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Geacht College, geachte Statenleden, 

 

Op 2 december 2013 werd bekend dat het Ganzenakkoord tussen provincies en natuur- en 

landbouworganisaties van tafel is door de onenigheid die is ontstaan over de omgang met winterganzen. 

In het akkoord vormde de winterrust voor ganzen namelijk een belangrijke voorwaarde. Nu niet alle 

partijen zich aan deze voorwaarde willen verbinden, is er geen draagvlak meer voor het akkoord. De 

verantwoordelijkheid voor het beheer van ganzen is hiermee weer bij de individuele provincies terecht 

gekomen. 

 

De Dierenbescherming heeft zich nooit aangesloten bij het Ganzenakkoord omdat het massaal doden 

van vele ganzen door vergassing of afschot in met name de zomer in strijd is met de erkenning van de 

intrinsieke waarde van de dieren en de maatregel op lange termijn niet effectief zal zijn om schade en 

overlast, veroorzaakt door ganzen, tegen te gaan. De winterrust die in het akkoord was afgesproken, 

was voor de Dierenbescherming echter wel een lichtpuntje in het akkoord en wij betreuren het dan ook 

dat deze winterrust nu dreigt te vervallen.  

 

Elk jaar komen er rond de twee miljoen ganzen vanuit onder andere Siberië en Spitsbergen naar 

Nederland om hier de winter door te brengen en vervolgens weer terug te vliegen naar het Noorden en 

daar te broeden. Een indrukwekkende trektocht en van groot belang voor het voortbestaan van onder 

andere Europese populaties  kolganzen, brandganzen en rietganzen. Van deze soorten kan namelijk 

meer dan driekwart van de populatie in de winter in Nederland verblijven. Door winterganzen in 

Nederland massaal te bejagen en te doden, raken deze populaties verstoord en heeft het beheer in 

Nederland grote effecten op de populaties in Europa. Ook levert jacht in de wintermaanden onnodig veel 

extra stress op voor de dieren, die dan al hun uiterste best doen voldoende voedsel vinden en aan te 

sterken, zodat zij de trektocht terug kunnen maken.  

 

De Dierenbescherming roept u daarom met klem op de winterrust, die aanvankelijk in het 

Ganzenakkoord was afgesproken, in stand te houden en niet over te gaan tot het afgeven van 

ontheffingen die afschot mogelijk maken. 

 

Daarnaast pleiten wij voor een duurzame en diervriendelijke aanpak om schade en overlast door ganzen 

te minimaliseren. In plaats van doden kan veel beter werk gemaakt worden van diervriendelijke 

alternatieven. Zo adviseren wij om opvanggebieden voor ganzen aan te wijzen waar de dieren het hele 

jaar door met rust worden gelaten, zoals in Limburg al wordt gedaan. Dit kan worden gecombineerd met 

diervriendelijke verjaagmethoden en aanpassing van de gewassen in de gebieden waar de dieren niet 

welkom zijn. 
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Wij hopen dat u een verstandige keuze zult maken en onze inbreng ter harte zult nemen. Wij zijn graag 

bereid om u hierover te adviseren en mee te denken. 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met Maite van Gerwen (beleidsmedewerker provinciaal 

dierenwelzijnsbeleid, maite.vangerwen@dierenbescherming.nl).  

 

Met vriendelijke groet,  

Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren 

 

 

 

 

Frank Dales  

Algemeen Directeur 
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