduiven
Houtduiven zijn het hele jaar in Nederland aanwezig. In de winter wordt de eigen populatie,
grotendeels standvogels, aangevuld door Duitse en Scandinavische vogels. De winteraantallen zijn
het hoogst op de zandgronden, waar ook slaapplaatsen van vele duizenden houtduiven zijn. De
winteraantallen worden deels bepaald door de hoeveelheid voedsel (eikels, beukennootjes,
overgebleven graan en mais) en kunnen van jaar op jaar sterk verschillen. De trek is vooral opvallend
ten zuidoosten van de lijn Enschede-Eindhoven.
Tussen half oktober en half november noteren trektellers hier soms tienduizenden houtduiven (of zelfs
meer) per dag. De voorjaarstrek, waarbij de aantallen veel lager zijn, speelt zich hoofdzakelijk in maart
af. Zie onderstaand figuur voor de verspreiding van de houtduif op kaart.

Figuur 47 Spreiding van de houtduif in Nederland, links als broedvogel en rechts als niet broedvogel. Bron: Sovon
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Figuur 48 Aantalsontwikkeling van de houtduif in Nederland, links als broedvogel en rechts als niet broedvogel. Bron: Sovon.

Voorkomen en trend in de provincie Groningen
De houtduif wordt in het grootste deel van de provincie aangetroffen. In het zuidoosten van de
provincie zijn de aantallen houtduiven het grootste. Landelijk is in de jaren tachtig en negentig de
broedpopulatie houtduiven meer dan gehalveerd. Ook in de provincie Groningen neemt zowel de
broedpopulatie als de winterpopulatie af met een geleidelijke dalende trend. De dalende trend lijkt
echter achter te blijven ten opzichte van het landelijke beeld.

Figuur 49 Verspreiding van de houtduif in de provincie Groningen, links als broedvogel en rechts als niet-broedvogel.
Bron: Sovon

Figuur 50 Aantalsontwikkeling (trend) van de houtduif inde provincie Groningen, links als broedvogel en rechts als nietbroedvogel.
Bron: Sovon.

60

Faunabeheerplan Groningen 2019-2024

Niets uit dit faunabeheerplan mag worden overgenomen of gekopieerd anders dan met verwijzing naar de vindplaats of schriftelijke toestemming van het
bestuur FBE Groningen, dan wel van de auteurs van dit plan.

5.2.2 Wettelijke status en Provinciaal beleid
In de Wnb is de houtduif net als in de flora- en faunawet een beschermde inheemse diersoort, alsook
een aangewezen wildsoort (Art. 3.20 lid 2 Wnb). Om reden van duurzame benutting is de jacht op
houtduiven geopend van 15 oktober tot en met 31 januari. Daarnaast kunnen houtduiven het gehele
jaar geschoten worden op basis van de landelijke vrijstelling. Bij bijzondere weersomstandigheden kan
de jacht op de houtduif door de provincie worden gesloten. Van bijzondere weersomstandigheden is
bijvoorbeeld sprake bij langdurig strenge koude, hevige sneeuwval en ijzelvorming.
De jachthouder is wettelijk verplicht te zorgen voor een redelijke wildstand in zijn jachtveld (Art. 3.20
lid 2 Wnb). Het wettelijke kader en wat onder redelijke wildstand wordt verstaan is beschreven in
hoofdstuk 5.1.2
5.2.3 Potentiële schade aan erkende belangen
Wenselijkheid beheer
De houtduif is een wildsoort waarvoor de jager verantwoordelijk is voor een redelijke wildstand,
waardoor de kans op schade wordt beperkt. Daarnaast kunnen ter voorkoming van schade en op
basis van de landelijke vrijstelling het hele jaar houtduiven geschoten worden. Door middel van de
reguliere jacht en het gebruik van de vrijstelling is belangrijke schade aan gewassen beperkt en/of
voorkomen. Vooralsnog is continuering van de jacht en het gebruik van de vrijstelling afdoende om
schade aan gewassen in de gehele provincie Groningen te voorkomen dan wel te beperken.
Verwachting indien beheer uitblijft
Gezien de huidige populatieomvang en het gevoerde beheer is de verwachting dat voor de komende
jaren verwacht mag worden dat belangrijke schade door houtduiven, net als in het verleden, slechts
incidenteel zal optreden. Over de aard (aan welke gewassen) en omvang (wel of geen belangrijke
schade) zijn op voorhand geen uitspraken te doen. Ook is niet aan te geven of een aanvullende
ontheffing noodzakelijk is.
Risico op schade aan gewassen
In figuur 4 is een overzicht gegeven van de gewassen waaraan houtduiven schade zouden kunnen
veroorzaken, het type schade, en de periode waarin de schade meestal optreedt.
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Figuur 51 Bron: BIJ12, Handreiking Faunaschade

Schadehistorie landbouwgewassen
In de afgelopen faunabeheerplanperiode zijn er geen geregistreerde meldingen geweest van schade.
Schade veroorzaakt door vrijgestelde diersoorten komen namelijk niet in aanmerking voor een
tegemoetkoming faunaschade. Uit onderzoek in opdracht van het Faunafonds blijkt de schade
veroorzaakt door landelijk vrijgestelde soorten aanzienlijk te zijn. In 2010 wordt de door de houtduif
landelijk veroorzaakte schade op € 6,6 mln. berekend (bron: CLM 813-2013). Ter voorkoming en
beperking van schade is wel gebruik gemaakt van de landelijke vrijstelling (zie afschotcijfers
in Bijlage 1).
5.2.4 Preventie en schadevoorkomende maatregelen
Tijdens het jachtseizoen zal schade beperkt of voorkomen worden door middel van afschot op basis
van de jacht op houtduiven. Daarnaast mogen, op grond van de landelijke vrijstelling, grondgebruikers
met het oog op schadebestrijding het hele jaar houtduiven verjagen en (laten) doden. De meest
toegepaste middelen voor verstoring zijn visueel of akoestisch, zoals laserpistolen,
vogelverschrikkers, vlaggen, linten, ballonnen, vliegers, afweerpistolen en knalapparaten (zie ook
Faunaschade Preventie Kit (BIJ12 unit Faunafonds). Passende en doeltreffende maatregelen om
schade te beperken of te voorkomen hebben betrekking op lokale situaties waarbij schade aan
gewassen dreigt op te treden. Schadegevoelige gewassen komen binnen de gehele provincie voor.
Zowel visuele als akoestische middelen werken maar gedurende een korte periode. Daarna wennen
houtduiven eraan. Door deze middelen af te wisselen wordt de effectiviteit verhoogd en gewenning
zoveel als mogelijk voorkomen, zie Faunaschade Preventie Kit (BIJ12 Faunafonds).
Verjaging met ondersteunend afschot werkt beter en kan op grond van de landelijke vrijstelling het
gehele jaar worden toegepast.
5.2.5 Gewenste stand en duurzame staat van instandhouding
De aanwijzing van de houtduif als soort waarop de jacht is geopend (artikel 3.22, vijfde lid van de
Wnb) en tevens de aanwijzing van de houtduif als landelijk vrijgestelde soort als bedoeld in artikel
3.15 eerste lid, houdt in dat reeds is vastgesteld dat de soort niet in zijn voortbestaan wordt bedreigd
of dat de staat van instandhouding niet verslechterd.
5.2.6 Beheer
Gevoerd beheer afgelopen periode
In de afgelopen faunabeheerplanperiode is de houtduif regulier bejaagd als wildsoort in het kader van
de duurzame benutting (oogsten uit het jachtveld). Daarbuiten is er geen ontheffing aangevraagd,
omdat de soort op grond van de landelijke vrijstelling geschoten kan worden bij dreigende belangrijke
schade aan gewassen.
Uitvoering beheermaatregelen
De jager dient gedurende het jachtseizoen ernaar te streven dat de stand dermate is dat naast het
handhaven van de duurzame staat van instandhouding van de soort er buiten het jachtseizoen
nagenoeg geen belangrijke schade te verwachten zal zijn. Afschot in het kader van de jacht vindt
gedurende het jachtseizoen plaats binnen het gehele jachtveld van de jachthouder. Voor de jacht zal
afschot gepleegd worden van 15 oktober tot en met 31 januari.
Daarnaast vindt schadebestrijding van houtduiven plaats in het werkgebied van de
faunabeheereenheid op basis van de landelijke vrijsteling. De vrijstelling is verleend voor handelingen
op door de grondgebruiker gebruikte gronden, dan wel in of aan door hem gebruikte opstallen, ter
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voorkoming van in het lopende of daaropvolgende jaar dreigende schade op de gronden, in of aan
deze opstallen, of in het omringende gebied.
Effectiviteit van de beheermaatregelen
Een grondgebruiker mag werende middelen plaatsen, om schade door houtduiven te voorkomen.
Standaard akoestische en visuele middelen moeten worden ingezet in de schadegevoelige periode(n)
op schadegevoelige percelen.
In het jachtseizoen en buiten het jachtseizoen kan schade voorkomen worden door middel van afschot
op basis van de jacht en de landelijke vrijstelling.
5.2.7 Registratie van afschot en tellingen en monitoring
Zowel voor de jacht op houtduiven, als voor het gebruik van de vrijstelling geldt dat de
jachtaktehouder het afschot van houtduiven moet registreren op een door de faunabeheereenheid
vastgestelde wijze en/of in een door haar beschikbaar gestelde applicatie. De jachtaktehouder kan,
voor zover hij/zij in gezagsverhouding staat tot de jachthouder, de registratie van afschot ook laten
uitvoeren door de jachthouder.
Daarnaast dienen er ook trendtellingen uitgevoerd te worden. Hiervoor wordt geteld op basis van een
door de faunabeheereenheid vast te stellen protocol en/of geregistreerd in een door haar beschikbaar
gestelde applicatie.
Voor het opstellen en evalueren van deze plannen zijn de data over afschot, maar ook gegevens over
trendtellingen noodzakelijk. Deze data dienen voor monitoring en ter onderbouwing van toekomstige
faunabeheerplannen.
In het bijlagendocument zijn de afschotcijfers en de (trend) telgegevens van de afgelopen jaren
opgenomen.
5.2.8 Analyse en conclusies
In deze paragraaf houtduif wordt de relatie van de Wnb en de Verordening natuurbescherming
provincie Groningen met handelingen in het kader van jacht, beheer en schadebestrijding
aangegeven.

5.3

Konijn (Oryctolagus cuniculus)

5.3.1 Verspreiding en aantalsontwikkeling
Algemeen
Konijnen zijn in de Vroege Middeleeuwen vanuit Midden-Frankrijk en het Middellandse Zeegebied
ingevoerd en ondertussen over heel Nederland verspreid. Het konijn komt voor in vrijwel geheel Westen Midden-Europa en is daar, met uitzondering van rotsachtige gebieden en hooggebergten (boven
700 meter), algemeen en talrijk.
Konijnen leven in holen en hebben daarom een voorkeur voor zandige bodems waarin het makkelijk
graven is. Ze prefereren halfopen landschappen zoals perken, tuinen en bosranden en mijden
vochtige terreinen zoals moeras en veen of zware klei, omdat ze daarin geen holen kunnen graven.
Ook in open polderlandschap ontbreekt het konijn veelal. In de duinen zijn konijnen belangrijke
grazers
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Figuur 52 Verspreiding van het konijn over Nederland
(NDFF, 2018)

Uit de gegevens van het NEM blijkt dat er de laatste jaren weer sprake is van een licht herstel van de
populatie.

Figuur 53 Geïndexeerde populatieontwikkeling van het konijn in Nederland in de periode 1997-2013
(leefomgeving, 2018)

Voorkomen en trend in de provincie Groningen
Het konijn kunnen we in bijna de gehele provincie aantreffen als daar mogelijkheden zijn om ook een
hol te graven. Alleen in de natte delen van de provincie is dit niet mogelijk. Toch is de populatie
konijnen in de provincie relatief laag. Oorzaken hiervan zijn ziektes als myxomatose en VHS. Ook is
het habitat in de provincie Groningen niet geschikt voor grote populaties konijnen.
5.3.2 Wettelijke status en Provinciaal beleid
In de Wnb is het konijn net als in de flora- en faunawet een beschermde inheemse diersoort, alsook
een aangewezen wildsoort (Art. 3.20 lid 2 Wnb). Om reden van duurzame benutting is de jacht op
konijnen geopend van 15 augustus tot en met 31 januari. Daarnaast kunnen konijnen het gehele jaar
geschoten worden op basis van de landelijke vrijstelling.
Bij bijzondere weersomstandigheden kan de jacht op het konijn door de provincie worden gesloten.
Van bijzondere weersomstandigheden is bijvoorbeeld sprake bij langdurig strenge koude, hevige
sneeuwval en ijzelvorming.
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De jachthouder is wettelijk verplicht te zorgen voor een redelijke wildstand in zijn jachtveld (Art. 3.20
lid 2 Wnb). Het wettelijke kader en wat onder redelijke wildstand wordt verstaan is beschreven in
hoofdstuk 5.1.2.
5.3.3 Potentiële schade aan erkende belangen
Wenselijkheid beheer
Het konijn is een wildsoort waarvoor de jager verantwoordelijk is voor een redelijke wildstand,
waardoor de kans op schade wordt beperkt. Daarnaast kunnen ter voorkoming van schade en op
basis van de landelijke vrijstelling het hele jaar konijnen geschoten worden. Door middel van de
reguliere jacht en het gebruik van de vrijstelling is belangrijke schade aan gewassen beperkt en/of
voorkomen. Vooralsnog is continuering van de jacht en het gebruik van de vrijstelling afdoende om
schade aan gewassen in de gehele provincie Groningen te voorkomen dan wel te beperken.
Verwachting indien beheer uitblijft
Gezien de huidige populatieomvang en het gevoerde beheer is de verwachting dat voor de komende
jaren verwacht mag worden dat belangrijke schade door konijnen, net als in het verleden, slechts
incidenteel zal optreden. Over de aard (aan welke gewassen) en omvang (wel of geen belangrijke
schade) zijn op voorhand geen uitspraken te doen. Ook is niet aan te geven of een aanvullende
ontheffing noodzakelijk is.
Risico op schade aan gewassen
In figuur 7 is een overzicht gegeven van de gewassen waaraan konijnen schade zouden kunnen
veroorzaken, het type schade, en de periode waarin de schade meestal optreedt.

Figuur 54 Overzicht van de schade die konijnen kunnen veroorzaken aan Landbouwgewassen.
Bron: Handreiking Faunaschade, Faunafonds 2009
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Schadehistorie landbouwgewassen
In de afgelopen faunabeheerplanperiode zijn er geen geregistreerde meldingen geweest van schade.
Schade veroorzaakt door vrijgestelde diersoorten komen namelijk niet in aanmerking voor een
tegemoetkoming faunaschade. Uit onderzoek in opdracht van het Faunafonds blijkt de schade
veroorzaakt door landelijk vrijgestelde soorten aanzienlijk te zijn. In 2010 wordt de door de konijn
landelijk veroorzaakte schade op € 6,3 mln. berekend (bron: CLM 813-2013). Ter voorkoming en
beperking van schade is wel gebruik gemaakt van de landelijke vrijstelling (zie afschotcijfers
in Bijlage 1).
5.3.4 Schadevoorkomende maatregelen
Tijdens het jachtseizoen zal schade beperkt of voorkomen worden door middel van afschot op basis
van de jacht op konijnen. Daarnaast mogen, op grond van de landelijke vrijstelling, grondgebruikers
met het oog op schadebestrijding het hele jaar konijnen verjagen en (laten) doden. De meest
toegepaste middelen voor verstoring zijn visueel of akoestisch, zoals flitsmolens, vlaggen, linten,
afweerpistolen en knalapparaten (zie ook Faunaschade Preventie Kit (BIJ12 unit Faunafonds).
Passende en doeltreffende maatregelen om schade te beperken of te voorkomen hebben betrekking
op lokale situaties waarbij schade aan gewassen dreigt op te treden. Schadegevoelige gewassen
komen binnen de gehele provincie voor.
Effectiviteit beheermaatregelen.
Zowel visuele als akoestische middelen werken maar gedurende een korte periode. Daarna wennen
konijnen eraan. Door deze middelen af te wisselen wordt de effectiviteit verhoogd en gewenning
zoveel als mogelijk voorkomen, zie Faunaschade Preventie Kit (BIJ12 Faunafonds).
Verjaging met ondersteunend afschot werkt beter en kan op grond van de landelijke vrijstelling het
gehele jaar worden toegepast.
5.3.5 Gewenste stand en duurzame staat van instandhouding
De aanwijzing van het konijn als soort waarop de jacht is geopend (artikel 3.22, vijfde lid van de Wnb)
en tevens de aanwijzing van het konijn als landelijk vrijgestelde soort als bedoeld in artikel 3.15 eerste
lid, houdt in dat reeds is vastgesteld dat de soort niet in zijn voortbestaan wordt bedreigd of dat de
staat van instandhouding. in het geding komt. Verdere beoordeling van de staat van instandhouding
en/of de gewenste stand is binnen deze paragraaf dan ook niet aan de orde.
5.3.6 Beheer
Gevoerd beheer afgelopen periode
In de afgelopen faunabeheerplanperiode is het konijn regulier bejaagd als wildsoort in het kader van
de duurzame benutting (oogsten uit het jachtveld). Daarbuiten is er geen ontheffing aangevraagd,
omdat de soort op grond van de landelijke vrijstelling geschoten kan worden bij dreigende belangrijke
schade aan gewassen.
Uitvoering beheermaatregelen
De jager dient gedurende het jachtseizoen ernaar te streven dat de stand dermate is dat naast het
handhaven van de duurzame staat van instandhouding van de soort er buiten het jachtseizoen
nagenoeg geen belangrijke schade te verwachten zal zijn. Afschot in het kader van de jacht vindt
gedurende het jachtseizoen plaats binnen het gehele jachtveld van de jachthouder. Voor de jacht is
afschot mogelijk van 15 augustus tot en met 31 januari.
Daarnaast vindt schadebestrijding van konijnen plaats in het werkgebied van de faunabeheereenheid
op basis van de landelijke vrijsteling. De vrijstelling is verleend voor handelingen op door de
grondgebruiker gebruikte gronden, dan wel in of aan door hem gebruikte opstallen, ter voorkoming
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van in het lopende of daaropvolgende jaar dreigende schade op de gronden, in of aan deze opstallen,
of in het omringende gebied.
Effectiviteit van de beheermaatregelen
Een grondgebruiker mag werende middelen plaatsen, om schade door konijnen te voorkomen.
Standaard akoestische en visuele middelen moeten worden ingezet in de schadegevoelige periode(n)
op schadegevoelige percelen.
In het jachtseizoen en buiten het jachtseizoen kan schade voorkomen worden door middel van afschot
op basis van de jacht en de landelijke vrijstelling.
5.3.7 Registratie van afschot en tellingen en monitoring
Zowel voor de jacht op konijnen, als voor het gebruik van de vrijstelling geldt dat de jachtaktehouder
het afschot van konijnen moet registreren op een door de faunabeheereenheid vastgestelde wijze
en/of in een door haar beschikbaar gestelde applicatie. De jachtaktehouder kan, voor zover hij/zij in
gezagsverhouding staat tot de jachthouder, de registratie van afschot ook laten uitvoeren door de
jachthouder.
Daarnaast dienen er ook trendtellingen uitgevoerd te worden. Hiervoor wordt geteld op basis van een
door de faunabeheereenheid vast te stellen protocol en/of geregistreerd in een door haar beschikbaar
gestelde applicatie.
Voor het opstellen en evalueren van deze plannen zijn de data over afschot, maar ook gegevens over
trendtellingen noodzakelijk. Deze data dienen voor monitoring en ter onderbouwing van toekomstige
faunabeheerplannen.
In het bijlagendocument zijn de afschotcijfers en de (trend) telgegevens van de afgelopen jaren
opgenomen.

5.4

Haas (Lepus europaeus)

5.4.1 Verspreiding en aantalsontwikkeling
Algemeen
De haas komt overal in Nederland voor. Landelijk gezien vertoonde de hazenstand in de jaren 1970
een dalende trend. Deze teruggang was evident op de oostelijke en zuidelijke zandgronden, en in
akkerbouwgebieden op zeeklei, maar dat gold niet voor de rivierkleigebieden en de Friese
zandgronden. De achteruitgang werd toen in veel landen van Europa waargenomen en de oorzaken
waren divers, maar de hoofdoorzaak lag bij intensivering en schaalvergroting van de landbouw.
Daarnaast werden effecten van slechte weersomstandigheden en predatie versterkt door het
ontbreken van gevarieerd voedsel en dekking. Na een daling eind jaren 1990 laat het NEM-meetnet
Dagactieve Zoogdieren van 2003 tot 2011 een stijgende trend zien en daarna weer een daling.
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Figuur 55 Verspreiding van de haas over Nederland

(NDFF, 2018)
Voorkomen en trend in de provincie Groningen
Met uitzondering van de bebouwde kommen en grote open wateren kan het haas overal in de provincie
Groningen worden aangetroffen.
5.4.2

Wettelijke status en Provinciaal beleid

In de Wnb de haas net als in de flora- en faunawet een beschermde inheemse diersoort, alsook een
aangewezen wildsoort (Art. 3.20 lid 2 Wnb). Om reden van duurzame benutting is de jacht op de haas
geopend van 15 oktober tot en met 31 december. Bij bijzondere weersomstandigheden kan de jacht
op de haas door de provincie worden gesloten. Van bijzondere weersomstandigheden is bijvoorbeeld
sprake bij langdurig strenge koude, hevige sneeuwval en ijzelvorming.
De jachthouder is wettelijk verplicht te zorgen voor een redelijke wildstand in zijn jachtveld (Art. 3.20
lid 2 Wnb). Het wettelijke kader en wat onder redelijke wildstand wordt verstaan is beschreven in
hoofdstuk 1.2.
5.4.3 Potentiële schade aan erkende belangen
Wenselijkheid beheer
De Haas is een wildsoort waarvoor de jager verantwoordelijk is voor een redelijke wildstand, waardoor
de kans op schade wordt beperkt. Door middel van de reguliere jacht is belangrijke schade aan
gewassen beperkt en/of voorkomen. Vooralsnog is continuering van de jacht afdoende om schade
aan gewassen in de gehele provincie Groningen te voorkomen dan wel te beperken.
Verwachting indien beheer uitblijft
Gezien de huidige populatieomvang en het gevoerde beheer is de verwachting dat voor de komende
jaren verwacht mag worden dat belangrijke schade door hazen, net als in het verleden, slechts
incidenteel zal optreden. Over de aard (aan welke gewassen) en omvang (wel of geen belangrijke
schade) zijn op voorhand geen uitspraken te doen. Ook is niet aan te geven of een aanvullende
ontheffing noodzakelijk is.
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Risico op schade aan gewassen
In onderstaand figuur is een overzicht gegeven van de gewassen waaraan hazen schade zouden
kunnen veroorzaken, het type schade, en de periode waarin de schade meestal optreedt.

Figuur 56 Bron: BIJ12 Handreiking Faunaschade

Schadehistorie landbouwgewassen
In de afgelopen faunabeheerplanperiode zijn er geen geregistreerde meldingen geweest van schade.
Schade veroorzaakt door vrijgestelde soorten en soorten waarop de jacht kan worden komen namelijk
niet in aanmerking voor een tegemoetkoming faunaschade.
5.4.4 Schadevoorkomende maatregelen
Tijdens het jachtseizoen zal schade beperkt of voorkomen worden door middel van afschot op basis
van de jacht op hazen. De meest toegepaste middelen voor verstoring zijn visueel of akoestisch, zoals
laserpistolen, vogelverschrikkers, vlaggen, linten, ballonnen, vliegers, afweerpistolen en
knalapparaten (zie ook Faunaschade Preventie Kit (BIJ12 unit Faunafonds). Passende en
doeltreffende maatregelen om schade te beperken of te voorkomen hebben betrekking op lokale
situaties waarbij schade aan gewassen dreigt op te treden. Schadegevoelige gewassen komen binnen
de gehele provincie voor.
5.4.5 Effectiviteit beheermaatregelen.
Zowel visuele als akoestische middelen werken maar gedurende een korte periode. Daarna wennen
hazen eraan. Door deze middelen af te wisselen wordt de effectiviteit verhoogd en gewenning zoveel
als mogelijk voorkomen, zie Faunaschade Preventie Kit (BIJ12 Faunafonds).
5.4.6 Gewenste stand en duurzame staat van instandhouding
De aanwijzing van de haas als soort waarop de jacht is geopend (artikel 3.22, vijfde lid van de Wnb),
houdt in dat reeds is vastgesteld dat de soort niet in zijn voortbestaan wordt bedreigd of dat de staat
van instandhouding niet verslechterd.
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5.4.7 Beheer
Gevoerd beheer afgelopen periode
In de afgelopen faunabeheerplanperiode is de haas regulier bejaagd als wildsoort in het kader van de
duurzame benutting (oogsten uit het jachtveld).
Uitvoering beheermaatregelen
De jager dient gedurende het jachtseizoen ernaar te streven dat de stand dermate is dat naast het
handhaven van de duurzame staat van instandhouding van de soort er buiten het jachtseizoen
nagenoeg geen belangrijke schade te verwachten zal zijn. Afschot in het kader van de jacht vindt
gedurende het jachtseizoen plaats binnen het gehele jachtveld van de jachthouder. Voor de jacht zal
afschot gepleegd worden van 15 oktober tot en met 31 december.
5.4.8 Registratie van afschot en tellingen en monitoring
Voor de jacht op hazen geldt dat de jachtaktehouder het afschot van hazen moet registreren op een
door de faunabeheereenheid vastgestelde wijze en/of in een door haar beschikbaar gestelde
applicatie. De jachtaktehouder kan, voor zover hij/zij in gezagsverhouding staat tot de jachthouder, de
registratie van afschot ook laten uitvoeren door de jachthouder.
Daarnaast dienen er ook trendtellingen uitgevoerd te worden. Hiervoor wordt geteld op basis van een
door de faunabeheereenheid vast te stellen protocol en/of geregistreerd in een door haar beschikbaar
gestelde applicatie.
Voor het opstellen en evalueren van deze plannen zijn de data over afschot, maar ook gegevens over
trendtellingen noodzakelijk. Deze data dienen voor monitoring en ter onderbouwing van toekomstige
faunabeheerplannen.
In het bijlagendocument zijn de afschotcijfers en de (trend) telgegevens van de afgelopen jaren
opgenomen.

5.5

Wilde eend (Anas platyrhynchos)

5.5.1 Verspreiding en aantalsontwikkeling
Algemeen
Overzomerende wilde eenden
De wilde eend is een van de meest verspreide Nederlandse broedvogels. De meerderheid nestelt in
de laaggelegen delen van het land, vooral in waterrijke polders en moerassen. Op de hoge gronden is
deze eend minder talrijk, maar ontbreekt hij zelden; soms broedt hij op grote afstand van water. Ook in
stedelijk gebied is de wilde eend een gewone broedvogel. Aantallen en verspreiding leken op landelijk
niveau lange tijd nauwelijks verandering te ondergaan. Regionale afnames, zoals door verdroging van
duinvalleien, werden gecompenseerd door toename elders. Sinds ongeveer 1990 nemen de aantallen
echter om onduidelijke redenen af. Zie onderstaande figuren voor de verspreiding van de wilde eend.
Overwinterende wilde eenden
De aantallen zijn het hoogst in de wintermaanden, wanneer wilde eenden zowel in open wateren als
boerenland en stedelijk gebied talrijk zijn. De aantallen zijn betrekkelijk ongevoelig voor de wijzigingen
van het weer. Strenge vorst of zware sneeuwval leiden bij deze winterharde soort hooguit tot
verplaatsingen naar open water of voerplekken, maar niet tot wegtrek over grote afstanden. De
landelijk getelde aantallen nemen sinds ongeveer 2000 gaandeweg af. De oorzaak kan liggen in de
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afname van de eigen broedpopulatie, maar ook met een verschuiving van de winterverspreiding
binnen Europa. Door gemiddeld zachtere winters hebben Noord-Europese broedvogels vermoedelijk
minder neiging om tot in Nederland te overwinteren. Zie Figuur 57 voor de verspreiding van de wilde
eend op kaart.

Figuur 57 Verspreiding van de wilde eend in Nederland, links als broed en rechts als niet-broedvogel
Bron: Sovon

Figuur 58 Aantalsontwikkeling (trend) van de Wilde eend in Nederland, links als broedvogel en rechts als niet broedvogel.
Bron: Sovon

Voorkomen en trend in de provincie Groningen
Verspreid over de gehele provincie komt de wilde eend voor. Sinds 1995 is er een dalende trend
ingezet. Vermoedelijk heeft dit te maken met het verschuiven van de verspreiding binnen Europa als
gevolg van veranderende klimatologische omstandigheden.
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Figuur 59 Verspreiding van de wilde eend in de provincie Groningen, links als broed en rechts als niet-broedvogel.
Bron: Sovon

Figuur 60 Aantalsontwikkeling (trend) van de wilde eend in de provincie Groningen, links als broed en rechts als nietbroedvogel. Bron: Sovon

5.5.2 Wettelijke status en Provinciaal beleid
In de Wnb is de wilde eend een beschermde inheemse diersoort, als ook een aangewezen wildsoort,
waarop de jacht geopend is (Art. 3.20 lid 2 Wnb). De jacht op wilde eenden is geopend van 15
augustus tot en met 31 januari.
Het doel van het beheer is om een redelijke wildstand te behouden en schade te voorkomen. Daarbij
dient geen verslechtering van de staat van instandhouding plaats te vinden.
5.5.3 Potentiële schade aan erkende belangen
Wenselijkheid beheer
De wilde eend is een wildsoort waarvoor de jager verantwoordelijk is voor een redelijke wildstand,
waardoor de kans op schade wordt beperkt. Door middel van de reguliere jacht is belangrijke schade
aan gewassen beperkt en/of voorkomen. Vooralsnog is continuering van de jacht afdoende om
schade aan gewassen in de gehele provincie Groningen te voorkomen dan wel te beperken.
Verwachting indien beheer uitblijft
Gezien de huidige populatieomvang en het gevoerde beheer is de verwachting dat voor de komende
jaren verwacht mag worden dat belangrijke schade door wilde eenden, net als in het verleden, slechts
incidenteel zal optreden. Over de aard (aan welke gewassen) en omvang (wel of geen belangrijke
schade) zijn op voorhand geen uitspraken te doen. Ook is niet aan te geven of een aanvullende
ontheffing noodzakelijk is.
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Risico op schade aan gewassen
In figuur 13 is een overzicht gegeven van de gewassen waaraan wilde eenden schade zouden kunnen
veroorzaken, het type schade, en de periode waarin de schade meestal optreedt.

Figuur 61 Bron: BIJ12 Handreiking Faunaschade

Schadehistorie landbouwgewassen
In de afgelopen faunabeheerplanperiode zijn er 4 geregistreerde meldingen geweest van schade.
Schade veroorzaakt door jachtsoorten in het jachtseizoen komt niet in aanmerking voor een
tegemoetkoming faunaschade waardoor in die periode de meldingsbereidheid zeer laag is. Uit
onderzoek in opdracht van het Faunafonds blijkt de schade veroorzaakt door landelijk vrijgestelde
soorten aanzienlijk te zijn. In 2010 wordt de door de houtduif, zwarte kraai/kauw, konijn, haas, wilde
eend en fazant landelijk veroorzaakte schade op € 34,5 mln. berekend (bron: CLM 813-2013).
5.5.4 Schadevoorkomende maatregelen
Tijdens het jachtseizoen zal schade beperkt of voorkomen worden door middel van afschot op basis
van de jacht op wilde eenden. Daarnaast mogen, op grond van de provinciale vrijstelling,
grondgebruikers met het oog op schadebestrijding het hele jaar wilde eenden verjagen. De meest
toegepaste middelen voor verstoring zijn visueel of akoestisch, zoals laserpistolen,
vogelverschrikkers, vlaggen, linten, ballonnen, vliegers, afweerpistolen en knalapparaten (zie ook
Faunaschade Preventie Kit (BIJ12 unit Faunafonds). Passende en doeltreffende maatregelen om
schade te beperken of te voorkomen hebben betrekking op lokale situaties waarbij schade aan
gewassen dreigt op te treden. Schadegevoelige gewassen komen binnen de gehele provincie voor.
5.5.5 Effectiviteit beheermaatregelen.
Zowel visuele als akoestische middelen werken maar gedurende een korte periode. Daarna wennen
wilde eenden eraan. Door deze middelen af te wisselen wordt de effectiviteit verhoogd en gewenning
zoveel als mogelijk voorkomen, zie Faunaschade Preventie Kit (BIJ12 Faunafonds).
5.5.6 Gewenste stand en duurzame staat van instandhouding
De aanwijzing van de wilde eend als soort waarop de jacht is geopend (artikel 3.22, vijfde lid van de
Wnb), houdt in dat reeds is vastgesteld dat de soort niet in zijn voortbestaan wordt bedreigd of dat de
staat van instandhouding niet verslechterd.
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5.5.7 Beheer
Gevoerd beheer afgelopen periode
In de afgelopen faunabeheerplanperiode is de wilde eend regulier bejaagd als wildsoort in het kader
van de duurzame benutting (oogsten uit het jachtveld).
Uitvoering beheermaatregelen
De jager dient gedurende het jachtseizoen ernaar te streven dat de stand dermate is dat naast het
handhaven van de duurzame staat van instandhouding van de soort er buiten het jachtseizoen
nagenoeg geen belangrijke schade te verwachten zal zijn. Afschot in het kader van de jacht vindt
gedurende het jachtseizoen plaats binnen het gehele jachtveld van de jachthouder. Voor de jacht zal
afschot gepleegd worden van 15 augustus tot en met 31 januari.
5.5.8 Registratie van afschot en tellingen
Voor de jacht op wilde eenden geldt dat de jachtaktehouder het afschot van wilde eenden moet
registreren op een door de faunabeheereenheid vastgestelde wijze en/of in een door haar
beschikbaar gestelde applicatie. De jachtaktehouder kan, voor zover hij/zij in gezagsverhouding staat
tot de jachthouder, de registratie van afschot ook laten uitvoeren door de jachthouder.
Daarnaast dienen er ook trendtellingen uitgevoerd te worden. Hiervoor wordt geteld op basis van een
door de faunabeheereenheid vast te stellen protocol en/of geregistreerd in een door haar beschikbaar
gestelde applicatie.
Voor het opstellen en evalueren van deze plannen zijn de data over afschot, maar ook gegevens over
trendtellingen noodzakelijk. Deze data dienen voor monitoring en ter onderbouwing van toekomstige
faunabeheerplannen.
In het bijlagendocument zijn de afschotcijfers en de (trend) telgegevens van de afgelopen jaren
opgenomen.

5.6

Fazant (Phasianus colchicus)

5.6.1 Verspreiding en aantalsontwikkeling
Algemeen
Fazanten komen in grote delen van Nederland voor maar ontbreken in stedelijk gebied en bosrijke
omgeving. Ze zijn het talrijkst in agrarisch gebied op de kleigronden van Zuidwest- en NoordoostNederland. Rond 1975 kwamen fazanten nog wijdverspreid voor op de Veluwe en in andere
bosachtige gebieden. De verdwijning hier en de scherpe afname op veel plaatsen elders, is een
gevolg van het vanaf 1978 geleidelijk afbouwen van het uitzetbeleid. De onnatuurlijk hoge dichtheden
die daarvan het gevolg waren, verdwenen als gevolg van predatie door vos en havik, iets dat versneld
werd door enkele strenge winters. De afname vlakt inmiddels af en de soort weet zich in verschillende
delen van het land te handhaven, zij het in lagere dichtheden dan weleer.
In najaar en winter vormen fazanten groepjes die op plekken met veel voedsel en dekking
samenscholen. Zulke plekken liggen doorgaans op slechts enkele honderden meters van de
broedplaats. Grotere verplaatsingen lijken niet voor te komen. De wintergroepen vallen in het vroege
voorjaar uiteen.
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Figuur 62 Verspreiding van de fazant in Nederland, links als broedvogel en rechts als niet-broedvogel.
Bron: Sovon

Figuur 63 Aantalsontwikkeling (trend) van de Fazant in Nederland, links als broedvogel en rechts als niet broedvogel.
Bron: Sovon

Voorkomen en trend in de provincie Groningen
De fazant komt gelijkmatig over de provincie verspreid voor behalve in het westen van de provincie
waar de stand minimaal is. De trend van de soort neemt geleidelijk af.
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Figuur 64 Verspreiding van de Fazant als broedvogel en als niet-broedvogel in de provincie Groningen (bron:
http://www.vogelatlas.nl/nl/provincies)

Figuur 65 Aantalsontwikkeling van de Fazant in de provincie de provincie Groningen, links als broedvogel en rechts als niet
broedvogel. Bron: Sovon

5.6.2 Wettelijke status en Provinciaal beleid
In de Wnb is de fazant een beschermde inheemse diersoort, als ook een aangewezen wildsoort,
waarop de jacht geopend is (Art. 3.20 lid 2 Wnb). De jacht op de fazant haan is geopend van 15
oktober tot en met 31 januari en op de fazant hen van 15 oktober tot 31 december.
Het doel van het beheer is om een redelijke wildstand te behouden en schade te voorkomen. Daarbij
dient geen verslechtering van de staat van instandhouding plaats te vinden.
5.6.3 Potentiële schade aan erkende belangen
Wenselijkheid beheer
De fazant is een wildsoort waarvoor de jager verantwoordelijk is voor een redelijke wildstand,
waardoor de kans op schade wordt beperkt. Door middel van de reguliere jacht is belangrijke schade
aan gewassen beperkt en/of voorkomen. Vooralsnog is continuering van de jacht afdoende om
schade aan gewassen in de gehele provincie Groningen te voorkomen dan wel te beperken.
Verwachting indien beheer uitblijft
Gezien de huidige populatieomvang en het gevoerde beheer is de verwachting dat voor de komende
jaren verwacht mag worden dat belangrijke schade door fazanten, net als in het verleden, slechts
incidenteel zal optreden. Over de aard (aan welke gewassen) en omvang (wel of geen belangrijke
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schade) zijn op voorhand geen uitspraken te doen. Ook is niet aan te geven of een aanvullende
ontheffing noodzakelijk is.
Risico op schade aan gewassen
In figuur 17 is een overzicht gegeven van de gewassen waaraan fazanten schade zouden kunnen
veroorzaken, het type schade, en de periode waarin de schade meestal optreedt.

Figuur 66 Bron BIJ12 Handreiking Faunaschade

Schadehistorie landbouwgewassen
In de afgelopen faunabeheerplanperiode zijn er geen geregistreerde meldingen geweest van schade.
Schade veroorzaakt door jachtsoorten in het jachtseizoen komt niet in aanmerking voor een
tegemoetkoming faunaschade waardoor in die periode de meldingsbereidheid zeer laag is. Uit
onderzoek in opdracht van het Faunafonds blijkt de schade veroorzaakt door landelijk vrijgestelde
soorten aanzienlijk te zijn. In 2010 wordt de door de houtduif, zwarte kraai/kauw, konijn, haas, wilde
eend en fazant landelijk veroorzaakte schade op € 34,5 mln. berekend (bron: CLM 813-2013).
5.6.4 Schadevoorkomende maatregelen
Tijdens het jachtseizoen zal schade beperkt of voorkomen worden door middel van afschot op basis
van de jacht op fazanten. De meest toegepaste middelen voor verstoring zijn visueel of akoestisch,
zoals laserpistolen, vogelverschrikkers, vlaggen, linten, ballonnen, vliegers, afweerpistolen en
knalapparaten (zie ook Faunaschade Preventie Kit (BIJ12 unit Faunafonds). Passende en
doeltreffende maatregelen om schade te beperken of te voorkomen hebben betrekking op lokale
situaties waarbij schade aan gewassen dreigt op te treden. Schadegevoelige gewassen komen binnen
de gehele provincie voor.
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5.6.5 Effectiviteit beheermaatregelen.
Zowel visuele als akoestische middelen werken maar gedurende een korte periode. Daarna wennen
fazanten eraan. Door deze middelen af te wisselen wordt de effectiviteit verhoogd en gewenning
zoveel als mogelijk voorkomen, zie Faunaschade Preventie Kit (BIJ12 Faunafonds).
5.6.6 Gewenste stand en duurzame staat van instandhouding
De aanwijzing van de fazant als soort waarop de jacht is geopend (artikel 3.22, vijfde lid van de Wnb),
houdt in dat reeds is vastgesteld dat de soort niet in zijn voortbestaan wordt bedreigd of dat de staat
van instandhouding niet verslechterd.
5.6.7 Beheer
Gevoerd beheer afgelopen periode
In de afgelopen faunabeheerplanperiode is de fazant regulier bejaagd als wildsoort in het kader van
de duurzame benutting (oogsten uit het jachtveld).
Uitvoering beheermaatregelen
De jager dient gedurende het jachtseizoen ernaar te streven dat de stand dermate is dat naast het
handhaven van de duurzame staat van instandhouding van de soort er buiten het jachtseizoen
nagenoeg geen belangrijke schade te verwachten zal zijn. Afschot in het kader van de jacht vindt
gedurende het jachtseizoen plaats binnen het gehele jachtveld van de jachthouder. Voor de jacht zal
afschot gepleegd worden van 15 oktober tot en met 31 januari voor wat betreft de fazant haan en van
15 oktober tot en met 31 december voor de fazant hen.
5.6.8 Registratie van afschot en tellingen en monitoring
Voor de jacht op fazanten geldt dat de jachtaktehouder het afschot van fazanten moet registreren op
een door de faunabeheereenheid vastgestelde wijze en/of in een door haar beschikbaar gestelde
applicatie. De jachtaktehouder kan, voor zover hij/zij in gezagsverhouding staat tot de jachthouder, de
registratie van afschot ook laten uitvoeren door de jachthouder.
Daarnaast dienen er ook trendtellingen uitgevoerd te worden. Hiervoor wordt geteld op basis van een
door de faunabeheereenheid vast te stellen protocol en/of geregistreerd in een door haar beschikbaar
gestelde applicatie.
Voor het opstellen en evalueren van deze plannen zijn de data over afschot, maar ook gegevens over
trendtellingen noodzakelijk. Deze data dienen voor monitoring en ter onderbouwing van toekomstige
faunabeheerplannen.
In het bijlagendocument zijn de afschotcijfers en de (trend) telgegevens van de afgelopen jaren
opgenomen.
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6 OVERIGE SOORTEN
6.1

Smient (anas penelope)

6.1.1 Voorkomen en trend in Nederland
De smient komt in de herfst- en winterperiode algemeen en talrijk voor in Nederland. Broeden doet hij
vooral in Scandinavië en Rusland. De eerste doorstrekkers en overwinteraars arriveren al in
september, in maart en april verlaten de meeste smienten ons land.
Als broedvogel is de soort in Nederland bijzonder schaars, om deze reden behandelen we in dit plan
alleen de smient als niet-broedvogel.
Smienten zijn het talrijkst in de maanden november tot en met maart, maar per winter treden er
verschillen in aantallen op. Bij de inval van strenge vorst en zware sneeuwval vertrekt een deel van de
vogels naar Engeland of Frankrijk, in zachte winters blijven grote aantallen in Nederland.
Concentraties treden op zowel nabij zoute wateren (Waddengebied, deel van Deltagebied) als zoete
wateren (open graslandpolders). De landelijk getelde aantallen namen tot ongeveer 1990 toe maar
dalen weer vanaf 2000. De recente daling staat waarschijnlijk in verband met een verschuiving van de
winterverspreiding binnen Noordwest-Europa. Door gemiddeld zachtere winters blijft een deel van de
vogels noordelijker overwinteren. Het geschatte maximumaantal smienten in de periode 2013 – 2015
bedraagt 860.000 – 940.000 smienten (www.sovon.nl).

Figuur 67 Links, de verspreiding van de Smient (als niet broedvogel) in Nederland en rechts de aantalsontwikkeling (trend) van
de smient (als niet broedvogel) in Nederland. Bron: Sovon

6.1.2 Voorkomen en trend in de provincie Groningen
De populatie smienten in de provincie Groningen neemt al sinds 1975 licht af. Dit komt redelijk
overeen met het landelijke patroon.

Figuur 68 Links, de verspreiding van de smient (als niet broedvogel) in de provincie Groningen en rechts de aantalsontwikkeling
(trend) van de smient (als niet broedvogel) in de provincie Groningen. Bron: Sovon
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6.1.3 Wettelijke status en provinciaal beleid
De smient is als instandhoudingsdoel aangewezen voor de N2000 gebieden Lauwersmeer,
Leekstermeergebied, Waddenzee en Zuidlaardermeergebied
In de Beleidsnotitie Fauna en Flora 2018 geeft de provincie Groningen aan, dat de provincie voor
soorten die niet in hun voortbestaan worden bedreigd en jaarlijks meer dan € 25.000,- aan schade
veroorzaken, ruimere bestrijdingsmogelijkheden biedt. Daarbij wordt in overleg met betrokken partijen
bepaald welk juridisch instrument het meest passend is.
6.1.4 Beschrijving van schade aan erkende belangen
In onderstaande grafiek is de getaxeerde gewasschade veroorzaakt door smienten weergegeven in
de periode 2014-2018. In deze periode is het bedrag aan totale getaxeerde schade niet boven de €
25.000,- jaarlijks uitgekomen.

Figuur 69 getaxeerde gewasschade veroorzaakt door smienten in de provincie Groningen, periode 2014-2018. Bron: BIJ12

6.1.5 Gevoerd beheer periode 2014-2018
In de afgelopen planperiode heeft in de provincie Groningen geen beheer (schadebestrijding) van
smienten plaatsgevonden. Ter voorkoming en/of beperking van schade zijn voornamelijk preventieve
en werende middelen toegepast en persoonlijke verjaging.
6.1.6 Staat van instandhouding
De (toekomstige) staat van instandhouding van de smient als niet broedvogel in Nederland is
beoordeeld als matig ongunstig (bron: www.Sovon.nl).
Beoordeling Staat van Instandhouding
Populatie
Verspreiding
matig ongunstig
gunstig

Leefgebied
gunstig

Toekomst
matig ongunstig

Eindoordeel
matig ongunstig

De staat van instandhouding van de smient wordt als matig ongunstig beoordeeld. Dit omdat de
aantallen smienten afnemen.
6.1.7 Noodzaak beheer periode 2019-2024
Gelet op de huidige schade worden voor de komende beheerperiode voor de smienten vooralsnog
geen beheermaatregelen voorgesteld. In de afgelopen planperiode is het bedrag aan totale
getaxeerde schade niet boven de € 25.000,- jaarlijks uitgekomen. Derhalve zijn op grond van de
Beleidsnotitie Fauna en Flora 2018 geen ruimere mogelijkheden voor schade bestrijding mogelijk.
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Indien in de komende jaren het jaarlijkse schadebedrag wel boven € 25.000,- uitkomt, zal de FBE met
een aanvulling op dit plan komen. Op dat moment speelt de staat van instandhouding speelt daarbij
ook een rol.

6.2

Knobbelzwaan (Cygnus olor)

6.2.1 Voorkomen en trend in Nederland
Als broedvogel.
De meeste knobbelzwanen broeden in de laaggelegen delen van het land, vooral in open graslanden
met veel sloten in het veenweidegebied. Rond meren en plassen treden soms concentraties op. Veel
knobbelzwanen zijn nazaten van om hun dons gekweekte vogels. De laatste van zulke 'zwanendriften'
werden rond 1965 opgedoekt. Losgelaten vogels en hun nazaten vormden een groeiende en zich
uitbreidende broedpopulatie. Intensieve vervolging remt deze ontwikkeling regionaal af. De
broedpopulatie wordt ook gereguleerd door koude winters die zowel wintersterfte veroorzaken als
slechte broedprestaties, door verzwakte conditie van broedvogels. Zie figuur 69 voor de verspreiding
van de knobbelzwaan. De broedpopulatie werd in de periode 2013 – 2015 geschat op 7000 – 9000
knobbelzwanen (bron: www.sovon.nl).
Als niet broedvogel
Om de vleugelrui veilig door te brengen, zoeken knobbelzwanen grote open wateren op. Op de
Randmeren, in het IJsselmeergebied en Deltagebied ruien in de zomer duizenden exemplaren,
waaronder ook vogels uit het westen van Duitsland. In de herfst zoeken grote aantallen de
Randmeren op om te profiteren van de gunstige voedselsituatie met veel waterplanten. In het
winterhalfjaar zijn veel knobbelzwanen te vinden in open graslandgebieden in Laag-Nederland. Koud
winterweer leidt tot enige verplaatsingen, meestal binnen Nederland maar soms tot in Frankrijk.
Tegelijk kan dan een influx van oostelijke vogels optreden. In het late voorjaar vormen zich plaatselijk
groepen onvolwassen vogels, die vervolgens in mei-juni naar de ruigebieden vertrekken. De landelijke
aantallen namen lange tijd toe in het voetspoor van de toenemende eigen broedpopulatie. Sinds 2000
stabiliseren de aantallen of nemen ze licht af. Hartje winter verblijven er minstens 40.000
knobbelzwanen in ons land. Voor de verspreiding van de knobbelzwaan zie onderstaand figuur.

Figuur 70 Verspreiding van de knobbelzwaan in Nederland, links als broedvogel en rechts als niet-broedvogel
Bron: Sovon
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Figuur 71 De aantalsontwikkeling (trend) van de knobbelzwaan, links als broedvogel en rechts als niet broedvogel.
Bron: Sovon.

6.2.2 Voorkomen en trend in de provincie Groningen
In de provincie Groningen komen knobbelzwanen verspreid over de gehele provincie voor. Opvallend
is dat het voorkomen als broedvogel en als niet broedvogel ongeveer dezelfde gebieden betreft.
Zowel de trend als broedvogel en als niet broedvogel in de provincie Groningen is een sterk
toenemende trend. Als niet broedvogel is deze trend een paar jaar stabiel geweest maar sinds 2010
neemt deze weer toe.

Figuur 72 Verspreiding van de Knobbelzwaan in Groningen, links als broedvogel en rechts als broedvogel. Bron Sovon
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Figuur 73 aantalsontwikkeling (trend) van de knobbelzwaan in de provincie Groningen, links als broedvogel en rechts als niet
broedvogel.
Bron: Sovon.

6.2.3 Wettelijke status en provinciaal beleid
De knobbelzwaan is voor de provincie Groningen niet opgenomen als instandhoudingsdoel van de
Groningse N2000-gebieden en is niet opgenomen in ander provinciaal beleid.
In de Beleidsnotitie Fauna en Flora 2018 geeft de provincie Groningen aan, dat de provincie, voor
soorten die niet in hun voortbestaan worden bedreigd en jaarlijks meer dan € 25.000,- aan schade
veroorzaken, ruimere bestrijdingsmogelijkheden biedt. Daarbij wordt in overleg met betrokken partijen
bepaald welk juridisch instrument het meest passend is.
6.2.4 Beschrijving van schade aan erkende belangen
In onderstaande grafiek is de getaxeerde gewasschade veroorzaakt door knobbelzwanen
weergegeven in de periode 2014-2018.
In deze periode is het bedrag aan totale getaxeerde schade niet boven de € 25.000,- jaarlijks
uitgekomen.

Figuur 74 Getaxeerde gewasschade veroorzaakt door knobbelzwanen in de provincie Groningen, periode 2014-2018.
Bron: BIJ12

6.2.5 Gevoerd beheer afgelopen periode
In de afgelopen beheerperiode zijn er geen beheermaatregelen uitgevoerd.
Ter voorkoming en/of beperking van schade zijn in bepaalde gebieden, via de wbe’s, zwanenverjagers
actief geweest met gebruikmaking van een vogelafweerpistool.
6.2.6 Staat van instandhouding
Als niet-broedvogel is de (toekomstige) staat van instandhouding van de knobbelzwaan in Nederland
beoordeeld als gunstig (bron: https://www.sovon.nl/nl/soort/1520).
Beoordeling Staat van Instandhouding
Populatie
Verspreiding
gunstig
gunstig
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Leefgebied
gunstig

Toekomst
gunstig

Eindoordeel
gunstig
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Als broedvogel is de (toekomstige) staat van instandhouding van de knobbelzwaan in Nederland
beoordeeld als gunstig (bron: https://www.sovon.nl/nl/soort/1520).
Beoordeling Staat van Instandhouding
Populatie
Verspreiding
gunstig
gunstig

Leefgebied
gunstig

Toekomst
gunstig

Eindoordeel
gunstig

De staat van instandhouding van de knobbelzwaan is gunstig te noemen.
6.2.7 Noodzaak beheer periode 2019-2024
Gelet op de huidige schade worden voor de komende beheerperiode voor de knobbelzwaan
vooralsnog geen beheermaatregelen voorgesteld.
In de afgelopen planperiode is het bedrag aan totale getaxeerde schade niet boven de € 25.000,jaarlijks uitgekomen. Derhalve zijn op grond van de Beleidsnotitie Fauna en Flora 2018 geen ruimere
mogelijkheden voor schade bestrijding mogelijk.
Indien in de komende jaren het jaarlijkse schadebedrag wel boven € 25.000,- uitkomt, zal de FBE met
een aanvulling op dit plan komen.
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7 PREDATIEBEHEER – BESCHERMING WEIDEVOGELS
Groningen is als provincie met een groot aandeel landbouwgronden een belangrijke broed- en
doortrek plaats voor vele soorten boerenlandvogels. Denk hierbij aan de grutto, tureluur, kievit,
veldleeuwerik en grauwe kiekendief. Soorten die zich thuis voelen in veehouderij gebieden,
akkerbouwgebieden of in een combinatie van beide. De drie agrarische collectieven in Groningen
zetten zich in voor de bescherming van boerenlandvogels in de door de provincie aangewezen
kerngebieden. Ondanks alle inspanning, blijkt het soms nauwelijks mogelijk populaties in stand te
houden. Hieronder zal verder worden ingegaan op een aantal belangrijke factoren, waaronder ook
predatie. Onderzoek naar predatie bij weidevogels kent al een langere geschiedenis dan predatie
onderzoek naar boerenlandvogels in algemene zin. Daarom ligt in het voorliggende hoofdstuk de
focus op het beperken van predatiedruk op weidevogels. Wel onderschrijven de drie Groninger
collectieven (Collectief Groningen West, Collectief Midden Groningen en ANOG) onderstaande
gezamenlijk, en is de inzet om voor boerenlandvogels in brede zin meer kennis op te doen over
effectieve bescherming, waaronder predatiebeheer in en rond kerngebieden.

7.1

Inleiding

Nederland is van oudsher een belangrijk gebied voor weidevogels. Zo bevindt zich een groot deel van
de West-Europese broedpopulatie van de grutto zich in Nederland. Nederland heeft dan ook een
belangrijke taak in de bescherming van weidevogels. Binnen Nederland is Groningen een belangrijke
weidevogelprovincie. Helaas gaan de aantallen weidevogels in de provincie Groningen, net als elders
in Nederland, steeds meer achteruit (bron: Actieplan Weidevogels Groningen) 8.
Een goed weidevogelgebied begint bij een goede inrichting. Belangrijke aspecten daarbij zijn met
name voldoende openheid en rust, aangepast maaibeheer, voldoende nat biotoop en een toereikende
bodemkwaliteit (zuurgraad en bodemleven) alsmede voldoende voedselaanbod voor weidevogels en
hun kuikens.
De gebiedsinrichting is dus ook cruciaal voor het beperken van de predatiedruk. Er zijn de afgelopen
jaren al de nodige verbeteringen doorgevoerd: zo werd storende beplanting verwijderd en werden
nieuwe natuurgebieden ingericht voor weidevogels (bron: Actieplan Weidevogels Groningen).
Actieplan Weidevogels Groningen
Het actieplan Weidevogels Groningen is in 2018 opgesteld. Het is een gezamenlijke uitgave van
twaalf Groningse en landelijke organisaties die hiermee hebben aangegeven gezamenlijk in te zetten
op maatregelen voor het herstel van de weidevogelpopulaties in Groningen. Het manifest dat aan dit
actieplan voorafging, koos 2.000 gruttobroedparen in 2027 als doelstelling. De recente
gebiedsverkenningen wijzen uit dat dit haalbaar lijkt: dit betekent een groei van 30% in de
kerngebieden en minimaal stabilisatie daarbuiten.
Door de Provinciale Staten van Groningen is aangegeven dat dit actieplan wordt onderschreven en
dat het Actieplan uitgevoerd dient te worden9.
Bijlage 9.4 bevat de kaart die bij het Actieplan is gevoegd en waarop de weidevogelgebieden zijn
aangegeven waarop onderstaande onderbouwing is gericht.

8
9

https://collectiefgroningenwest.nl/weidevogelbeheer.html
Motie Groen Links en PvdA: Meewerken aan Actieplan weidevogels PS vergadering 3 oktober 2018
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Rol predatoren
Tijdens een lang lopend onderzoek naar predatie bij weidevogels, dat in de periode 2003 – 2005 door
Sovon Vogelonderzoek Nederland en Alterra is uitgevoerd, zijn vooral vos, hermelijn, buizerd,
blauwe reiger en zwarte kraai als predator van legsels en kuikens geconstateerd (Teunissen et al.
200510, 2008). Van de geïdentificeerde predatiegevallen is circa 90% aan de genoemde soorten
toegeschreven. In het landelijke predatieonderzoek kwam de vos met 57,5% van de gepredeerde
legsels naar voren als grootste nestpredator. De hermelijn was landelijk met 20,5% de tweede
belangrijkste nestpredator, zwarte kraai met 3,9% de derde. De gevonden aantalsverhoudingen van
weidevogelpredatoren zijn mogelijk niet representatief, maar geven een beeld van de range en
ordegrootte van het relatieve belang van de verschillende predatoren.
Bij onderzoek in Overijssel in 2016 en 2017 11 kwam naar voren dat de vos in de onderzochte
gebieden een aandeel had tussen de 64-80% van de gepredeerde nesten. Ook uit dit onderzoek komt
naar voren dat de rol van de andere predatoren per gebied verschillen.
De tweede belangrijkste predatoren waren in gelijke mate met beide ca 10% de steenmarter en de
zwarte kraai. De das verscheen in 2017 op beeld en was verantwoordelijk voor 5% van de predatie
over beide jaren. Bunzing en egel hadden een aandeel van (slechts) 1%.
Een onderzoek naar predatie in een tweetal Groninger weidevogelgebieden (Oosterveld et al 2018)12
volgde dat in deze gebieden (in volgorde van belangrijkheid): kat, steenmarter, zwarte kraai, hermelijn
en bruine kiekendief werden aangetroffen als belangrijke nestpredator.
Uit het hiervoor gememoreerde landelijk onderzoek naar de rol van predatie op weidevogels
(Teunissen et al. 2005)13 kwam naar voren dat er een onderscheid is te maken tussen predatie in de
nachtperiode en in de dag periode. In de nachtperiode vindt vooral predatie plaats door
grondgebonden predatoren zoals vos (en in latere onderzoeken: ook de steenmarter). In de dag
periode beperkt de predatie door grondgebonden predatoren zich vooral tot hermelijn. In de dag
periode zien we hoofdzakelijk predatie door vliegende predatoren, waarbij de zwarte kraai de
belangrijkste predator blijkt te zijn.
In een literatuuronderzoek (Oosterveld 2011) 14, in opdracht van de provincie Fryslân, waarin diverse
studies uit binnen en buitenland zijn beoordeeld en samengevat wordt ingegaan op de effectiviteit van
predatorregulatie. Dit kan per gebied sterk verschillen en hangt veelal samen met de dichtheid aan
aanwezige predatoren.
Het recent gepubliceerde rapport (Alefs & Teunissen 2019) 15 geeft in hoofdstuk 4 een samenvatting
van de verzamelde kennis omtrent de effecten van predatie op weidevogels. Uit dit rapport volgt
10

Teunissen W.A., Schekkerman H. & Willems F. 2005. Predatie bij weidevogels. Op zoek naar de mogelijke
effecten van predatie op de weidevogelstand. Sovon-onderzoeksrapport 2005/11. Sovon Vogelonderzoek
Nederland, Beek–Ubbergen. Alterra-Document 1292, Alterra, Wageningen.
11
Oosterveld, E.B. J. Mulder, P. de Hoop & L. Davids 2017, Predatie en predatoren bij weidevogels in
Noordwest-Overijssel. A&W-rapport 2236 Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek, Feanwâlden
12 Oosterveld E.B., P. de Hoop & Y. van der Heide 2018, Predatie en reproductie bij weidevogels in de
Medenertilster- en Fransumerpolder (Gr) in 2017. A&W-rapport 2359. Altenburg & Wymenga ecologisch
onderzoek, Feanwâlden
13
Teunissen W.A., Schekkerman H. & Willems F. 2005. Predatie bij weidevogels. Op zoek naar de mogelijke
effecten van predatie op de weidevogelstand. Sovon-onderzoeksrapport 2005/11. Sovon Vogelonderzoek
Nederland, Beek–Ubbergen. Alterra-Document 1292, Alterra, Wageningen.
14
Oosterveld E.B. 2011, Weidevogels en predatie: een literatuuroverzicht. A&W-rapport 1448. Altenburg &
Wymenga, ecologisch onderzoek, Feanwâlden
15

Alefs P. & Teunissen W. 2019. Wrap-up onderzoek Boerenlandvogels en predatie. Sovonrapport

2019/23. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
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nogmaals dat predatiebeheer een complexe materie is en de effectiviteit afhankelijk is van vele
factoren. Maatwerk per gebied en een integrale planmatige benadering lijkt de enige zinvolle aanpak.
Dit is dan ook de aanpak die wordt beoogd voor de Groninger weidevogelregio’s.
Noodzaak tot ingrijpen
Gelet op de mate van predatie en de kwetsbaarheid en het belang van de resterende populatie
grutto’s, maar ook de kwetsbare situatie van andere weidevogels, is predatie geen factor om te
negeren, of pas in te zetten als sluitstuk van het gehele verbeterproces. Weidevogels broeden in open
landschap op de grond en daarmee zijn de nesten toegankelijk voor zowel luchtpredatoren
(zoals kraaiachtigen en roofvogels) als grondpredatoren zoals vos en marterachtigen (Bron: Bos &
Vugteveen 2005)16.
Zoals hiervoor reeds gememoreerd zijn de weidevogels en de weidevogelpopulaties in de afgelopen
jaren aanzienlijk afgenomen. Daartegenover zien we ook over een aantal decennia een belangrijke
toename van het aantal predatoren, waaronder vos, steenmarter, buizerd, zwarte kraai etc. Hierdoor
is er een situatie ontstaan dat in vaktermen ‘een predatievalkuil' heet. De afnemende
weidevogelpopulaties zitten klem ten opzichte van het toenemend aantal predatoren en kunnen
daardoor niet zelfstandig meer uit deze valkuil ontsnappen.
Binnen de collectieven wordt het agrarisch natuurbeheer sinds 2016 uitgevoerd conform een door de
provincie geaccordeerd beheerplan. Het gehele beheerproces wordt bovendien door een
onafhankelijke landelijke certificeringscommissie geaudit. Ten aanzien van het beheer is in het
beheerplan beschreven hoe door de collectieven door middel van een jaarlijkse PDCA-cyclus alle
facetten van het beheer worden gevolgd en geoptimaliseerd. Per polder / deelgebied wordt met de
boeren, natuurbeheerders, vrijwilligers, weidevogeltellers onder regie van de veldmedewerker het
beheer ingericht, gevolgd en bijgesteld op basis van de resultaten. Zowel in het beheerplan van de
collectieven als ook in het Actieplan Weidevogels Groningen is de volgende beslisboom ten aanzien
van het predatiebeheer opgenomen.

16 Bos, Attie F.; Vugteveen, Pim; Kraaiachtigen, een bedreiging voor weidevogels? Een literatuuronderzoek naar
de rol van kraaiachtigen als predator en de invloed daarvan op weidevogels. 2005
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Het ad hoc bestrijden van zwarte kraaien, vossen of andere predatoren is nauwelijks effectief als het
gaat om voorkomen of beperken van predatiedruk op weidevogels. Er dient gebiedsgericht en ook
tijdig (planmatig) in actie te worden gekomen om gedurende het weidevogelseizoen de predatiekans
door de belangrijkste predatoren zo laag mogelijk te houden. Daarbij moet per gebied gekozen
worden voor maatwerk, afhankelijk van de dichtheden van predatoren alsook in relatie tot de
omgeving (bijvoorbeeld in relatie tot het beheersen van influx van predatoren uit gebieden waar nu
geen bestrijding van vossen, zwarte kraaien plaatsvindt. Het is vooral van belang dat in de periode
voorafgaand aan het weidevogelseizoen in samenwerking met alle partijen geprobeerd wordt de
aanwezige predatorenpopulatie zo laag mogelijk te krijgen. Deze aanpak is beschreven in de
predatiebeheerplannen van de collectieven Groningen West en Midden Groningen.
Daarom kiezen de Agrarische Collectieven in Groningen voor predatiebeheer als onderdeel van het
weidevogelbeheer. Hiertoe worden voor de verschillende weidevogelgebieden predatiebeheerplannen
opgesteld.
Door deze werkwijze wordt gewaarborgd dat predatiebeheer alleen wordt toegepast in die situaties
waar op basis van een goede analyse van het gebied, inclusief monitoringsgegevens van zowel de
weidevogels als de predatoren, de duurzame instandhouding van de weidevogelpopulatie ten gevolge
van predatie wordt bedreigd. Dit gebeurt, net als de optimalisatiecyclus van beheer en inrichting, per
polder / deelgebied. Ten aanzien van predatie kennen specifieke polders ook specifieke
aandachtspunten. Met andere woorden; ontheffingen voor predatiebeheer worden slechts ingezet
wanneer op basis van bovenstaande beslisboom alle andere factoren op orde zijn en er desondanks
een aantoonbare bedreiging van de instandhouding van de weidevogelpopulatie ter plaatse blijft
bestaan. Daarvoor wordt lokaal maatwerk toegepast.
Bovendien draagt de hierboven beschreven werkwijze duurzaam bij aan het voorkomen van schade
aan zwakke en beschermde vogelpopulaties.
Het is onuitvoerbaar en inefficiënt om het predatiebeheer te richten op alle in het gebied voorkomende
soorten predatoren. Daarom is voor de komende planperiode gekozen voor de selectie van een aantal
doelpredatoren waarop het predatiebeheer zich specifiek zal richten, namelijk vos, steenmarter,
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(verwilderde) huiskat zwarte kraai, bruine kiekendief, havik en buizerd. Waarbij enkel wordt ingezet op
het verbeteren van de reeds bestaande bestrijding van de vos en zwarte kraai, maar ook het verder
uitwerken van een gebiedsgerichte aanpak van steenmarters. Voor de soorten bruine kiekendief,
havik en buizerd wordt alleen ingezet op het treffen van preventieve maatregelen gericht op het weren
van deze soorten uit weidevogelgebieden.
De (verwilderde) huiskat valt niet onder het beschermingsregime van de Wet natuurbescherming.
Hiervoor wordt gezocht naar andere mogelijkheden om predatie door de kat in de gebieden te
verminderen. Dit wordt niet in dit Faunabeheerplan behandeld.
Predatiebeheerplan
Van Actieplan naar predatorenbeheer
Een belangrijk onderdeel van het Actieplan Weidevogels Groningen is het planmatig gaan uitvoeren
van predatorenbeheer in en rond de weidevogelgebieden.
Het Predatiebeheerplan Bescherming Weidevogels Groningen 17 bestaat uit verschillende
documenten;
Het hoofddocument bevat beschrijvingen wanneer wel en wanneer niet tot predatiebeheer kan worden
overgegaan (het zogenaamde predatieprotocol) alsook een toelichting op welke wijze bepaalde
maatregelen per diersoort (predator) kunnen of moeten worden uitgevoerd om succesvol te kunnen
zijn in het belang van de weidevogelstand.
Uitvoeringsdocumenten per weidevogelgebied (Predatiebeheerplan Weidevogels Groningen –
Uitvoeringsplannen weidevogelgebieden).
Er worden in 2019 voor de volgende weidevogelregio’s uitvoeringplannen opgesteld: HoeksmeerAppingedam, Gorecht, Reitdiep-Middag-Humsterland, Tinnalinge-Menkeweer-Winsumermeeden en
het Zuidelijk Westerkwartier.

7.2

Zwarte kraai – inzet vangkooi

De zwarte kraai is landelijk vrijgesteld 18. Zie verder paragraaf 4.2.
De vrijstelling geldt ook ter bestrijding of het voorkomen van schade aan flora of fauna (artikel 3.15 lid
6 Wnb), waaronder ook de bescherming van weidevogels wordt verstaan. Hoewel de vrijstelling ook
gericht is op het vangen van zwarte kraaien, zijn hiervoor in de Regeling natuurbescherming (artikel
3.3 lid 1 en 2 geen (vang)middelen aangewezen.
Door schadebestrijding van de vrijgestelde soorten wordt schade beperkt aan in de wet genoemde
belangen dan wel wordt schade voorkomen in de nabije toekomst of in omliggende gebieden. Door
het uitvoeren van schadebestrijding en –preventie blijft de werkelijke schade laag. Bij onvoldoende
mogelijkheden tot schadebestrijding zal de stand van schadesoorten oplopen en schade aan
wettelijke belangen toenemen.
7.2.1

Rol zwarte kraai in predatie weidevogels

17

Brink, Bob van den en Jonge Poerink, Bob 2019. Predatiebeheerplan, Bescherming weidevogels Groningen,
Handreiking en Predatieprotocol, Houwerzijl/Zuurdijk, Boerema & van den Brink b.v./Ecosensys, rapport nummer
20190425D + gebiedsdeelplannen.
18

De vrijstelling heeft betrekking op het doden of vangen van zwarte kraaien, het opzettelijk nesten of eieren van
zwarte kraaien te vernielen, te beschadigen of weg te nemen.
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Van zwarte kraaien is bekend dat zij prederen op zowel eieren als op kuikens van weidevogels
(Teunissen et al 2008)19 Zie ook hierboven onder ‘inleiding-rol predatoren.
Vliegende predatoren, en dan met name de zwarte kraai, maar ook bruine kiekendief zijn in hoofdzaak
overdag actief. Van de dag-actieve vliegende predatoren moet de zwarte kraai worden gezien als de
belangrijkste predator van weidevogelnesten.
Teunissen (Teunissen et al. 2005) vermeldt dat geen volledige zekerheid kan worden gegeven
omtrent de omvang van predatie door zwarte kraaien. Wel vermoeden de onderzoekers dat zwarte
kraaien lokaal zich goed kunnen specialiseren op predatie van weidevogelnesten en kuikens
(Teunissen et al 2008).
Op internationaal niveau komt uit onderzoeken naar voren dat de zwarte kraai één, en in sommige
gebieden zelfs dé belangrijkste predator is van steltlopers (Van der Wal en Teunissen 2018) 20. Bij
onderzoek in het Verenigd Koninkrijk (Macdonald & Bolton, 2008)21 werd een groter aantal
predatiegevallen door zwarte kraai met nestcamera’s vastgelegd (15 % van de geïdentificeerde
predatiegevallen (Jonge Poerink 2009) 22.
Een onderzoek naar predatie in een tweetal Groninger weidevogelgebieden (Oosterveld et al 2018)23
liet zien dat hier min of meer gelijke predatoren aan bod komen. Over beide gebieden tezamen zijn (in
volgorde van belangrijkheid) als nestpredator vastgesteld: kat, steenmarter, zwarte kraai, hermelijn en
bruine kiekendief. Door de afwezigheid van de vos in deze gebieden zien we een verschuiving in de
invloed van predatoren op weidevogelpopulaties.
De zwarte kraai kan in het Groningse landschap overal worden aangetroffen. Zowel in bebouwd
gebied alsook in het buitengebied. De soort is allesetend, maar het is vooral een -opportunistische –
‘carnivore scavenger’. Het dieet varieert afhankelijk van wat ter plaatse beschikbaar is, maar omvat
meestal ongewervelde soorten, met name regenwormen, maar ook kleine zoogdieren, kikkers,
vogeleieren en nestvogels, evenals aas 24.
Zwarte kraaien zijn generalisten en opportunistisch wat hun voedselkeuze betreft. Bij het zoeken naar
nieuwe voedselbronnen maken kraaien gebruik van zoekbeelden. Het vermogen van een zwarte kraai
om een prooi te vinden wordt vergroot door succeservaringen. Het bleek dat kraaien kenmerken van
de omgeving alsmede kenmerken van de prooi leren herkennen (Bos en Vugteveen 2005)25. Het ligt
dan ook voor de hand dat gedurende het weidevogelseizoen, en vooral waar veel weidevogels
nestelen, de aanwezige kraaien graag van deze, op dat moment, veelvuldig voorkomende

19 Teunissen, W., H. Schekkerman, F. Willems & F. Majoor 2008. Identifying predators of eggs and chicks of
Lapwing Vanellus vanellus and Black-tailed Godwits Limosa limosa in the Netherlands and the importance of
predation on wader reproductive output. Ibis 150 (Suppl. 1): 74-85.
20 van der Wal J. & Teunissen W. 2018. Boerenlandvogels en predatie: een update van de huidige kennis. Sovonrapport 2018/31. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
21

Macdonald,Michael A. & Bolton, Mark; Predation on wader nests in Europe, Royal Society for the Protection of

Birds, UK Ibis (2008),150 (suppl. 1), 54–73
22

Jonge Poerink, B; predatiebeheerplan Skriezekrite Idzegea, Op zoek naar een verantwoorde regulatie van

weidevogelpredatoren, September 2009
Oosterveld E.B., P. de Hoop & Y. van der Heide 2018, Predatie en reproductie bij weidevogels in de
Medenertilster- en Fransumerpolder (Gr) in 2017. A&W-rapport 2359. Altenburg & Wymenga ecologisch
onderzoek, Feanwâlden

23

24

BirdLife International (2019), Species factsheet: Corvus corone
Bos, Attie F.; Vugteveen, Pim Kraaiachtigen, een bedreiging voor weidevogels? Een literatuuronderzoek naar
de rol van kraaiachtigen als predator en de invloed daarvan op weidevogels., 2005

25
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voedselbron gebruik maken. Na het broedseizoen zullen zij weer makkelijk overschakelen naar
andere voedselbronnen (bron: Van den Brink/Jonge Poerink 2019).
Omdat kraaien ook goed van elkaar kunnen leren kan in relatief korte periode een grotere groep
individuen snel aanleren hoe nesten van weidevogels gevonden kunnen worden. Er zijn al de nodige
(bevestigde) waarnemingen dat kraaien goed in staat zijn gebleken om de inspanningen van
nazorgers (geplaatste stokken) te gebruiken als aanduiding dat zich hier een nest bevindt.
Naast directe predatie leidt een hoge aanwezigheid van zwarte kraaien in een gebied tot aanzienlijke
verstoringseffecten bij weidevogels. Tijdens het predatieonderzoek in Paddepoel en Koningslaagte
van de Provincie Groningen viel het grote aantal zwarte kraaien op (mededeling Bob Jonge Poerink).
Er waren bijna voortdurend zwarte kraaien in het gebied actief. Dit zorgt niet alleen voor predatie van
eieren en kuikens van weidevogels, maar ook voor een voortdurende onrust en alarm bij oudervogels.
Dit resulteert er weer in dat kuikens zich drukken en het foerageren wordt onderbroken. Voor de
ontwikkeling en overleving van kuikens is dit nadelig.
7.2.2 Maatregel
Uit de verbeterplannen26 alsmede de in opdracht van het Collectief Groningen West op te stellen
Predatiebeheerplannen volgt dat per gebied, of zelfs per gebiedsdeel, aanvullende maatregelen zijn
en worden getroffen om het aantal kraaien zo laag mogelijk te houden. Dit gebeurt onder andere door
het tijdig verwijderen van (oude) kraaiennesten of bomen of houtopstanden te verwijderen waar in het
voorjaar mogelijk zwarte kraaien een nest kunnen bouwen, alsook planmatig afschot vanaf medio
februari (zie ook Brink en Jonge Poerink 2019).
Gebruik van de landelijke vrijstelling om met het geweer zwarte kraaien te bestrijden in en rond
weidevogelgebieden is gericht op het direct bestrijden van optredende schade aan nesten of
uitgekomen jongen van weidevogels. Dit is vooral gericht op het tijdig, dus vooral voorafgaand aan het
broedseizoen, afschot van zwarte kraaien.
7.2.3 Landelijke vrijstelling niet afdoende ter bescherming van de weidevogelstand
Plaatsing van de zwarte kraai op de landelijke vrijstellingenlijst waarbij enkel het gebruik van het
geweer tussen zonsopgang en zonsondergang is toegestaan is niet afdoende om predatieschade aan
de weidevogelstand afdoende te voorkomen. Ook is dit niet voldoende om de predatieschade te
beperken om te voldoen aan de doelstellingen ter verbetering van de weidevogelstand in Groningen
(een groei van 30% in de kerngebieden en minimaal stabilisatie daarbuiten in 2027)27.
Collectief Groningen West en Collectief Midden Groningen voeren het weidevogelbeheer uit op grond
van een beheerplan dat in 2015 is opgesteld. In het kader van deze beheerplannen wordt gewerkt
door middel van een jaarlijkse PDCA- cyclus (Plan, Do, Check, Act). Het agrarisch natuurbeheer wordt
gelokaliseerd op landschappelijk kansrijke locaties. Binnen deze gebieden wordt ingezet op
optimalisatie van het mozaïekbeheer. Jaarlijks worden de resultaten daarvan gemonitord. Op basis
van weidevogeltelgegevens en veldwaarnemingen wordt jaarlijks geëvalueerd in hoeverre de inzet
succesvol is.

26
Verbeterplan Weidevogels; deelgebied Gorecht, deelgebied Hoeksmeer-Appingedam, deelgebied ReitdiepdalMiddag-Humsterland, deelgebied Tinallinge, Menkeweer en Winsumermeeden en deelgebied Zuidelijk
Westerkwartier (mei 2018).
27
Actieplan Weidevogels Groningen
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Daar waar predatie een factor van belang is wordt, binnen de wettelijke mogelijkheden, inzet gepleegd
om deze schade te beperken of te voorkomen. In gebieden met een hoge dichtheid zwarte kraaien
wordt deze al jaren actief bestreden door middel van afschot. Helaas leidt deze inzet tot onvoldoende
resultaat. Het lerend vermogen van kraaien is zodanig dat het onmogelijk is om predatie afdoende
terug te dringen. Bovendien is er in veel gebieden een grote influx vanuit openbare ruimte zoals
bebouwde kom en infrastructuur waar afschot geen optie is. Na een reeks van jaren met een min of
meer stabiele weidevogelpopulatie binnen de actief beheerde gebieden lijkt vanaf 2017 een
neergaande trend in aantallen te zijn ingezet. Lokaal is bovenmatige predatie door zwarte kraai daar
een oorzaak van.
Inzet van het extra middel kraaienvangkooi wordt noodzakelijk geacht om toch de doelstellingen voor
het behoud van de weidevogels te kunnen bereiken.
7.2.4 Gebruik vangkooi
Er is verschil tussen de invloed van zwarte kraaien die een broedterritorium hebben (de territoriale
kraaien) en groepen zwervende kraaien. Zo bestaat er het vermoeden dat juist niet-territoriale zwarte
kraaien, die in groepen door een gebied trekken, in belangrijke mate prederen op de eieren van
weidevogels (Van der Wal en Teunissen 2018) 28. Dergelijke groepen bestaan uit niet-geslachtsrijpe
vogels en zwarte kraaien die geen territorium konden veroveren. Het kan gaan om groepen tot vele
tientallen tot een honderdtal vogels (Bron: Sovon).
Een deel van een aanwezige zwarte kraaienpopulatie blijft dus ook gedurende het broedseizoen in
groepen actief. Gebruik van het geweer heeft nauwelijks effect daar de gehele groep zich na een
eerste schot al snel op afstand van de jagers zal begeven en daarna ook nauwelijks meer door jagers
zijn te benaderen. Enkel met het geweer kan dan ook onvoldoende effectief tegen dergelijke groepen
zwarte kraaien worden opgetreden.
Met name voor deze in groepen opererende zwarte kraaien wordt inzet van vangmiddelen – en met
name de zogenaamde kraaienvangkooien - noodzakelijk geacht. In het rapport Voorkoming en
bestrijding van schade door beschermde inheemse dieren (A&W-rapport 750)29 wordt verwezen naar
een studie van Kalchreuter (1971)30. Uit deze studie volgt dat bij gebruik van vangmiddelen, maar
liefst 79% van de vangst uit jonge vogels (minder dan een jaar oud) bestond. Het voorzichtige gedrag
van de oudere vogels en territoriaal gedrag waren er de mogelijke oorzaak van dat oudere dieren in
veel lagere aantallen gevangen werden.
Inzet van vangkooien moet dan ook worden gezien als aanvullend op (planmatig) afschot van
territoriale vogels, waarbij ook jonge of niet territoriale (zwervende groepen) zwarte kraaien in een
gebied tijdig en effectief kunnen worden weggehaald. Daarnaast heeft het inzetten van een
kraaienvangkooi, vooral wanneer bestrijding direct bij of zeer nabij broedende weidevogels moet
plaatsvinden het voordeel dat hiermee het (verstorende) effect van gebruik van geweer kan worden
vermeden. In vergelijking met schieten heeft de kraaienvangkooi een veel minder verstorende werking
(zie Bob Jonge Poerink 2009)31.

28

Wal J. van der & Teunissen W. 2018. Boerenlandvogels en predatie: een update van de huidige kennis. Sovon-

rapport 2018/31. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
29 Voorkoming en bestrijding van schade door beschermde inheemse dieren. Een literatuurstudie aan zeven
thema’s. A&W-rapport 750. Altenburg & Wymenga, ecologisch onderzoek bv, Veenwouden
30 Kalchreuter, H. 1971. Untersuchungen an der Krähenmassenfalle. Zeitschrift für Jagdwissenschaft 17: 13-19.
31

Jonge Poerink, B; Predatiebeheerplan Skriezekrite Idzegea, Op zoek naar een verantwoorde regulatie van

weidevogelpredatoren, September 2009
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7.2.5 Doel
Het doel van de (gezamenlijke) maatregelen is om tijdelijk en gedurende een bepaalde periode in en
rond de weidvogelgebieden het aantal zwarte kraaien (en andere belangrijke predatoren) zodanig laag
te houden dat hierdoor de weidevogels in deze gebieden de kans krijgen om voldoende jongen groot
te brengen. Met als uiteindelijk resultaat het beoogde herstel van de weidevogelpopulatie in
Groningen, overeenkomstig de doelstellingen uit het actieplan.
De maatregelen dienen niet om een permanente afname van zwarte kraaien in en rond
weidevogelgebieden te realiseren. Verlaging van de totale stand van zwarte kraaien binnen de
provincie is niet het doel. De maatregelen zijn enkel gericht op voorkomen van schade of het
bestrijden van schade. Uit onderzoeken en rapportages volgt dat afschot van zwarte kraaien in een
gebied kan leiden tot compensatie door een hogere productiviteit, migratie en/of een lagere natuurlijke
mortaliteit. Na de periode van actieve schadebestrijding is het dan ook te verwachten dat de lege
plekken weer zullen worden ingenomen door immigranten uit nabijgelegen gebieden (zie ook Bos en
Vugteveen 2005).
7.2.6 Beschrijving vangmiddel
Er zijn meerdere type kraaienvangkooien die voor het vangen van zwarte kraaien succesvol gebruikt
kunnen worden:
Multi Catch vangkooien: Er zijn verschillende soorten multi-catch vangkooisystemen beschikbaar
zoals de ladder / brievenbus en trechterval. Deze vallen bestaan uit een groot frame, omspannen met
gaas, voorzien van een toegangsdeur voor de gebruiker van de val. Net als de Larsen Vangkooi (zie
hieronder) kunnen in deze constructies een apart compartiment zijn ingebouwd waarin zich een
lokvogel bevindt. Deze vallen zijn zo ontworpen dat de doelsoorten de val via een trechter of nauwe
opening kunnen binnenkomen, maar niet meer kunnen ontsnappen wanneer ze de val vliegend
proberen te verlaten. Hierdoor kunnen deze valtypen meerdere vogels tegelijk vangen, ook van
verschillende soorten. Deze valtypen zijn dan ook te beschouwen als ‘niet-selectief’ vangmiddel en
ook – zij het met enige beperkingen – ‘massaal’ vangend.
Larsen-Vangkooi: Dit valtype bestaat meestal uit een kooiconstructie met een (met gaas) afgesloten
compartiment waarin zich een lokkraai (levend of niet levend) bevindt en een apart compartiment,
voorzien van een valdeur (zijkant of bovenkant) die middels een veer in werking treedt zodra een
(wilde) zwarte kraai de val is binnengekomen. In deze zin is de Larsen Vangkooi eerder te
beschouwen als een enkel vangend vangmiddel.
Er zijn technieken in de handel waarbij middels een zogenaamd elektronisch valalarm de gebruiker via
WhatsApp of SMS een bericht krijgt wanneer de val is dichtgeslagen, of wanneer zich een vogel in de
val bevindt (camerasysteem met bewegingssensor). Dergelijke systemen functioneren zodanig dat de
gebruiker van de vangkooi vrijwel realtime een bericht ontvangt van een vangst. Hiermee is een
permanent toezicht op de val mogelijk en kan de gebruiker ook vrijwel direct na de melding de val
controleren. Het langdurig opgesloten raken van kraaien of andere vogels (bijvangsten) kan hiermee
worden voorkomen. Daarom is gebruik van deze systemen effectief en gewenst ter voorkoming van
onnodig dierenleed. Voor de Groningse situatie wordt gebruik van vangkooien gekoppeld aan de
voorwaarde dat deze zijn voorzien van een goed werkend elektronisch valalarm.
7.2.7 Gebruik aanvullende middelen/methoden
Lokkraai (levend/niet levend), Lokgeluiden, Lokvoer
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Inzet van vangkooien met levende lokkraaien werken het best. Het blijkt echter moeilijk om aan
gefokte (wettelijke eis) lokkraaien te komen. Bij inzet van levende lokvogels geldt daarbij ook dat een
vangkooi zodanig is vervaardigd dat in de kooi geen lichamelijk contact mogelijk is tussen de lokvogel
en het te vangen dier. De in te zetten (lok)vogels mogen niet verminkt of blind zijn en moeten kunnen
beschikken over voldoende voedsel, water, lucht, beschutting en bewegingsruimte (zie artikel 3.9 lid 8
onder c, d en e. Rnb).
In plaats daarvan kan ook gebruik worden gemaakt van niet-levende lokkraaien, waarvan sommige in
de handel zijn die ook ‘levensecht’ bewegen (mechanisch op batterij). Aangevuld met het ten gehore
brengen van akoestische lokgeluiden (elektronisch middel dat lokgeluiden maakt) en aanbieden van
aantrekkelijk (lok)voer, kan een kraaienvangkooi ook zonder levende lokvogel effectief zijn, zij het in
mindere mate dan met een levende lokvogel.
Middelen/methoden voor doden
Geweer
Gevangen kraaien mogen enkel worden gedood met middelen zoals deze reeds mogelijk zijn gemaakt
onder de landelijke vrijstelling. Dat zijn de middelen: geweren, honden, niet zijnde lange honden, en
haviken, slechtvalken en woestijnbuizerds. Behalve het geweer zijn honden en jachtvogels uiteraard
niet de middelen die passend zijn om gevangen dieren te doden en moeten in die zin ook niet
daarvoor worden gebruikt. Cervicale dislocatie kan, onder de beperkingen zoals deze nu in de wet zijn
opgenomen (enkel toe te passen op in nood verkerende, gewonde vogels), niet dienen voor het doden
van een gevangen (gezonde) vogel.
Het geweer kan binnen de landelijke vrijstelling worden toegepast om gevangen vogels te doden. Met
een zogenaamd klein kaliber geweer .22, is het mogelijk om ook (relatief veilig) een kraai in een
vangkooi dood te schieten. Zeker als bij dit gebruik zogenaamde subsonische munitie wordt gebruikt.
Voor het kaliber .22 is gebruik van subsonic hollowpoint munitie voor het doden van gevangen zwarte
kraaien de meest veilige variant.
Als de locatie van de vangkooi zodanig is (bijvoorbeeld niet in een veld dat voldoet aan eisen
jachtveld) dat het geweer niet kan worden toegestaan zonder aanvullende ontheffingsvoorwaarden,
dan moet gezocht worden naar een andere methode welke apart bij ontheffing moet worden geregeld.
Voor het doden van zwarte kraaien in vangkooien is gebruik van een geweer zeer effectief en direct
dodend. Daarnaast kan hiermee een eventueel veiligheidsrisico voor de omgeving worden
geminimaliseerd. Gebruik van het geweer kan middels ontheffing worden toegestaan op gronden die
niet voldoen aan de eisen van een jachtveld zoals bedoeld in artikel 3.12 Bnb, alsmede terreinen als
bedoeld in artikel 3.21, derde lid, van de wet.
Tijd en plaats inzet kraaienvangkooi alsmede gebruik van aanvullende middelen en methoden
Perioden gebruik vangkooi
Inzet van kraaienvangkooien, in en nabij weidevogelgebieden, wordt alleen effectief geacht als dit
gebeurt in de periode eind februari-half april, waarbij met name wordt ingezet op het vangen van
rondzwervende – niet territoriale – zwarte kraaien, al dan niet gekoppeld aan het wegvangen van
lokale territoriale kraaien, aanvullend met afschot.
Locaties inzet kraaienvangkooi
Inzet van kraaienvangkooien, enkel in en direct aansluitend op de weidevogelregio’s zoals beschreven
in het Actieplan Weidevogels Groningen, rekening houdend met de gemiddelde actieradius van zowel
territoriale als zwervende zwarte kraaien (zie tekstkader uit Predatiebeheerplan). Daarbij wordt
volstaan met een inzet van vangkooien tot een zone van maximaal 2 kilometer rondom de
weidevogelregio’s (zie Brink & Jonge Poerink 2019).
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Tekstkader Predatiebeheerplan (Brink & Jonge Poerink 2019)
Actieradius en gebiedsgebruik zwarte kraai
Kraaiachtigen maken gebruik van zoekbeelden en kunnen snel leren. Deze eigenschappen stellen hen in
staat bepaalde kenmerken van goed gecamoufleerde prooien te herkennen en vervolgens te bejagen.
Aangetoond is dat niet alleen kenmerken van de prooisoorten zelf, maar ook kenmerken van hun habitat
worden herkend. Daardoor kunnen kraaiachtigen in een bepaald gebied gericht zoeken naar een
prooisoort. Hebben kraaiachtigen een nest ontdekt dan zullen ze een paar keer terugkomen om het gehele
nest leeg te halen, net zolang tot de oudervogels terugkomen en de indringers verjagen (Bos en
Vugteveen).

Broedende/territoriale zwarte kraaien
De actieradius van zwarte kraaien in een bepaald gebied is niet constant in grootte. Deze is het kleinst in
de broedperiode en afhankelijk van het landschap. Gedurende de broedperiode verandert de omvang van
het territorium niet meer. De broedperiode begint op het moment dat intensief aan een nest wordt
gebouwd en eindigt op het moment dat de jongen uitvliegen. De belangrijkste functie van het territorium
is het beschermen van eieren en jongen tegen kannibalisme. Territoria worden dan ook het felst verdedigd
dicht bij het nest. Buiten het broedseizoen is het verspreidingsgebied van de zwarte kraai ongeveer twee
keer zo groot.
Er is geen goede norm aan te geven van de actieradius van nestelende/broedende zwarte kraaien, ook niet
wanneer zij jongen aan het grootbrengen zijn. Wel blijven ze in hun eigen territorium. De omvang van
deze territoria kan aanzienlijk verschillen. In het rapport Voorkoming en bestrijding van schade door
beschermde inheemse dieren ( A&W-rapport 750. Altenburg & Wymenga) wordt gesproken van een
nestterritorium voor zwarte kraaien dat tussen de 15 tot 20 ha ligt. Het is echter de vraag of dit getal zo
absoluut moet worden beschouwd. Daar waar veel voedsel beschikbaar is zullen de territoria in de regel
kleiner zijn. Ook bijvoorbeeld binnen de bebouwde kommen. In het buitengebied zijn de territoria in de
regel groter. In het rapport van Bos & Vugteveen 20051 wordt verwezen naar een onderzoek naar de
predatie op artificiële eendennesten door broedende Amerikaanse kraaien (Corvus branchyrhynchos ),
familie van “onze” zwarte kraai. Uit dit onderzoek volgde dat nesten dichtbij broedende kraaien vaker
werden gepredeerd dan nesten verder weg. Nesten op een afstand van 700 tot 1000 m van kraaiennesten
en nog net binnen het territorium, waren relatief veilig voor predatie en ongeveer vergelijkbaar met nesten
buiten het territorium.

Niet broedende/zwervende zwarte kraaien
Gedurende het (vroege) voorjaar en zomer blijft een belangrijk deel van een zwarte kraaienpopulatie in
groepen rondzwerven. Het kan gaan om groepen van een tiental tot meerdere tientallen vogels. Het
betreffen met name jonge vogels die nog niet deelnemen aan het broedproces, of om vogels die om een
of andere reden niet tot paarvorming of broeden zijn toegekomen. Deze groepen kunnen een gebied
afstruinen op zoek naar voedsel. Ook zij maken gebruik van het lerend effect van hun soortgenoten. In

7.2.8 Beperken risico behoud vogelstand
De vangkooi is in zoverre niet selectief dat het uitblijven van bijvangst van andere vogelsoorten niet
gegarandeerd kan worden.
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Het gebruik van een kraaienvangkooi moet worden gezien als het gebruik van een niet-selectief
middel voor vangen of doden van vogels. Waarbij ongecontroleerd gebruik het gevaar in zich draagt
dat hierdoor de doelsoort zelf (zwarte kraai), maar ook eventueel per abuis meegevangen
vogelsoorten (zogenaamde bijvangsten) plaatselijk kunnen verdwijnen.
Op grond van het bepaalde in artikel 3.4 lid 2 respectievelijk artikel 3.3 kunnen GS voor het gebruik
van kraaienvangkooien een ontheffing verlenen. Bij deze ontheffing dienen GS voorwaarden of
beperkingen te stellen aan het gebruik om het risico voor de (lokale) vogelstand uit te sluiten.
Gebruik van een kraaienvangkooi wordt dan ook enkel uitgevoerd onder een aantal voorwaarden.
7.2.9 Eisen aan de vangkooi en het gebruik ervan
Aan de omvang van de kooi zijn geen beperkingen gesteld, maar wel geldt als algemene eis op grond
van artikel 3.24, eerste lid, van de Wnb dat onnodig lijden van de dieren moet worden voorkomen. Dit
betekent dat bij de constructie van de vangkooi voldoende ruimte moet zijn voor zowel de (levende)
lokvogel, alsook de te vangen vogels.
• Gebruik van het aantal kraaienvangkooien wordt beperkt tot een maximaal aantal vangkooien per
weidevogelregio. Dit houdt in dat in de volgende weidevogelregio’s maximaal de volgende
aantallen vangkooien ingezet mogen worden:
o Hoeksmeer-Appingedam: maximaal 2 vangkooien
o Gorecht: maximaal 1 vangkooi
o Reitdiep-Middag-Humsterland: maximaal 4 vangkooien
o Tinnalinge-Menkeweer-Winsumermeeden: maximaal 3 vangkooien
o Zuidelijk Westerkwartier: maximaal 4 vangkooien
• Vangkooien die worden ingezet op grond van de ontheffing worden voorzien van een plakket of
ander tekstelement waarop naam en telefoonnummer van de gebruiker is vermeld.
• Door de vangkooien te voorzien van een aantoonbaar werkend elektronisch meldingssysteem
(vangstmelder) welke een bericht via SMS of WhatsApp stuurt naar de gebruiker wanneer een
vogel in de kooi gevangen is, vervalt de noodzaak om de vangkooi meerdere malen per dag te
controleren.
• De gebruiker dient erop toe te zien dat in de vangkooien altijd voldoende water en voedsel
aanwezig is, zowel voor de (eventueel ingezette levende) lokvogel als voor eventueel gevangen
vogels.
• Om te voorkomen dat andere vogels, en met name roofvogels, de vangkooi kunnen binnenkomen
wordt in elk geval geen vlees of slachtafval als lokmiddel gebruikt.
• Eventuele bijvangsten (dus alle gevangen vogelsoorten, behalve zwarte kraai) worden terstond in
vrijheid gesteld en geregistreerd.
• Indien de gebruiker niet in staat is om de vangkooi te controleren, of indien het valalarm als
bedoeld in voorschrift 2 niet adequaat werkt of storingen vertoont, wordt de vangkooi buiten
werking gesteld.
• Een vangkooi is aantoonbaar buiten werking als de invliegopeningen adequaat zijn afgedekt of –
ingeval van een vangdeur of -klep – deze is vergrendeld, er geen lokvoer in de vangkooi aanwezig
is, levende of niet levende lokvogels zijn verwijderd en de toegangsdeur geopend is en zodanig
geborgd dat deze niet onbedoeld kan dichtslaan. Eventueel toch in de kooi terechtgekomen dieren
kunnen dan deze toegangsdeur gebruiken om de kooi weer te verlaten.
7.2.10 Extra zorplicht voorkomen onnodig lijden
Daarnaast geldt dat eventueel toch onbedoeld gevangen dieren niet onnodig lang gevangen blijven
waardoor hun overlevingskansen (of hun eieren of jongen) nadelig worden beïnvloed.
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In dergelijke situaties vereist de zorgplicht dat de ontheffing houder of gebruiker de vangkooi
meerdere malen per dag controleert. Deze controlenoodzaak vervalt omdat alle vangkooien worden
voorzien van een vangstmelder welke een signaal naar de gebruiker stuurt zodra een vogel in de kooi
gevangen raakt.
7.2.11 Ontheffing aanvraag artikel 3.17 Wnb inzet vangmiddelen zwarte kraai
Voor inzet van vangmiddelen is – ter aanvulling op de landelijke vrijstelling – een aparte ontheffing als
bedoeld in artikel 3.17 van de wet nodig. In artikel 3.9 Bnb lid 1 is deze (limitatieve) lijst van middelen
opgesomd welke via ontheffing mogen worden toegestaan. Onder. e worden ‘vangkooien’ genoemd.
De Faunabeheereenheid Groningen vraagt ontheffing ex. art. 3.17 Wnb op voorhand aan voor de
inzet en gebruik van kraaienvangkooien (Multi-Catch type of Larsen vangkooi) ten behoeve van het
vangen van zwarte kraaien, voor de duur van dit plan (2019-2024). Dit in het belang van de
bescherming van flora of fauna, en in het bijzonder ter bescherming van de weidevogelpopulaties
binnen Groningen.
Voor het doden van gevangen kraaien kan, op grond van de landelijke vrijstelling, gebruik worden
gemaakt van het geweer.
Daarnaast verzoekt de FBE om in de ontheffing (daar waar het gaat om gebruik van het geweer als
vuurwapen) de beperking op te nemen dat voor het doden van gevangen zwarte kraaien – in het
belang van de veiligheid – enkel gebruik mag worden gemaakt van kaliber .22 en voorgeschreven
munitie van het type Subsonic.
Tevens vraagt de FBE-ontheffing ex. art. 3.26 lid 3 Wnb aan voor het moeten zijn van jachthouder
(art. 3.26 lid 1 onder b Wnb jo. art. 3.12 lid 1 onder a Bnb). Er wordt alleen ontheffing gevraagd voor
het moeten zijn van jachthouder. De jachtaktehouder dient bij het gebruik van de ontheffing wel in het
bezit te zijn van een gedagtekende en ondertekende verklaring van de grondgebruiker waarin
omschreven staat dat hij op diens gronden zwarte kraaien mag bestrijden. De jachtaktehouder dient
bij het gebruik van de ontheffing aan de overige eisen van een jachtveld ex. art. 3.12 te voldoen.
Plaats en perioden van beheermaatregelen 2019-2024
Ontheffing wordt aangevraagd voor:
1. het gebruik van kraaienvangkooien voor de periode 15 februari – 15 april;
2. het vangen van zwarte kraaien met vangkooi mag gebruik worden gemaakt van Lokkraai
(levend/niet levend), (mechanische) middelen die lokgeluiden maken alsmede lokvoer. Indien van
levende lokvogels gebruikt wordt gemaakt mag dit alleen als deze in gevangenschap zijn gefokt en
voorzien zijn van een pootring;
3. Inzet en het gebruik van kraaienvangkooien vindt enkel plaats in de weidevogelregio’s (zie kaart
bijlage 9.4), inclusief een zone van 2 kilometer daaromheen;
4. het gebruik van het geweer (voor het doden van gevangen kraaien) geldt van een uur voor
zonsopkomst tot een uur na zonsondergang;
5. Gebruik van het geweer vindt niet plaats binnen de bebouwde kom of aan die bebouwde kom
grenzende terreinen.
Aan de ontheffing de volgende voorwaarden/beperkingen te verbinden:
1. Gebruik van het aantal kraaienvangkooien wordt beperkt tot een maximumaantal per
weidevogelregio te weten:
• Hoeksmeer-Appingedam: maximaal 2 vangkooien
• Gorecht: maximaal 1 vangkooi
• Reitdiep-Middag-Humsterland: maximaal 4 vangkooien
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2.
3.

4.
5.

6.
7.
8.

9.

• Tinnalinge-Menkeweer-Winsumermeeden: maximaal 3 vangkooien
• Zuidelijk Westerkwartier: maximaal 4 vangkooien
Vangkooien die worden ingezet op grond van de ontheffing worden voorzien van een plaket of
ander tekstelement waarop naam en telefoonnummer van de gebruiker is vermeld;
Vang klaar gestelde vangmiddelen moeten zijn voorzien van een aantoonbaar in werking zijnde
elektronisch valalarm welke een sms/WhatsApp bericht stuurt naar de gebruiker zodra de val
dichtslaat of wanneer een vogel gevangen raakt in de kooi;
Na het ontvangen van de vangmelding is de gebruiker verplicht om de betreffende val binnen drie
uur te (laten) controleren;
Zogenaamde bijvangsten, te weten vangsten van diersoorten waarop deze ontheffing niet ziet,
worden terstond weer vrijgelaten en geregistreerd in het door de FBE ter beschikking gesteld
registratiesysteem;
In de vangkooien is altijd voldoende water en voedsel aanwezig is, zowel voor de (eventueel
ingezette levende) lokvogel als voor eventueel gevangen vogels;
Om te voorkomen dat andere vogels, en met name roofvogels, de vangkooi kunnen binnenkomen
wordt in elk geval geen vlees of slachtafval als lokmiddel gebruikt;
Indien de gebruiker niet in staat is om de vangkooi te controleren, of indien het valalarm als
bedoeld in voorschrift 2 niet adequaat werkt of storingen vertoont, wordt de vangkooi buiten
werking gesteld;
Een vangkooi is aantoonbaar buiten werking als de invliegopeningen adequaat zijn afgedekt of - in
geval van een vangdeur of -klep - deze is vergrendeld, er geen lokvoer in de vangkooi aanwezig is,
levende of niet levende lokvogels zijn verwijderd en de toegangsdeur geopend is en zodanig
geborgd dat deze niet onbedoeld kan dichtslaan. Eventueel toch in de kooi terechtgekomen dieren
kunnen dan deze toegangsdeur gebruiken om de kooi weer te verlaten.

7.3

Vos – bejaging tussen zonsondergang en zonsopgang

De vos is landelijk vrijgesteld 32. De vrijstelling geldt ook ter bestrijding of het voorkomen van schade
aan flora of fauna (artikel 3.15 lid 6 Wnb), waaronder ook de bescherming van weidevogels wordt
verstaan. Zie verder paragraaf 4.4.
Door schadebestrijding van de vrijgestelde soorten wordt schade beperkt aan in de wet genoemde
belangen dan wel wordt schade voorkomen in de nabije toekomst of in omliggende gebieden. Door
het uitvoeren van schadebestrijding en –preventie blijft de werkelijke schade laag. Bij onvoldoende
mogelijkheden tot schadebestrijding zal de stand van schadesoorten oplopen en schade aan
wettelijke belangen toenemen.
7.3.1 Rol vos in predatie weidevogels
Zie ook hierboven onder ‘inleiding-rol predatoren’.
Vossen zijn hoofdzakelijk actief tijdens de schemering en de nacht. Vossen zijn opportunistische
predatoren. Ze leven van wat ter plaatse het gemakkelijkst te vangen is. Kleine knaagdieren (vooral
woelmuizen) vormen het hoofdmenu. Maar ook vogels, insecten, eieren, bessen, afgevallen fruit, aas
en afval wordt gegeten. Per dag heeft een vos ongeveer vijfhonderd gram voedsel nodig. Het ligt dus
voor de hand dat gedurende het weidevogelseizoen, en vooral daar waar veel weidevogels nestelen,
de in een gebied aanwezige vossen graag van deze op dat moment veelvuldig voorkomende
voedselbron gebruik maken. Niet alleen voor zichzelf maar ook voor de opgroeiende vossenjongen.
32

De vrijstelling heeft betrekking op het opzettelijk doden of vangen van vossen, of het opzettelijk beschadigen of
vernielen van vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen van de vos.
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Na het weidevogelseizoen zullen zij weer makkelijk overschakelen naar andere voedselbronnen
(Bron: Brink & Jonge Poerink 2019 33).
Op zijn zoektocht (veelal ´s-nachts of in de schemer) legt een vos grote afstanden af. Uit onderzoek
volgt dat een vos makkelijk op één nacht een afstand tussen de 5 tot zelfs 16 kilometer kan afleggen
(zie Carter et al, 201234). Vergelijkbare afstanden worden ook gevonden in andere wetenschappelijke
onderzoeken. Zo volgt uit een Deens onderzoek (Jensen 1973 35) dat het merendeel van de jonge
vossen (< 1 jaar) zich niet veel verder verspreiden dan 5 kilometer vanaf de geboorteburcht. Maar ook
van de oudere – volwassen vossen, blijkt het merendeel zich door de jaren heen niet veel verder te
verspreiden dan over afstanden tussen de 5 tot 14 kilometer.
De grootte van een territorium varieert van streek tot streek en hangt nauw samen met het
voedselaanbod en de dekkingsmogelijkheden. De kleinste territoria worden in stedelijk milieu
aangetroffen (minder dan 50 ha), de grootste in weidse, bergachtige gebieden (vele km²). Binnen het
territorium van een rekel leeft minstens één moertje, soms meerdere. De sturende factoren voor deze
overgang tussen het leven per koppel dan wel in (familie)groep zijn het lokale voedselaanbod en het
aantal reeds aanwezige vossen (Zie verder tekstkader Predatiebeheerplan Groningen).
In ons land worden in gebieden met veel nestpredatie de eieren vooral ’s nachts opgegeten
(Teunissen et al. 200836). In geval van ontoereikend vossenbeheer is de hoofdverantwoordelijke
daarvoor in veel gevallen de vos. Naast verliezen van nesten door andere factoren, zoals
landbouwwerkzaamheden en nestverlating, predatie door vogels en kleine zoogdieren, blijkt uit
modelberekeningen dat de vos bijdraagt aan een afname van de Nederlandse weidevogelpopulatie
(Teunissen et al. 2005). Uit dit onderzoek is tevens gebleken dat in gebieden met vossen een groot
deel van de legsels wordt gepredeerd, tot meer dan 50% (zie ook Gijsbertsen en Teunissen 2013)37.
Het aandeel door vossen kan zelfs nog hoger liggen. Bij onderzoek in Overijssel in 2016 en 2017 38
kwam naar voren dat de vos in de onderzochte gebieden een aandeel had tussen de 64-80% van de
gepredeerde nesten.
Predatie door vossen is niet alleen gericht op eieren, ook de broedende volwassen vogels worden ‘snachts van de nesten gehaald en gedood (Teunissen et al. 2008, Van der Wal & Teunissen 2018). In

33
Brink, Bob van den en Jonge Poerink, Bob; 2019 (IN PREP). Predatiebeheerplan, Bescherming weidevogels
Groningen, Handreiking en Predatieprotocol, Houwerzijl/Zuurdijk, Boerema & van den Brink b.v./Ecosensys,
rapport nummer 20190425D
34

Carter, Andrew
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, Gary W. Luck
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and Simon P. McDonald, Ecology of the red fox (Vulpes vulpes) in an

agricultural landscape. 2. Home range and movements, Australian Mammalogy 34(2) 175-187 Published: 16 July
2012
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Jensen, B; Movements of the Red fox (Vulpes Vulpes L.) in Denmark, investigated by Marking and Recovery,

Danish review of Game Biology vol. 8 no.3, 1973
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Teunissen, W., H. Schekkerman, F. Willems & F. Majoor 2008. Identifying predators of eggs and chicks of
Lapwing Vanellus vanellus and Black-tailed Godwits Limosa limosa in the Netherlands and the importance of
predation on wader reproductive output. Ibis 150 (Suppl. 1): 74-85
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Gijsbertsen J. & Teunissen W.A. 2013. Broedsucces weidevogels en vossenpredatie. Sovon-rapport

2013/77.Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
38 Oosterveld, E.B. J. Mulder, P. de Hoop & L. Davids 2017, Predatie en predatoren bij weidevogels in
Noordwest-Overijssel. A&W-rapport 2236 Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek, Feanwâlden
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een recente studie (Mason et al. 201839) wordt aangetoond dat vossen daarnaast een belangrijke
predator van kuikens kunnen zijn. Deze kennis leidt ertoe dat ook bestrijding van de vos in de latere
periode van het weidevogelseizoen noodzakelijk blijft.
7.3.2 Maatregel
Uit de verbeterplannen40 alsmede de in opdracht van het Collectief Groningen West opgestelde of op
te stellen Predatiebeheerplannen volgt dat per gebied, of zelfs per gebiedsdeel, aanvullende
maatregelen zijn en worden getroffen om de aantallen vossen zo laag mogelijk te houden. Dit gebeurt
hoofdzakelijk door gebruik te maken van de landelijke vrijstelling waarbij de vos met het geweer wordt
bestreden. Daarnaast is over de periode 2016-2019 door Gedeputeerde Staten van Groningen een
ontheffing verstrekt voor het gebruik van kunstlicht en het gebruik van het geweer in de nachtperiode,
jaarlijks gedurende de maanden februari en maart.
7.3.3 Landelijke vrijstelling niet afdoende ter bescherming van de weidevogelstand
Verstrekte ontheffing gebruik kunstlicht te beperkt ter bescherming van de weidevogelstand
Plaatsing van de vos op de landelijke vrijstellingenlijst waarbij enkel het gebruik van het geweer
tussen zonsopgang en zonsondergang is toegestaan is niet afdoende om predatieschade aan de
weidevogelstand zodanig terug te dringen dat hiermee kan worden voldaan aan de doelstellingen om
de weidevogelstand in Groningen te halen (een groei van 30% in de kerngebieden en minimaal
stabilisatie daarbuiten in 2027 41) en dat deze ook niet kunnen worden behaald. Zoals hiervoor al is
vermeld is de vos een nachtdier en kan op zijn nachtelijke rondes in een weidevogelgebied
verantwoordelijk zijn voor verliezen tot meer dan 50% van weidevogellegsels. Een zodanig hoge
predatiedruk dat herstel van weidevogelpopulaties in dergelijke gebieden onmogelijk is.
Daar de vos in hoofdzaak actief is in de nachtperiode kan deze dan ook enkel in de nachtperiode
effectief worden bestreden. Immers overdag kan niet of nauwelijks effectieve bestrijding plaatsvinden
omdat de vos zich dan niet laat zien.
Inzet van het extra middel/methode voor gebruik van het geweer in de nachtperiode inclusief het
gebruik van kunstlicht wordt noodzakelijk geacht om toch de doelstellingen voor het behoud van de
weidevogels te kunnen bereiken. Alleen een goede en planmatige inzet van middelen om de vos in de
nachtperiode te kunnen bestrijden kan tot resultaat hebben dat de predatiedruk door vossen omlaag
wordt gebracht waardoor weidevogelpopulaties voldoende reproductie kunnen hebben om de
gunstige staat van deze vogelsoorten in de toekomst veilig te stellen of te herstellen.
De in 2016 door G.S. van Groningen verleende ontheffing 42 is te beperkt in tijd en omvang gebleken
om goede en planmatige bestrijding van de vos in en rond de weidevogelgebieden uit te voeren. De
ontheffing werd daarnaast herhaaldelijk te laat verleend waardoor slechts één maand effectieve
bestrijding kon plaatsvinden. Het gebruik daarvan in de afgelopen beheerperiode is – mede vanwege
de aan de ontheffing gevoegde beperkingen – zodanig inefficiënt gebleken dat afschot in de
nachtperiode niet heeft kunnen bijdragen om de predatiedruk in weidevogelgebieden afdoende te
verlagen.
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Mason L., Smart J. & Drewitt A.L. 2018. Tracking day and night provides insights into the relative importance of

different wader chick predators. Ibis, 160, pp. 71-88.
40
Verbeterplan Weidevogels; deelgebied Gorecht, deelgebied Hoeksmeer-Appingedam, deelgebied ReitdiepdalMiddag-Humsterland, deelgebied Tinallinge, Menkeweer en Winsumermeeden en deelgebied Zuidelijk
Westerkwartier (mei 2018).
41 Actieplan Weidevogels Groningen
42 Ontheffing d.d. 23 maart 2016 (kenmerk 2016-16870), inclusief Beslissing op Bezwaar d.d. 25 oktober 2016,
kenmerk 2016-56.496/43/A22.LGW.
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Figuur 75 Afschot Vos Groningen 2015-2019, bron: FRS

Uit de afschotcijfers tot medio 2019 (bron: FRS (Fauna Registratie Systeem)) is goed waar te nemen
dat het afschot in de nachtperiode op basis van de ontheffing (enkel beperkt tot weidevogelgebieden)
sterk afwijkt van het totale afschot (in de gehele provincie) gedurende de dag periode op basis van de
landelijke vrijstelling.
Het afschot van vossen in de nachtperiode blijft te laag om effectieve en planmatige schadebestrijding
van vossen te kunnen realiseren. De reden hiervoor ligt vooral in de beperkingen die voortvloeien uit
de ontheffing uit 2016 alsook dat lang niet overal in en rond de weidevogelgebieden door
terreinbeheerders en grondeigenaren toestemming werd gegeven om vossenbestrijding toe te
passen.
Het op dezelfde beperkte wijze doorzetten van vossenbestrijding in de komende planperiode zal niet
bijdragen aan het behalen van de doelstellingen zoals hiervoor beschreven.
Gebaseerd op de beschrijvingen hierboven inzake de meest effectieve bestrijdingsperiode alsook de
actieradius van vossen wordt het noodzakelijk geacht dat een nieuwe ontheffing in elk geval ruimte
biedt aan het volgende:
• Verruimen periode vanaf minimaal medio januari tot en met juni.
• Toestaan van een kunstmatige lichtbron al dan niet gemonteerd op of aan het geweer, om de prooi
te verlichten;
• Verruimen gebiedsomvang waarbinnen gebruik van geweer inclusief middelen om in de nacht te
schieten tot minimaal anderhalve kilometer.
7.3.4 Doel
Het doel van de (gezamenlijke) maatregelen is om tijdelijk en gedurende een bepaalde periode in en
rond de weidvogelgebieden het aantal vossen (en andere belangrijke predatoren) zodanig laag te
houden dat hierdoor de weidevogels in deze gebieden de kans krijgen om voldoende jongen groot te
brengen. Met als uiteindelijk resultaat het beoogde herstel van de weidevogelpopulatie in Groningen,
overeenkomstig de doelstellingen uit het actieplan.
De maatregelen dienen niet om een permanente afname van vossen in en rond weidevogelgebieden
te realiseren. De maatregelen zijn enkel gericht op voorkomen van schade of het bestrijden van
schade. Uit onderzoeken en rapportages volgt dat afschot van vossen in een gebied als snel na het
beëindigen van intensieve bestrijding leidt tot nieuwe influx van vossen uit de omgeving (zie o.a.
Mulder 2007) 43.
Voor een effectieve bestrijding dient gebruik gemaakt te kunnen worden van een kunstmatige
lichtbron, al dan niet gemonteerd op of aan het geweer, om de prooi te verlichten.

43 Mulder, J.L.; Vossenbeheer voor hamsters, (hoe) heeft het gewerkt ? Rapport Bureau Mulder-natuurlijk nr
2007-02 1 juli 2007
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7.3.5 Perioden gebruik geweer in nachtperiode inclusief middelen om in de nacht te schieten
Vanuit de ecologie van de vos, in relatie tot schadebestrijding ter bescherming van weidevogels, is het
weinig zinvol om gedurende de nazomer, herfst en vroege winter te bejagen (Jonge Poerink 2009). Dit
houdt verband met het sociale systeem van vossen, waarbij vooral volwassen dieren in territoria leven
en jonge dieren in de marges van deze territoria rondzwerven en trachten opengevallen plekken in te
nemen.
Zinvol is het wel om al met afschot te beginnen zodra de territoria min of meer zijn gevestigd. Dit is in
de periode vanaf medio januari. Predatie door vossen wordt veelal gekoppeld aan predatie van eieren.
Dat zou een reden zijn om nachtelijk afschot te beperken tot de periode dat de (meeste) weidevogels
uitgebroed zijn en kuikens hebben. Zoals al uit de eerder aangehaalde studie van Mason et al. (2018)
volgt dient er ook rekening te worden gehouden met op kuikens prederende vossen. Dit wordt
overigens ook bevestigd in de waarnemingen die zijn gedaan gedurende de onderzoeken naar
predatie in Friesland (2017, doorlopend tot heden, Jonge Poerink & Dekker 2017 44, 201845 en 2019 (in
prep)). Deze kennis leidt ertoe dat ook bestrijding van de vos in de latere periode van het
weidevogelseizoen nodig kan zijn. Verruiming van de bestrijdingsperiode wordt noodzakelijk geacht
vanaf minimaal medio januari tot en met juni.
Wel wordt aangetekend dat de hoogste inzet van vossenbestrijding moet plaatsvinden in de periode
tot begin april. De mogelijk geringe publieke acceptatie voor het doden van jonge vossen maakt het
naar voren schuiven van de bestrijdingsintensiteit (medio januari – begin april) des te belangrijker.
Door reeds voorafgaand aan deze periode zoveel mogelijk vossen uit een gebied te verwijderen wordt
voorkomen dat er jongen worden geboren. Goede en planmatige aanpak voorkomt dat dan onnodig
moertjes geschoten worden die mogelijk reeds elders jongen hebben. Dit is uitgewerkt in het
Predatiebeheerplan van het Collectief Groningen West (Brink & Jonge Poerink 2019).
7.3.6 Locaties -gebieden
In het Faunabeheerplan Groningen 2014-2019 is reeds aangegeven dat bestrijding van vossen zich
weliswaar moet concentreren in de voor grondbroeders meest kansrijke gebieden, maar dat gebruik
van het geweer (en lichtbak) in de nachtperiode wel moet kunnen plaatsvinden over relatief grote
oppervlakten. Het werd niet zinvol geacht om te proberen een klein gebied vrij te houden van vossen
vanwege de grote actieradius van een vos. In het beheerplan werd geadviseerd om voor de
begrenzing van de beheersgebieden aansluiting te zoeken bij barrières zoals kanalen en brede
wateren (> 60 meter). Een dergelijke aanpak is ook in Friesland toegepast.
Ook in het Predatiebeheerplan (Brink & Jonge Poerink 2019) wordt geadviseerd om bestrijding van de
vos uit te voeren tot een zone direct aansluitend op de weidevogelregio’s, rekening houdend met de
gemiddelde actieradius van vossen (zie tekstkader uit Predatiebeheerplan hieronder).
Een heel ruime zone om weidevogelgebieden, dus meer dan 1,5 km, leidt echter weer tot een afname
in effectiviteit van vossenbestrijding en daardoor geringer effect op verlaging van de predatiedruk in
het gebied. Mulder (2007) constateert dat beperking van afschot tot een gebied van 1 km rondom een
te beschermen gebied tot een aanzienlijke vermindering van het aantal vossen gedurende het
broedseizoen leidt. Wanneer de zone wordt uitgebreid naar 1,5 kilometer of groter neemt de
effectiviteit van vossenbestrijding in de nacht af.

44

Jonge Poerink, Bob, Jasja Dekker en Kees van Bochove, rapportage pilot project predatie weidevogels door

steenmarters in de provincie fryslân Rapport nummer: 20170103 Datum: 22 december 2017
45 Jonge Poerink, Bob & Jasja Dekker, rapportage monitoring pilot project beheer steenmarters weidevogelgebied
soarremoarre, provincie fryslân – 2018 Rapport nummer: 20180304 Datum: 17 september 2018
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Daarom kan worden volstaan met een inzet van gebruik van geweer in de nachtperiode tot een zone
van maximaal 1,5 kilometer rondom de weidevogelregio’s, waarbij uiteraard moet worden gezocht
naar een aansluiting op zones van aangrenzende gebieden of regio’s om ‘witte vlekken’ tussen de
weidevogelgebieden (waar dan op kleine stukken geen bestrijding zou kunnen plaatsvinden) te
voorkomen (zie Brink & Jonge Poerink 2019 en Mulder 2007).
Wel is het aannemelijk dat een aantal kleine Groninger weidevogelgebieden, welke niet nauw
aansluiten bij naastgelegen weidevogelgebieden, niet gebaat zijn bij enkel een afschotzone tot
anderhalve kilometer. De gebieden zijn te klein om effectieve bestrijding met kunstlicht te kunnen
uitvoeren zonder te veel verstoring in de gebieden zelf te veroorzaken. Daarnaast zal afschot van
enkele territoriale vossen al snel leiden tot instroom van nieuwe-zwervende exemplaren.
Voor deze gebieden, en dan met name de weidevogelgebieden Kale Weg en Gorecht moet gezocht
worden naar een ruimere zone van minimaal twee kilometer om deze gebieden om effectieve
vossenbestrijding mogelijk te maken.

Tekstkader Predatiebeheerplan (Brink & Jonge Poerink 2019)
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7.3.7

Ontheffing artikel 3.17 Wnb gebruik geweer na zonsondergang en voor
zonsopgang/gebruik kunstlicht c.a. vos

Voor gebruik van geweer tussen zonsondergang en zonsopgang (al dan niet met gebruik van
kunstlicht etc.) dient er een aparte ontheffing door GS van Groningen te worden afgegeven;
Daarnaast dienen in een dergelijke ontheffing ook extra middelen en methoden die gebruikt kunnen
worden voor vangen en doden – voor zover deze niet zijn toegestaan op grond van de vrijstelling – te
worden benoemd, zoals het gebruik van lokmiddelen, middelen om in de nacht te schieten etc.
De Faunabeheereenheid Groningen vraagt ontheffing ex. art. 3.17 Wnb op voorhand aan voor:
1. het gebruik van het geweer voor zonsopgang of na zonsondergang;
2. het gebruik van een kunstmatige lichtbron, al dan niet gemonteerd op of aan het geweer, om de
prooi te verlichten.
Dit ter bestrijding of het voorkomen van schade aan flora of fauna (artikel 3.15 lid 6 Wnb),
waaronder ook de bescherming van weidevogels wordt verstaan.
Tevens vraagt de FBE-ontheffing ex. art. 3.26 lid 3 Wnb aan voor het moeten zijn van jachthouder
(art. 3.26 lid 1 onder b Wnb jo. art. 3.12 lid 1 onder a Bnb). Er wordt alleen ontheffing gevraagd voor
het moeten zijn van jachthouder. De jachtaktehouder dient bij het gebruik van de ontheffing wel in het
bezit te zijn van een gedagtekende en ondertekende verklaring van de grondgebruiker waarin
omschreven staat dat hij op diens gronden vossen mag bestrijden. De overige eisen gesteld aan
jachtveld blijven in stand (art. 3.26 lid b jo. art. 3.12).
Plaats en perioden van beheermaatregelen 2019-2024
• Ontheffing voor het gebruik van het geweer tussen zonsondergang en zonsopgang, inclusief
gebruik van middelen (al dan niet gemonteerd op het geweer) om in de nacht te schieten voor de
periode 15 januari t/m 30 juni
• De ontheffing geldt enkel in de volgende weidevogelregio’s (zie kaart bijlage 9.4), inclusief een
zone van 1,5 of 2 kilometer daaromheen:
o Hoeksmeer-Appingedam: inclusief zone van 1,5 kilometer
o Gorecht: inclusief zone van 2 kilometer
o Reitdiep-Middag-Humsterland: inclusief zone van 1,5 kilometer
o Tinnalinge-Menkeweer-Winsumermeeden: inclusief zone van 1,5 kilometer
o Zuidelijk Westerkwartier: inclusief zone van 1,5 kilometer.
Enkel voor het deelgebied ‘Kale Weg’ inclusief zone van 2 kilometer.
• Gebruik van het geweer vindt niet plaats binnen de bebouwde kom of aan die bebouwde kom
grenzende terreinen.

7.4

Steenmarter – onderzoek en beheer

7.4.1 Status
Beschermde soort (art 3.10 Wnb)
De steenmarter is op grond van de Wet natuurbescherming beschermd. De soort is benoemd in artikel
3.10 van de Wnb. Dit houdt in dat het verboden is om steenmarters te doden of te vangen. Ook is het
verboden om zijn vaste voortplantingsplaatsen of rustplaatsen opzettelijk te vernielen of te
beschadigen. Er geldt geen verbod op het verstoren van steenmarters. Steenmarters mogen met
legale middelen worden verjaagd of geweerd van locaties waar ze ongewenst zijn. Onder weren valt
ook het afsluiten van bekende verblijfplaatsen van steenmarters. Immers de verblijfplaatsen worden
niet vernield of beschadigd. Uitzondering zijn uiteraard de verblijfplaatsen waar zich jongen bevinden.
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Ontheffing voor vangen of doden
Indien er sprake is van schade door steenmarter aan een of meer in de Wnb benoemde wettelijke
belangen (artikel 3.10 lid 2 Wnb) kunnen GS-ontheffing verlenen. Eén van de wettelijke belangen is
het belang van de bescherming van de wilde flora of fauna, of in het belang van de instandhouding
van de natuurlijke habitats. Schade aan weidevogelpopulaties door steenmarters valt onder dit belang.
In de Beleidsnotitie Flora en Fauna 2018 wordt door GS van Groningen aangegeven dat in gebieden
waar de predatiedruk op boerenland(weide)vogels hoog is, en waar ook optimalisatie van de inrichting
en het (peil)beheer plaatsvindt, er ook ontheffing kan worden verleend voor populatiebeheer van (o.a.)
de steenmarter.
7.4.2 Staat van instandhouding
Voor de zogenaamde ‘nationaal beschermde soorten’ (soorten als bedoeld in artikel 3.10 van de Wnb)
geldt geen strikte noodzaak om de staat van instandhouding op lokaal of regionaal niveau te
beoordelen. De plaatsing van de meeste zoogdieren, waaronder ook de steenmarter, op de bijlage bij
de Wnb is niet in alle gevallen gebeurd vanwege de noodzaak deze soorten te beschermen 'omdat de
staat van instandhouding in het geding kan zijn'. Voor deze soorten geldt dat ze in de wet zijn
opgenomen, enkel vanwege de breed in de maatschappij levende overtuiging dat deze dieren een
bescherming behoeven, ongeacht of de staat van instandhouding van de soort in het geding is 46.
De staat van instandhouding van de steenmarter is gunstig. Er zijn geen bijzondere bedreigingen die
de staat van instandhouding van de soort negatief kunnen beïnvloeden. Uit populatie dynamische
gegevens volgt dat de steenmarter op dit moment in Nederland nog steeds een opmars maakt en
nieuwe gebieden koloniseert. Hierdoor is sprake van een uitbreiding van zijn natuurlijke
verspreidingsgebied. De soort lijkt zich ook goed te hebben aangepast aan de veranderende
omstandigheden in het Nederlandse landschap. Hierdoor ontstaat meer dan voldoende grote habitat
om de nog groeiende populatie steenmarter op lange termijn in stand te houden. Hierdoor is zeker dat
de steenmarter ook op de langere termijn een levensvatbare component zal blijven van de natuurlijke
habitat waarin hij voorkomt.
Voor de steenmarter in Groningen geldt dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat de soort nu of
in de toekomst door welke oorzaken dan ook geen levensvatbare component in haar natuurlijke
habitat meer zal kunnen zijn. Het beoogde beheer doet daar ook geen afbreuk aan. En ook niet dat
het natuurlijke verspreidingsgebied kleiner zal worden. Verder bestaat zekerheid dat er voldoende
groot habitat voor deze soort in Groningen aanwezig zal blijven47.
7.4.3 Gegevens over populatie
De steenmarter heeft zich sinds de 80er jaren van de vorige eeuw sterk uitgebreid in Nederland. In de
decennia ervoor kwam de steenmarter niet of slechts incidenteel voor in de provincie Groningen. De
laatste 15 jaar is het aantal steenmarters in de provincie Groningen sterk toegenomen. In eerste
instantie werd de steenmarter vooral aangetroffen in het stedelijk gebied van de stad Groningen, maar
inmiddels heeft de soort zich over de gehele provincie verspreid. Zelfs in de buitendijkse kwelders zijn
waarnemingen van steenmarters gedaan. In de weidevogelgebieden van de provincie Groningen is de
steenmarter inmiddels algemeen voorkomend.
46

Nota van het verslag 15 december 2015.
Zie onder andere de beschrijving van de uitbreiding van het areaal van de steenmarter; de Zoogdieratlas en
Rapportage Pilot Project Predatie weidevogels door steenmarters in de provincie Fryslân, 22 december 2017,
Auteurs: Bob Jonge Poerink, Jasja Dekker en Kees van Bochove
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Uit bijgaande afbeelding is de trend van de steenmarters in Nederland op te maken. Voor Nederland
is, volgens de atlas van de Nederlandse Zoogdieren48 sprake van een "spectaculaire toename".

Figuur 76 Trend steenmarter 2002-2017

De verblijfplaatsen van steenmarters bevinden zich hoofdzakelijk in gebouwen, zowel in steden,
dorpen als bij boerderijen. Daarnaast kunnen steenmarters in de zomerperiode ook gebruik maken
van houtstapels, takkenbossen en holtes als verblijfplaatsen in het open veld. De tussen 1 - 5 jongen
(in de regel 3) worden geboren in de maanden maart en april. De jongen blijven gedurende ongeveer
8-11 weken in het nest. In die ‘nestperiode’ sleept het moertje prooi naar de jongen. Dit valt gelijktijdig
met het broedseizoen van weidevogels. Vanaf juni trekken de moertjes met hun jongen door het open
veld. Dit vindt grotendeels na het broedseizoen van weidevogels plaats (Bron: Brink & Jonge Poerink
2019)49. Zie verder inzake soortbeschrijving, leefwijze, territoriumgebruik etc. ook Broekhuizen et al
201050.

48

S. Broekhuizen, K. Spoelstra, J.B.M. Thissen, K.J. Canters en J.C. Buys, red.) Atlas van de Nederlandse

Zoogdieren. KNNV Uitgeverij, Zeist.
49 Bob van den Brink en Bob Jonge Poerink, 2019. Predatiebeheerplan, Bescherming weidevogels Groningen,
Handreiking en Predatieprotocol, Houwerzijl/Zuurdijk, Boerema & van den Brink b.v./Ecosensys, rapport nummer
20190425D
50

Broekhuizen, S., D. Klees & G. Müskens (2010) De steenmarter. KNNV Uitgeverij, Zeist.
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Verspreiding

Figuur 77 Verspreiding Steenmarter NO Nederland (bron: NDFF/Verspreidingsatlas 2019)

7.4.4 Rol steenmarter in predatie weidevogels
Opportunist
Net als de vos is de steenmarter een opportunische predator. Hij is daarnaast een generalist wat
betreft zijn voedselkeuze. Hij eet o.a. muizen, ratten, egels, jonge konijnen, vogels, eieren, kevers,
rupsen, kikkers en regenwormen. Ook eet hij, vooral tussen juli en december, veel vruchten en
bessen, zoals bramen, bessen van vogelkers en zwarte nachtschade, appels, peren en kersen. In de
winter eet hij ook wel spitsmuizen. Steenmarters eten ook menselijk voedsel, zoals brood. Befaamd is
hij voor z’n voorliefde voor eieren die hij versleept naar een rustig plekje (bron: zoogdiervereniging.nl).
Het ligt voor de hand dat gedurende het weidevogelseizoen, en vooral daar waar veel weidevogels
nestelen, de in een gebied aanwezige steenmarters graag van deze op dat moment veelvuldig
voorkomende voedselbron gebruik maken. Niet alleen voor zichzelf maar ook voor de opgroeiende
jongen. Na het weidevogelseizoen zullen zij weer makkelijk overschakelen naar andere
voedselbronnen (Bron: Brink & Jonge Poerink 2019) 51.

Omvang schade aan weidevogelpopulaties
Tijdens een lang lopend onderzoek naar predatie bij weidevogels, dat in de periode 2003 – 2005 door
Sovon Vogelonderzoek Nederland en Alterra is uitgevoerd, zijn vooral vos, hermelijn, buizerd, blauwe
reiger, en zwarte kraai als predator van legsels en kuikens geconstateerd (Teunissen et al. 200552,
200853). In het landelijk onderzoek werden van de marterachtigen vooral hermelijn, bunzing en wezel
als predatoren van nesten vastgesteld en in mindere mate de steenmarter. Bij predatie van kuikens
51 Bob van den Brink en Bob Jonge Poerink, 2019 (IN PREP). Predatiebeheerplan, Bescherming weidevogels
Groningen, Handreiking en Predatieprotocol, Houwerzijl/Zuurdijk, Boerema & van den Brink b.v./Ecosensys,
rapport nummer 20190425D
52
Teunissen W.A., Schekkerman H. & Willems F. 2005. Predatie bij weidevogels. Op zoek naar de mogelijke
effecten van predatie op de weidevogelstand. Sovon-onderzoeksrapport 2005/11. Sovon Vogelonderzoek
Nederland, Beek–Ubbergen. Alterra-Document 1292, Alterra, Wageningen.
53 Teunissen, W., H. Schekkerman, F. Willems & F. Majoor 2008. Identifying predators of eggs and chicks of
Lapwing Vanellus vanellus and Black-tailed Godwits Limosa limosa in the Netherlands and the importance of
predation on wader reproductive output. Ibis 150 (Suppl. 1): 74-85.
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kon geen onderscheid tussen de martersoorten worden gemaakt (omdat met de gebruikte techniek
alleen predatieresten konden worden teruggevonden).
Door Hoop en Oosterveld (2016)54 wordt met betrekking tot de rol van marterachtigen op weidevogels
al aangenomen dat de rol van steenmarter in de jaren na dit landelijke onderzoek is toegenomen.
Hoop en Oosterveld richten zich op de provincie Friesland, maar daar de verspreiding van
steenmarters zich eerst vanuit oostelijke richting naar het westen heeft gericht moeten deze
conclusies ook van toepassing worden beschouwd op Groningen.
Ook bij veel mensen uit het veld, zoals nazorgers en faunabeheerders bestond al een aantal jaren de
indruk dat de steenmarter de laatste jaren een steeds grotere rol speelt bij de predatie van
weidevogels. De laatste jaren is het aantal waargenomen steenmarters in de open gebieden van
Groningen en Friesland duidelijk toegenomen.
Een onderzoek naar predatie in een tweetal Groninger weidevogelgebieden (Oosterveld et al 2018 55)
liet zien dat hier ook de steenmarter nadrukkelijk in beeld is gekomen. Over beide gebieden tezamen
zijn als nestpredator vastgesteld (in volgorde van belangrijkheid): kat, steenmarter, zwarte kraai,
hermelijn en bruine kiekendief. De steenmarter heeft hier al de rol van tweede belangrijkste predator
ingenomen. Dat hier de vos niet wordt benoemd ligt in het feit dat in deze gebieden reeds intensieve
bestrijding van de vos heeft plaatsgevonden en de vos in deze gebieden niet of zeer beperkt werd
aangetroffen.
Ook bij een onderzoek in Overijssel in 2016 en 2017 56 naar de rol van predatoren komt de
steenmarter (naast de zwarte kraai) naar voren als tweede belangrijkste predator van
weidevogelnesten.
In 2017 is in opdracht van de Provincie Fryslân in vier gebieden een pilotproject uitgevoerd naar de
predatie door steenmarters op weidevogels, waarbij de rol van steenmarters bij de predatie van
weidevogelnesten in Fryslân is onderzocht (Jonge Poerink et al, 2017)57.
Belangrijkste conclusies van dit onderzoek waren dat in de onderzoeksgebieden waar veel
steenmarters voorkomen, er ook relatief veel nesten gepredeerd worden door steenmarter. Dit sluit
overigens aan bij de algemene conclusies omtrent (hoge) aantallen predatoren en hoge predatie
weidevogels (zie o.a. literatuuronderzoek van Oosterveld 2011)58.
Bij het cameraval onderzoek bij nesten van weidevogels in Aldeboarn werden in 2017 30% van de
gevolgde nesten gepredeerd door steenmarters. Uit de DNA-analyse van predatieresten van eieren is
op 80% van de eieren DNA van de steenmarter aangetroffen. Steenmarter komt bij Aldeboarn dan
ook als veruit belangrijkste nestpredator naar voren59. Bij Idzegea en Workum vond nauwelijks
predatie plaats van nesten die met cameravallen werden gemonitord en werd geen van deze nesten
aantoonbaar gepredeerd door steenmarters. Wel werd steenmarter in deze gebieden in een beperkt
54
P. de Hoop, E.B. Oosterveld 2016, Predatie van weidevogels door marterachtigen. Een literatuuronderzoek.
A&W-rapport 2252, Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek, Feanwâlden
55 E.B. Oosterveld, P. de Hoop & Y. van der Heide 2018, Predatie en reproductie bij weidevogels in de
Medenertilster- en Fransumerpolder (Gr) in 2017. A&W-rapport 2359. Altenburg & Wymenga ecologisch
onderzoek, Feanwâlden
56
Oosterveld, E.B. J. Mulder, P. de Hoop & L. Davids 2017, Predatie en predatoren bij weidevogels in
Noordwest-Overijssel. A&W-rapport 2236 Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek, Feanwâlden
57

Bob Jonge Poerink, Jasja Dekker en Kees van Bochove, rapportage pilot project predatie weidevogels door

steenmarters in de provincie fryslân Rapport nummer: 20170103 Datum: 22 december 2017
58 Oosterveld E.B. 2011, Weidevogels en predatie: een literatuuroverzicht. A&W-rapport 1448. Altenburg &
Wymenga, ecologisch onderzoek, Feanwâlden
59
In dit gebied vindt al langere tijd intensieve bestrijding van de vos plaats.
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aantal gevallen aangetoond door middel van DNA-analyse van predatieresten van eieren. Naast
steenmarter was bij Workum sprake van een heel palet aan andere soorten zoogdieren, zoals vos,
das, bunzing en hermelijn. In Smalle Ee werd met de cameravallen geen predatie vastgesteld.
Het onderzoek maakt duidelijk dat steenmarters kunnen zorgen voor een aanzienlijk verlies van
nesten van grutto en andere weidevogels, maar dat die invloed niet in alle gebieden gelijk is.
In verband met de hoge predatiedruk van steenmarters in het weidevogelgebied Soarremoarre heeft
de provincie Fryslân ervoor gekozen om in 2018 een pilot onderzoek te starten naar de effecten van
het beheer in de vorm van wegvangen en doden van steenmarters. Deze proef is verlengd naar 2019.
De pilot bestaat uit twee aparte opdrachten. Door en onder verantwoording van één partij (Boerema &
van den Brink B.V.) zijn onder ontheffing de vang en dodingshandelingen uitgevoerd. Dit op basis van
een specifiek opgesteld vangprotocol waarbij zorgvuldigheid, controleerbaarheid en zorg voor
dierenwelzijn permanent werd bewaakt. Monitoring en onafhankelijke begeleiding van het vangproces,
alsmede het doen van onderzoek naar de effecten op weidevogels door predatie (cameraonderzoek,
DNA-onderzoek en ecologische begeleiding vangacties) werden uitgevoerd door Jasja Dekker (Jasja
Dekker Dierecologie) en Bob Jonge Poerink (Ecosensys).
Het vangen en doden zorgde in 2018 al voor een lagere predatiedruk door steenmarters in de
Soarremoarre in vergelijking met 2017 (Jonge Poerink & Dekker 2018 60). In 2017 werd nog 33% van
de 54 met cameravallen gevolgde nesten gepredeerd door steenmarter. Dit aandeel is in 2018, na het
beheer van steenmarters, gedaald naar 19% van de 68 met cameravallen gevolgde nesten. Van de
gepredeerde nesten was het aandeel van de steenmarter in 2017 55%. Dit aandeel is in 2018 gedaald
naar 35%.
Ten tijde van het opstellen van dit Faunabeheerplan (medio 2019) waren de resultaten van het
onderzoek over de periode 2019 nog niet bekend.
7.4.5 Maatregelen
Onderzoek Groningen
Zoals hiervoor is aangehaald is al in 2017 in Groningen begonnen met onderzoek naar predatoren
(Oosterveld et al 2018). Uit dit onderzoek volgt dat de steenmarter in de onderzochte gebieden op de
tweede plaats staat als belangrijkste predator.
In 2019 is, in opdracht van het Collectief Groningen West en het Groninger Landschap gestart met
een vervolgonderzoek naar de rol van (o.a.) de steenmarter als predator op weidevogels.
Dit onderzoek in drie verschillende weidevogelgebieden wordt uitgevoerd door Jasja Dekker (Jasja
Dekker Zoogdierecologie) en Bob Jonge Poerink (Ecosensys). Het onderzoek wordt uitgevoerd met
behulp van cameravallen en analyse van DNA-monsters en is gelijk aan het onderzoek zoals dat in
2017 ev. is uitgevoerd in Friesland.
In de loop van 2019 is een ander (telemetrisch) onderzoek toegevoegd aan bovengenoemd
onderzoek. Onder begeleiding van de Rijksuniversiteit Groningen worden een aantal huiskatten
voorzien van een zender en worden deze via telemetrie gevolgd teneinde het gebiedsgebruik en
actieradius in de betreffende gebieden te kunnen volgen. Naast huiskatten wil dit onderzoek ook
graag enkele steenmarters van een zender voorzien. Dit is echter in 2019 niet gelukt.

60

Bob Jonge Poerink & Jasja Dekker, rapportage monitoring pilot project beheer steenmarters weidevogelgebied soarremoarre,

provincie fryslân – 2018 Rapport nummer: 20180304 Datum: 17 september 2018
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Ten tijde van het vaststellen van dit Faunabeheerplan waren er nog geen resultaten bekend. Wel is
aangegeven dat er op gericht wordt om dit onderzoek ook in de komende jaren te laten doorlopen.
Het Collectief Groningen West heeft daarnaast aangegeven dat zij blijven meewerken aan het
lopende onderzoek van het SOVON naar de rol van predatoren op weidevogels.
Voor de komende planperiode zal dan ook in elk geval de eerste jaren in het teken staan van verder
onderzoek naar de rol van de steenmarter als predator weidevogellegsels en kuikens. En ook gericht
op het verder onderbouwen van de omvang van de predatie, en welke predatoren, in de Groninger
weidevogelgebieden.
Maatregelen om te weren, verjagen of verplaatsen
Uit de Verbeterplannen alsmede de in opdracht van het Collectief Groningen West opgestelde of op te
stellen Predatiebeheerplannen volgt dat per gebied, of zelfs per gebiedsdeel, aanvullende
maatregelen zijn en worden getroffen om steenmarters uit de gebieden te weren.
Tot op heden lijken deze maatregelen geen bijzonder effect te hebben daar het praktisch onmogelijk is
om(potentiële) verblijfplaatsen voor steenmarters ongeschikt te maken of toegangen af te sluiten. De
veelal agrarische bebouwing is omvangrijk, er zijn veel gebouwen van particulieren (schuren,
woningen, leegstaande panden) waar geen maatregelen getroffen kunnen of mogen worden.
In het voorjaar van 2018 is in een aantal gebieden onderzocht of het plaatsen van een elektrisch
raster tot een verbetering van het uitkomstsucces van legsels leidt (Sovon-nieuws 61). Gebruik van
elektrische rasters voor kleine predatoren, waaronder ook de steenmarter lijkt niet afdoende te
werken. Zie ook Alefs & Teunissen (2019)62. Vooralsnog moet worden aangenomen dat het plaatsen
van rasters onvoldoende effectief is om een soort als de steenmarter te weerhouden terug te keren
naar hun territorium en eveneens om predatie van nesten tegen te gaan. Het plaatsen van rasters kan
bovendien onwenselijk zijn met het oog op andere belangen. Wel wordt ervoor gekozen om in het
kader van onderzoek ook deze werende maatregelen verder te bestuderen.
Wegvangen en op een andere locatie weer vrijlaten van steenmarters
Het komt voor dat plaagdierbestrijders in het stedelijk gebied overlast veroorzakende steenmarters
wegvangen. Op grond van de aan hen verstrekte ontheffing of vergunning dienen zij de steenmarters
elders weer vrij te laten. In de praktijk blijkt dat de steenmarters dan worden losgelaten in het landelijk
gebied, ook in gebieden waar juist veel maatregelen worden genomen om weidevogels te
beschermen. Dit is een ongewenste en contraproductieve maatregel. Hiermee worden veel
inspanningen van vogelbeschermers te niet gedaan en worden vanuit andere bronnen extra
predatoren aan het gebied toegevoegd.
In algemene zin en vanuit dierenwelzijnsoogpunt is het ook niet wenselijk om de dieren enkel te
vangen en elders los te laten. Uit bronnen (o.a. Herr et al, 200763, Broekhuizen et al, 201064) is op te
maken dat steenmarters die opzettelijk ergens worden gevangen en op een andere plek worden
vrijgelaten, veelal worden vrijgelaten in een territorium van een andere steenmarter. Dit leidt tot
conflicten waarbij de vrijgelaten steenmarter veelal van territorium naar territorium wordt gejaagd en
uiteindelijk of in het verkeer omkomt of zelfs verhongert. Ook bestaat de kans dat elders vrijgelaten
61

Sovon-Nieuws jaargang 32 (2019) nr 2
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Alefs P. & Teunissen W. 2019. Wrap-up onderzoek Boerenlandvogels en predatie. Sovonrapport 2019/23.

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
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steenmarters proberen direct weer terug te keren naar hun eigen territorium. Dan zullen deze
exemplaren zich minder makkelijk laten vangen.
Indien toch een vrijgelaten steenmarter in een ander gebied een nieuwe verblijfplaats vindt en een
territorium vestigt dan bestaat grote zekerheid dat deze hier overlast of schade zal gaan veroorzaken.
Ook is, gezien de leefwijze, het zeer goed mogelijk dat de vrijgelaten dieren dan in dit gebied over
zullen gaan tot predatie op (weide)vogelnesten. Daarmee zou het enkel verplaatsen van de
steenmarters ook kunnen leiden tot verhoging van een predatiedruk in andere gebieden.

7.4.6

Ontheffing artikel 3.17 Wnb Steenmarter in het belang van de bescherming van de wilde
flora of fauna, of in het belang van de instandhouding van de natuurlijke habitats

Er wordt ten tijde van het vaststellen van dit Faunabeheerplan geen ontheffing op voorhand
aangevraagd voor het vangen of doden van steenmarters.
Zoals hiervoor is omschreven wordt het in 2019 ingezette onderzoek in elk geval voor het jaar 2020 en
mogelijk ook verder voortgezet.
Indien op enig moment uit het onderzoek volgt dat in bepaalde weidevogelgebieden in Groningen de
predatie door steenmarters op weidevogels een factor van belang is zal gemotiveerd worden
overgegaan tot het indien van een ontheffingsaanvraag ex artikel 3.17 Wnb.
7.4.7 Doel
Het doel van de (gezamenlijke) maatregelen is om tijdelijk en gedurende een bepaalde periode in en
rond de weidevogelgebieden het aantal steenmarters (en andere belangrijke predatoren) op een
zodanig laag peil te brengen en te houden dat hierdoor de weidevogels in deze gebieden de kans
krijgen om voldoende jongen groot te brengen. Met als uiteindelijk resultaat het beoogde herstel van
de weidevogelpopulatie in Groningen, overeenkomstig de doelstellingen uit het Actieplan.
De maatregelen zullen niet gericht zijn om een permanente afname van steenmarter in de provincie
Groningen te realiseren. De maatregelen zijn enkel gericht op voorkomen van schade of het bestrijden
van schade. Uit het hiervoor aangehaalde onderzoek in de Soarremoarre polder volgt dat instroom
weer te verwachten is vanaf de maand juni. Maar de meeste instroom zal pas na de zomer
plaatsvinden. Dat is de periode waar predatie door steenmarters op legsels of kuikens niet of
nauwelijks meer op kan treden.
De beoogde methode van beheer is vergelijkbaar aan de aanpak zoals in Friesland wordt toegepast
(Methode en beheerprotocol Jonge Poerink en Dekker).
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9 BIJLAGENDOCUMENT
9.1

Overzicht gerealiseerde afschotgegevens 2014-2018

Op grond van art. 5.4 lid n. van de Verordening natuurbescherming provincie Groningen het
overzicht gerealiseerd afschot per wbe.

9.2

Overzicht getaxeerde gewasschade, per diersoort en per wbe.

Betreft overzicht getaxeerde gewasschade per diersoort, per wbe.
Bron: BIJ12.

9.3

Overzicht telgegevens per wbe

Betreft het overzicht (trend) telgegevens per wbe.

Figuur 78 trendtelgegevens wildsoorten, periode 2016-2018

Bron: FRS

Figuur 79 trendtelgegevens Faunasoorten 2016-2018. Bron: FRS

Figuur 80 Telling overzomerende ganzen (3e zaterdag van juli). Bron: FRS

Figuur 81 Registratie belopen burchten vos 2018. Bron: FRS

9.4

De belangrijkste Groninger weidevogelgebieden op kaart

De weidevogelgebieden zijn verdeeld naar de volgende weidevogelregio’s:
Hoeksmeer-Appingedam

•
•
•
•

Holwierde,
Appingedam-Noord, Appingedam-Zuid
Hoeksmeer
Crangeweer

Gorecht

•

Gorecht

•
•
•
•
•
•
•

Kardinge
Wolddijk-Koningslaagte
Paddepoel
Reitdiep-Noord
Aduarderdiep
Middag-Humsterland
Ellerhuizen

•
•
•

Tinnallinge
Menkeweer
Winsumermeeden

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Kommerzijl-Grijpskerk
Stroobos-Westerhorn
Lutjegastermolenpolder
Grootegastermolenpolder
Eesterweg
Niehove
Niezijl-Noordhorn
Juurse-Malkluft
Noorderland
Faan Enumatil
Zuidhorn-Aduard
Aduard-Van Starkenborghkanaal
Vredewold-Oostwold
Kale Weg

Reitdiep-Middag-Humsterland

Tinnalinge-Menkeweer-Winsumermeeden

Zuidelijk Westerkwartier:

