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Onderwerp: reactie op advies Ganzen-7

Amstelveen, 11 juni 2011

Geachte heer Bleker, 

Recent heeft de zogenaamde Ganzen-7 een advies opgesteld met betrekking tot het 
toekomstige beheer van de ganzen in ons land. Dit advies komt erop neer dat in de 
zomerperiode zeer drastische maatregelen moeten worden genomen, waarbij 
honderdduizenden ganzen moeten worden gedood, om de populaties van verschillende 
ganzensoorten terug te brengen tot een lager niveau of zelfs tot nul.

De Coalitie DierenwelzijnsOrganisaties Nederland (CDON) is een coalitie van 24 
dierenbeschermingsorganisaties met een gezamenlijke achterban van bijna een miljoen leden 
en donateurs. De CDON zet zich in voor de bescherming van dieren en de bevordering van 
het respect voor dieren als levende wezens met gevoel en bewustzijn. De CDON heeft dan ook 
met ontzetting kennis genomen van dit advies.
Ons inziens zullen de maatregelen die in dit advies worden genoemd niet effectief zijn om de 
landbouwschade die door ganzen wordt aangericht te bepreken. Wel zullen de maatregelen 
leiden tot veel leed en onnodige slachtoffers. Wij verzoeken u het advies van de Ganzen-7 
derhalve niet uit te voeren.

Bovendien bestaat er onvoldoende maatschappelijk draagvlak voor. Uit onderzoek blijkt dat van 
de Nederlandse bevolking 62 procent het doden van ganzen niet acceptabel vindt en denkt dat 
er voldoende alternatieven voorhanden zijn.

In reactie op de visie van de Ganzen-7 pleit de CDON daarom voor een alternatieve, 
diervriendelijke visie, die wel kan rekenen op een brede steun vanuit de maatschappij. 

Het uitgangspunt moet zijn dat ganzen in Nederland thuis horen en zoveel mogelijk met rust 
worden gelaten. Om eventuele schade aan gewassen te beperken, zal de bestrijding zich 
moeten richten op de schadepercelen. Wij adviseren de ganzen actief te verjagen of te weren 
op schadegevoelige gewassen en gewassen met een relatief hoge opbrengst en de vogels op alle 
overige percelen, bijvoorbeeld grasland, met rust te laten. Voor het weren of verjagen is het 
niet nodig om de vogels te doden. Er zijn voldoende alternatieve middelen die op de 
schadegevoelige percelen kunnen worden ingezet. Zo kunnen vlaggen, schriklinten, 
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knalapparaten en roofvogelvliegers worden geplaatst. De vogels kunnen uiteraard ook actief 
worden verjaagd bijvoorbeeld met behulp van een vogelafweerpistool of een hond. Ook kunnen 
smaakstoffen worden toegepast. Op kleine percelen kunnen de vogels worden geweerd door 
het spannen van draden. En in het geval van landbouwpercelen naast broedgebieden kunnen 
lage rasters worden geplaatst om te voorkomen dat de ganzen met jongen deze percelen 
oplopen. Verder past ook het stoppen van de jacht op de vos binnen een structurele aanpak,  
gezien de invloed van dit dier op het broedsucces van ganzen. Uiteraard vinden wij dat de 
eventuele schade die toch nog wordt aangericht volledig dient te worden vergoed.

Het voordeel van het uitsluitend verjagen en weren op percelen met kostbare gewassen is dat 
er dan voldoende gronden overblijven waar de vogels ongestoord kunnen foerageren. 
Bovendien zal het verjagen van de ganzen van de schadepercelen effectiever zijn, aangezien de 
vogels genoeg ruimte hebben om naar uit te wijken.

De CDON wil vooral benadrukken dat het zinloos is om door middel van het doden van 
ganzen, bijvoorbeeld door afschot of het vernietigen van legsels, het aantal ganzen terug te 
dringen. Zolang de omstandigheden, in de vorm van broedmogelijkheden en voedselaanbod, 
niet veranderen, zullen alle gedode ganzen binnen korte tijd worden vervangen door nieuwe 
ganzen. Opengevallen plaatsen worden ingenomen door ganzen van elders en de overblijvende 
ganzen zullen zich sneller en succesvoller voortplanten.

Mocht u naar aanleiding van dit advies nog nadere informatie of een nadere toelichting van 
onze coalitie wensen, dan zijn wij daarvoor uiteraard altijd beschikbaar. 

Hoogachtend,

Dirk-Jan Verdonk, voorzitter

Comité Anti Stierenvechten • Compassion In World Farming Nederland • Dierenbescherming
Hondenbescherming • IFAW (International Fund for Animal Welfare) • Milieudefensie • Nederlandse Vegetariërsbond

Nederlandse Vereniging voor Veganisme • Sophia-Vereeniging tot Bescherming van Dieren • Stichting AAP
Stichting Bont voor Dieren • Stichting Brooke Hospital for Animals Nederland • Stichting Comité Dierennoodhulp

Stichting Dier en Recht • Stichting De Faunabescherming • Stichting Rechten voor al wat leeft
Stichting Varkens in Nood • Stichting Vier Voeters • Stichting Vissenbescherming • Stichting Wakker Dier
Wilde Dieren De Tent Uit • World Animal Net • WSPA Nederland • Zeehondencrèche Lenie ‘t Hart


