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Ganzen strijken vaak massaal neer op grazige weides om daar het gras op te eten dat voor het vee bedoeld is.
Het zijn voor een groot deel trekvogels, die zich niet aan landsgrenzen houden. In ons land overwinteren elk jaar
wel 2,4 miljoen ganzen, waarvan 1 op de 3 in de Friese weides. Daar zijn alleen al 500.000 brandganzen te vinden.
De ganzen zijn niet door iedereen ‘gewenst’, vanwege de gevreesde landbouwschade. Door de groeiende
ganzenpopulaties is het con�ict tussen landbouw en ganzen in de afgelopen decennia toegenomen.
Verschillende beheersmaatregelen zijn daarom in gebruik om die schade in toom te houden.

Om beheer met afschot te kunnen rechtvaardigen, is het belangrijk om te weten hoe begrazingsdruk en de
wisselwerking tussen ganzensoorten de impact op grasland beïnvloeden. "Minder ganzen betekent niet
automatisch minder schade," zegt dierecoloog Nelleke Buitendijk van het NIOO. Het is een opvallende conclusie
uit haar wetenschappelijke onderzoek dat net gepubliceerd is in het Journal of Applied Ecology. Dit is de eerste
studie in een drieluik van Buitendijk en haar collega’s.

Meer ganzen in de wei betekent niet altijd
minder opbrengst

Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW)

24-NOV-2022 - Het lijkt zo logisch: meer ganzen eten meer gras, dus is er minder gras te oogsten
voor de boer. Maar zo eenduidig lijkt het toch niet te zitten. Een internationaal team geleid door
het Nederlands Instituut voor Ecologie (NIOO-KNAW) doet nader onderzoek in Friesland: "Het
aantal grazende ganzen is niet een-op-een te vertalen naar een verminderde grasopbrengst."
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Beschermd
Het is nu misschien moeilijk voor te stellen, maar tot voor kort ging het erg slecht met de meeste ganzensoorten.
De brandgans was met uitsterven bedreigd, en kreeg een beschermde status. Deze soort mag dus niet worden
bejaagd. Maar er kan wel een vergunning worden afgegeven om op ze te schieten om ze weg te jagen, en zo
schade te voorkomen.

Het huidige beleid in Friesland bestaat uit verjaging van de dieren en opvang op andere plekken. De
landbouwvelden zijn verdeeld in twee gebieden: de verjagingszone en het zogenaamde accommodatie- of
ganzenrustgebied. In het eerste gebied worden de ganzen actief verjaagd, bijvoorbeeld door het veld op te gaan,
met lasers langs de grond te schijnen of (met vergunning) te schieten. In de accommodatiegebieden wordt juist
niet opzettelijk verstoord. Hier kunnen de ganzen rustig grazen. "De bedoeling is dat de ganzen zo leren dat
sommige gebieden gevaarlijk zijn, en dat ze die moeten mijden. Als het goed werkt nemen in de rustgebieden de
aantallen ganzen toe, waardoor in die gebieden de schade per veld ook groter zal worden. Maar op het niveau
van de provincie zou het weleens kunnen leiden tot minder schade," denkt Buitendijk.

Geen rechte lijn
Buitendijk en collega’s combineerden de maandelijkse Sovon-tellingen van ganzen in de Friese rustgebieden met
gegevens over de verplaatsingen van ganzen, die zij volgden via speciale GPS-zenders. De ‘graasdruk’ die dat
opleverde, vergeleken ze met de geschatte opbrengstvermindering uit de o�ciële schaderapporten van BIJ12.

"Alleen voor brandganzen kunnen we een duidelijke relatie vaststellen tussen ganzen en schade," legt ze uit. "Die
relatie blijkt geen rechte lijn te zijn, maar het vlakt af: de schade per brandgans neemt af naarmate velden
intensiever begraasd worden." Naast het aantal ganzen moeten we ook rekening houden met de periode waarin
de ganzen er zijn. Brandganzen blijven in het voorjaar langer in Nederland dan de grotere grauwe en kolganzen,
tot na de eerste keer maaien. De grotere soorten vertrekken juist nog voor het gras begint te groeien. Hierdoor

Ganzen in het vizier: de verschillende soorten ganzen vertonen verschillend gedrag. Wat betekent dit voor het ganzenbeleid
op landbouwgronden? (Bron: Nelleke Buitendijk)
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dragen niet alle ganzensoorten evenveel bij aan de schade. Daarnaast hebben de grotere soorten liever wat
langer gras, wat ze met hun grotere snavel beter kunnen verwerken. Deze verschillen zorgen ervoor dat de twee
grotere soorten minder voorkomen in de gebieden met de grootste schade.

Gevolgen voor het beheer?
Opties zoals populatiebeheer moeten voorzichtig worden ingezet, vinden de onderzoekers. Het resultaat van een
beheersmaatregel kan namelijk heel anders uitpakken dan gedacht. “We zien ook dat de bijdrage aan de schade
niet gelijk is voor de verschillende ganzensoorten. Daarom moet er goed worden opgelet dat beheer de juiste
soort beïnvloedt,” waarschuwt Buitendijk.

“Deze onderzoeksresultaten vormen een stukje van de puzzel: om beter te kunnen begrijpen hoe ganzen kiezen
waar en wanneer ze gaan grazen, hoe ze vervolgens hun voedselbron beïnvloeden en hoe mensen daar weer
e�ect op kunnen hebben,” vertelt Buitendijk. "Door dit verder uit te pluizen kunnen we ganzenbeheer
verbeteren, zorgen dat het goed blijft gaan met de ganzenpopulaties, maar ook con�icten tussen ganzen en
mensen verminderen."

Meer stukjes van de puzzel
Als vervolg op dit onderzoek bekijkt Buitendijk in een veldstudie de e�ecten van begrazing op de ontwikkeling
van het gras. Als laatste volgt er een modelstudie waarin de onderzoekers alle kennis combineren, voor een beter
inzicht in de e�ectiviteit van ganzenbeheer. "Het herstel van de ganzen in de afgelopen jaren is eigenlijk een
groot succesverhaal, in een wereld waar juist steeds meer soorten verloren gaan," stipt Buitendijk de positieve
kant aan. "Nu moeten we nog een goede manier vinden om met die ganzen samen te leven." De resultaten van
de twee volgende studies, begin 2023 verwacht, gaan daar hopelijk bij helpen.

Meer informatie
Artikel More grazing, more damage? Assessed yield loss on agricultural grassland relates nonlinearly to goose
grazing pressure

Tekst: NIOO-KNAW 
Foto's: Nelleke Buitendijk, NIOO-KNAW (leadfoto: brandganzen)

  

Teken de petitie

De maatregelen die de regering neemt tegen
klimaatverandering zijn onvoldoende

CARE Nederland O

https://besjournals.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/1365-2664.14306
https://nioo.knaw.nl/nl/nieuws/meer-ganzen-in-de-wei-betekent-niet-altijd-minder-opbrengst
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C2PCUuGmMY-WpE5uGjuwP5qCxmA7_qtbgbf7trd-pEKHttu-ODhABIJHxwh9gkYyLhewXoAHN6trQAsgBCakCRL-0GpessT6oAwHIA8sEqgSNAk_QOur2kFIPJpUrdf-IkqnmsZsMQs8QX5HbE0Z8PEBKrymBjZ-NvuVbDOxmJBwlU8VVRf_aJbmaYL7shslzm_LJ7ya-EXxglCHiixPNW1kETpptAbUw8x_b8m4Vk1neaElbI7f0jPzHqLR-1hUSfPgxns4vDGQroKogIWO601HBm-KJTSnfAicH5YmjfCz2ihMJo26scIk_tYZZaa9Z5xx2WzW_ULlGBk_DDl2OS0GL2rqfDAI3c6Wp9CARZ6gYlm5AbvjUvys1QdYh68eFGA40falM0-gUSPuUq_s9e73Ed_hR65Kzvj8v6vupM6F_MqJA-Mk9VtHMZ--ctL-yH_o0ZRlqJ0bKDewL8e3RwASxuuC7nQSQBgGgBi6AB5uVpa8BiAcBkAcCqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB5oGqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH_56xAqgH35-xAtgHANIIFQiAgIAQEAIYGjIBIDoHn8CAgICABLEJcPsRJ_69NjyACgGYCwHICwGADAG4DAHYEwzQFQH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAQSQgDq26N9ZY354Rz01-uONNaBQ95Cpp-P1C9HaOLiFZvMcfzQGT-wdngXD4Jg6LeKP1mIoDv12pnk281I1pDfw4u47RgBIBM&sig=AOD64_29PfyDcGEM9lqezSiV1N0jAKjbsA&client=ca-pub-8006895269494090&nb=9&adurl=https://www.carenederland.org/formulieren/petitie-klimaatakkoord3-google%3Futm_source%3Dpaid-search%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dpetitie-klimaatakkoord-consideration-2022%26utm_term%3Dsearch-gn%26utm_content%3Dimage-orkaan-v2-c1%26gclid%3DCjwKCAiAp7GcBhA0EiwA9U0mtkD2wfGDCSVMmGLCFhKgVKVN1hmIRimAfJkoR2INF-7y3HlsYn0mIxoCIKwQAvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C2PCUuGmMY-WpE5uGjuwP5qCxmA7_qtbgbf7trd-pEKHttu-ODhABIJHxwh9gkYyLhewXoAHN6trQAsgBCakCRL-0GpessT6oAwHIA8sEqgSNAk_QOur2kFIPJpUrdf-IkqnmsZsMQs8QX5HbE0Z8PEBKrymBjZ-NvuVbDOxmJBwlU8VVRf_aJbmaYL7shslzm_LJ7ya-EXxglCHiixPNW1kETpptAbUw8x_b8m4Vk1neaElbI7f0jPzHqLR-1hUSfPgxns4vDGQroKogIWO601HBm-KJTSnfAicH5YmjfCz2ihMJo26scIk_tYZZaa9Z5xx2WzW_ULlGBk_DDl2OS0GL2rqfDAI3c6Wp9CARZ6gYlm5AbvjUvys1QdYh68eFGA40falM0-gUSPuUq_s9e73Ed_hR65Kzvj8v6vupM6F_MqJA-Mk9VtHMZ--ctL-yH_o0ZRlqJ0bKDewL8e3RwASxuuC7nQSQBgGgBi6AB5uVpa8BiAcBkAcCqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB5oGqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH_56xAqgH35-xAtgHANIIFQiAgIAQEAIYGjIBIDoHn8CAgICABLEJcPsRJ_69NjyACgGYCwHICwGADAG4DAHYEwzQFQH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAQSQgDq26N9ZY354Rz01-uONNaBQ95Cpp-P1C9HaOLiFZvMcfzQGT-wdngXD4Jg6LeKP1mIoDv12pnk281I1pDfw4u47RgBIBM&sig=AOD64_29PfyDcGEM9lqezSiV1N0jAKjbsA&client=ca-pub-8006895269494090&nb=0&adurl=https://www.carenederland.org/formulieren/petitie-klimaatakkoord3-google%3Futm_source%3Dpaid-search%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dpetitie-klimaatakkoord-consideration-2022%26utm_term%3Dsearch-gn%26utm_content%3Dimage-orkaan-v2-c1%26gclid%3DCjwKCAiAp7GcBhA0EiwA9U0mtkD2wfGDCSVMmGLCFhKgVKVN1hmIRimAfJkoR2INF-7y3HlsYn0mIxoCIKwQAvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C2PCUuGmMY-WpE5uGjuwP5qCxmA7_qtbgbf7trd-pEKHttu-ODhABIJHxwh9gkYyLhewXoAHN6trQAsgBCakCRL-0GpessT6oAwHIA8sEqgSNAk_QOur2kFIPJpUrdf-IkqnmsZsMQs8QX5HbE0Z8PEBKrymBjZ-NvuVbDOxmJBwlU8VVRf_aJbmaYL7shslzm_LJ7ya-EXxglCHiixPNW1kETpptAbUw8x_b8m4Vk1neaElbI7f0jPzHqLR-1hUSfPgxns4vDGQroKogIWO601HBm-KJTSnfAicH5YmjfCz2ihMJo26scIk_tYZZaa9Z5xx2WzW_ULlGBk_DDl2OS0GL2rqfDAI3c6Wp9CARZ6gYlm5AbvjUvys1QdYh68eFGA40falM0-gUSPuUq_s9e73Ed_hR65Kzvj8v6vupM6F_MqJA-Mk9VtHMZ--ctL-yH_o0ZRlqJ0bKDewL8e3RwASxuuC7nQSQBgGgBi6AB5uVpa8BiAcBkAcCqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB5oGqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH_56xAqgH35-xAtgHANIIFQiAgIAQEAIYGjIBIDoHn8CAgICABLEJcPsRJ_69NjyACgGYCwHICwGADAG4DAHYEwzQFQH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAQSQgDq26N9ZY354Rz01-uONNaBQ95Cpp-P1C9HaOLiFZvMcfzQGT-wdngXD4Jg6LeKP1mIoDv12pnk281I1pDfw4u47RgBIBM&sig=AOD64_29PfyDcGEM9lqezSiV1N0jAKjbsA&client=ca-pub-8006895269494090&nb=7&adurl=https://www.carenederland.org/formulieren/petitie-klimaatakkoord3-google%3Futm_source%3Dpaid-search%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dpetitie-klimaatakkoord-consideration-2022%26utm_term%3Dsearch-gn%26utm_content%3Dimage-orkaan-v2-c1%26gclid%3DCjwKCAiAp7GcBhA0EiwA9U0mtkD2wfGDCSVMmGLCFhKgVKVN1hmIRimAfJkoR2INF-7y3HlsYn0mIxoCIKwQAvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C2PCUuGmMY-WpE5uGjuwP5qCxmA7_qtbgbf7trd-pEKHttu-ODhABIJHxwh9gkYyLhewXoAHN6trQAsgBCakCRL-0GpessT6oAwHIA8sEqgSNAk_QOur2kFIPJpUrdf-IkqnmsZsMQs8QX5HbE0Z8PEBKrymBjZ-NvuVbDOxmJBwlU8VVRf_aJbmaYL7shslzm_LJ7ya-EXxglCHiixPNW1kETpptAbUw8x_b8m4Vk1neaElbI7f0jPzHqLR-1hUSfPgxns4vDGQroKogIWO601HBm-KJTSnfAicH5YmjfCz2ihMJo26scIk_tYZZaa9Z5xx2WzW_ULlGBk_DDl2OS0GL2rqfDAI3c6Wp9CARZ6gYlm5AbvjUvys1QdYh68eFGA40falM0-gUSPuUq_s9e73Ed_hR65Kzvj8v6vupM6F_MqJA-Mk9VtHMZ--ctL-yH_o0ZRlqJ0bKDewL8e3RwASxuuC7nQSQBgGgBi6AB5uVpa8BiAcBkAcCqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB5oGqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH_56xAqgH35-xAtgHANIIFQiAgIAQEAIYGjIBIDoHn8CAgICABLEJcPsRJ_69NjyACgGYCwHICwGADAG4DAHYEwzQFQH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAQSQgDq26N9ZY354Rz01-uONNaBQ95Cpp-P1C9HaOLiFZvMcfzQGT-wdngXD4Jg6LeKP1mIoDv12pnk281I1pDfw4u47RgBIBM&sig=AOD64_29PfyDcGEM9lqezSiV1N0jAKjbsA&client=ca-pub-8006895269494090&nb=1&adurl=https://www.carenederland.org/formulieren/petitie-klimaatakkoord3-google%3Futm_source%3Dpaid-search%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dpetitie-klimaatakkoord-consideration-2022%26utm_term%3Dsearch-gn%26utm_content%3Dimage-orkaan-v2-c1%26gclid%3DCjwKCAiAp7GcBhA0EiwA9U0mtkD2wfGDCSVMmGLCFhKgVKVN1hmIRimAfJkoR2INF-7y3HlsYn0mIxoCIKwQAvD_BwE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=C2PCUuGmMY-WpE5uGjuwP5qCxmA7_qtbgbf7trd-pEKHttu-ODhABIJHxwh9gkYyLhewXoAHN6trQAsgBCakCRL-0GpessT6oAwHIA8sEqgSNAk_QOur2kFIPJpUrdf-IkqnmsZsMQs8QX5HbE0Z8PEBKrymBjZ-NvuVbDOxmJBwlU8VVRf_aJbmaYL7shslzm_LJ7ya-EXxglCHiixPNW1kETpptAbUw8x_b8m4Vk1neaElbI7f0jPzHqLR-1hUSfPgxns4vDGQroKogIWO601HBm-KJTSnfAicH5YmjfCz2ihMJo26scIk_tYZZaa9Z5xx2WzW_ULlGBk_DDl2OS0GL2rqfDAI3c6Wp9CARZ6gYlm5AbvjUvys1QdYh68eFGA40falM0-gUSPuUq_s9e73Ed_hR65Kzvj8v6vupM6F_MqJA-Mk9VtHMZ--ctL-yH_o0ZRlqJ0bKDewL8e3RwASxuuC7nQSQBgGgBi6AB5uVpa8BiAcBkAcCqAeOzhuoB5PYG6gH7paxAqgH_p6xAqgHpKOxAqgH1ckbqAemvhuoB5oGqAfz0RuoB5bYG6gHqpuxAqgH_56xAqgH35-xAtgHANIIFQiAgIAQEAIYGjIBIDoHn8CAgICABLEJcPsRJ_69NjyACgGYCwHICwGADAG4DAHYEwzQFQH4FgGAFwE&ae=1&num=1&cid=CAQSQgDq26N9ZY354Rz01-uONNaBQ95Cpp-P1C9HaOLiFZvMcfzQGT-wdngXD4Jg6LeKP1mIoDv12pnk281I1pDfw4u47RgBIBM&sig=AOD64_29PfyDcGEM9lqezSiV1N0jAKjbsA&client=ca-pub-8006895269494090&nb=8&adurl=https://www.carenederland.org/formulieren/petitie-klimaatakkoord3-google%3Futm_source%3Dpaid-search%26utm_medium%3Dcpc%26utm_campaign%3Dpetitie-klimaatakkoord-consideration-2022%26utm_term%3Dsearch-gn%26utm_content%3Dimage-orkaan-v2-c1%26gclid%3DCjwKCAiAp7GcBhA0EiwA9U0mtkD2wfGDCSVMmGLCFhKgVKVN1hmIRimAfJkoR2INF-7y3HlsYn0mIxoCIKwQAvD_BwE


12/4/22, 10:34 AM Nature Today | Meer ganzen in de wei betekent niet altijd minder opbrengst

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=30058 4/5

  

33 duizend liefhebbers van natuur krijgen het al 
GRATIS natuurnieuws per email van Nature Today! 
Topbiologen delen hun kennis graag.  
Meld je ook aan

Laatste berichten

Ruim 100 voetbalvelden Brabantse bodem voor eeuwig nieuwe natuur
4-dec-2022

Natuur op de stoep: een bijzondere gaasvlieg
4-dec-2022

Natuurjournaal 4 december 2022
4-dec-2022

Jaargids natuurbeheer 2021: zo werkt PWN aan gezonde duinen
3-dec-2022

Blog: De oudste internationale natuurconventie
3-dec-2022

Wetenschappers slaan alarm over de kostbare biodiversiteit van Madagaskar
3-dec-2022

Natuurjournaal 3 december 2022
3-dec-2022

Van het puntje van Zuid-Afrika tot het Arctisch gebied
2-dec-2022

Beleef het Geuldal als natuurlijke klimaatbu�er
2-dec-2022

Diepzeemijnbouw is schadelijk en onnodig: technologie en recycling zijn de oplossing
2-dec-2022

https://www.naturetoday.com/intl/nl/registration
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=30098
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=30080
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=30103
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=30064
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=30093
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=30079
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=30102
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=30097
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=30094
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=30092


12/4/22, 10:34 AM Nature Today | Meer ganzen in de wei betekent niet altijd minder opbrengst

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=30058 5/5

Zie ook

Niet alle trekvogels trekken nog
17-okt-2022

Natuurjournaal 12 oktober 2022
12-okt-2022

Natuurlijke begrazing is goed voor vogels
11-okt-2022

Goed broedseizoen voor Zweedse dwergganzen
22-okt-2021

Ganzen vroeg terug van de toendra
24-sep-2021

https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-today-app/downloaden
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29888
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29860
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=29849
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28323
https://www.naturetoday.com/intl/nl/nature-reports/message/?msg=28220

