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Voorwoord
Rond Schiphol verblijven gedurende het hele jaar substantiële aantallen ganzen
(grauwe gans, Canadese gans, nijlgans, e.a.). Deze vogels zijn door hun gewicht en
gedrag een fors risico voor de veiligheid van het luchtverkeer. Vanaf 2008 is een
beleid in gang gezet om de veiligheid voor de luchtvaart te verbeteren door het aantal
ganzen rond de luchthaven Schiphol te laten dalen. Dit faunabeheerplan
“Ganzenbeheerplan omgeving Schiphol” maakt daarvan deel uit. Hierin worden
maatregelen uitgewerkt en onderbouwd die door populatiebeheer moeten leiden tot
een afname van het aantal ganzen; daarmee kan de veiligheid van het luchtverkeer
worden verbeterd en worden teruggebracht naar het niveau van het einde van de
twintigste eeuw. Deze opdracht is verleend door de Faunabeheereenheid (FBE)
Noord-Holland.
Voor deze opdracht is een projectteam geformeerd:
drs. T.J. Boudewijn
rapportage
drs. ing. R. Lensink
rapportage, projectleiding
drs. H.W. Waardenburg
collegiale toets
Vanuit de opdrachtgever waren de heren P.B. van Houten en J.J.H.G.D. Karelse het
aanspreekpunt. In het tot stand komen van het plan hebben verder bijgedragen:
M. Huber (FBE Zuid-Holland)
J.J. van der Kaaden (provincie Zuid-Holland)
W. Lambooij (provincie Zuid-Holland)
R. Beenen (provincie Utrecht)
J. Nuissl (FBE Utrecht)
D. Tanger (Landschap Noord-Holland)
E. Wijers (provincie Noord-Holland)
J. van Dalen (provincie Noord-Holland)
J. Slobbe (provincie Noord-Holland)
G. Klaver (FBE Noord-Holland)
M. van der Meide (Ministerie van I&M)
Wij danken allen voor hun bijdragen en inspanningen.
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Samenvatting
Dit Faunabeheerplan is onderdeel van een aanpak om het aanvaringsrisico
tussen vliegtuigen en ganzen te verminderen. Het plan vormt de uitwerking van
een van de vier pijlers die moeten bijdragen in de verbetering van de
vliegveiligheid rond Schiphol. Het plangebied heeft een buitengrens op 20 km
van de luchthaven. De looptijd van het plan is vijf jaar. Voor de uitvoering is
gekozen voor een zonering en een fasering. Aangezien de kans op aanvaringen
tussen vliegtuigen en ganzen zich feitelijk voordoet in het gebied binnen 10 km
van de luchthaven is voor dit gebied gekozen om in de eerste drie jaar alle
middelen (nestbehandeling, afschot en vangacties) in te zetten om tot een
reductie van het aantal ganzen te komen. In de zone van 10 tot 20 km is dit
maatwerk en gericht op de ganzen(groepen) waarvan aannemelijk is dat zij een
hoog risico vormen op baankruisingen. Monitoring moet duidelijk maken wat de
effecten zijn van de maatregelen in de vier pijlers. Na drie jaar vindt een
evaluatie plaats en wordt bepaald of aanpassing van het plan noodzakelijk is.
Hoofddoel
De veiligheid voor vliegverkeer staat onder druk. Gebleken is dat het aantal
geregistreerde gans/vliegtuig incidenten toeneemt en dat dit mede veroorzaakt wordt
door de toename van het aantal ganzen in het plangebied. Dit faunabeheerplan
“Ganzenbeheerplan omgeving Schiphol“ is dan ook geschreven om een wijze van
uitvoering te bewerkstelligen waarmee direct en indirect bereikt wordt dat het risico
van aanvaring tussen ganzen en dalende & opstijgende vliegtuigen tot een minimum
beperkt blijft. Dit in de Flora- en faunawet omschreven wettelijk erkende belang
(veiligheid van het luchtverkeer) prevaleert boven de individuele bescherming van
individuen van en groepen van ganzen.
Oplossingsrichtingen
Dit faunabeheerplan is geschreven om tot een oplossing te komen van het probleem
van een te groot geacht risico van aanvaring tussen ganzen en dalende & opstijgende
vliegtuigen. De oplossing wordt gezocht in de uitwerking van verschillende en
gezamenlijk ingezette oplossingsrichtingen (pijlers) uit het convenant onder de titel
Reduceren Risico Vogelaanvaringen Schiphol dat door de partijen uit de Nederlandse
Regiegroep Vogelaanvaringen is gesloten. Het convenant betreft de 10 km zone en
kent vier pijlers:
•
aanpassen van vliegoperaties op basis van (met radar) gedetecteerde
risicovogels;
•
reduceren van baankruisingen door risicovolle soorten door middel van
ruimtelijke maatregelen;
•
realiseren van de gewenste omvang van de populatie ganzen;
•
het beperken van het foerageren van ganzen in de directe nabijheid van de
start- en landingsbanen.
De uitwerking van de derde pijler uit het convenant, door uitvoering van dit
faunabeheerplan, draagt in hoge mate bij tot de oplossing van dit vraagstuk.
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Doel van de uitvoering
Een aanzienlijke en noodzakelijk geachte reductie in aantallen ganzen wordt bereikt
en geeft vorm aan de verbetering van de veiligheid van het luchtverkeer. Het is
evident dat met de vermindering van het aantal ganzen rondom Schiphol ook het
aantal vliegbewegingen van ganzen door de in- en uitvliegfunnels (figuur 4.6, 4.7) van
het vliegverkeer aanmerkelijk afneemt. Daarbij richten wij ons op de meest risicovolle
ganzen(-populaties).
In het plan wordt een zone van 20 km begrensd omdat verwacht wordt dat na afname
van de populatie in de 10 km zone, dit gebied weer gekoloniseerd zal worden door
ganzen uit de omringende gebieden. Door ook in het gebied van 10-20 km in te
grijpen wordt de kolonisatie vertraagd, de groei van de populatie beperkt, de dichtheid
verlaagd en extra vliegbewegingen voorkomen.
Voor de verschillende ganzensoorten gelden voor de zone 10 km en 20 km
verschillende numerieke doelen:
•
maximaal 1.000 grauwe ganzen in de nazomer (2015) in de 10 km-zone
middels een doelgerichte en doelmatige aanpak; dit komt overeen met een
situatie van rond de eeuwwisseling. Meer specifieker: de broedpopulatie van
ca. 150 paar in het gebied en is vergelijkbaar met de situatie net na de
eeuwwisseling. Voor het gebied binnen 20 km wordt de doelstelling 7.500
grauwe ganzen in de nazomer, hetgeen overeenkomt met ongeveer 1.400
paar. Dit is vergelijkbaar met de situatie juist voor de eeuwwisseling.
•
Nijlgans, Indische gans en soepgans behoren niet tot de beschermde
inheemse fauna. Voor deze soorten wordt binnen 10 km van de luchthaven
een nulstand nagestreefd en in de zone 10-20 km een minimaal aantal.
•
Canadese gans, kolgans en brandgans behoren tot de beschermde inheemse
fauna. Het broeden van deze soorten in Nederland en de regio rond Schiphol
is primair het gevolg van menselijk handelen (vrijlating, ontsnapping). Voor
deze drie soorten wordt binnen 10 km van de luchthaven een nulstand
nagestreefd en in de zone 10-20 km een minimaal aantal.
Naar schatting leven binnen 10 km van de luchthaven thans >5.000 broedparen
ganzen (voornamelijk grauwe gans) en in de zone van 10-20 km >7.000 broedparen.
Dit leidt op basis van tellingen in juli 2011 en 2012 tot een schatting van 50.00070.000 ganzen binnen 20 km van de luchthaven waarvan >15.000 binnen 10 km. Als
referentie voor de doelen geldt de situatie rond de eeuwwisseling (tabel 7.1). In 1999
is de eerste aanvaring tussen een vliegtuig en een gans geweest. Daarna bleven
aanvaring een aantal jaren uit. Vanaf 2005 hebben incidenten zich jaarlijks in
toenemend aantal voorgedaan.
In het vigerende faunabeheerplan Noord-Holland (2009) is als doel voor heel NoordHolland 1.300 paar grauwe ganzen geformuleerd. Hiervan zijn 0-100 paren binnen 10
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km van Schiphol gedacht en rond 600-700 paren in de 10-20 km zone. In ZuidHolland gaat het in gebieden binnen het plangebied voor Schiphol om een doel van
ongeveer 500 paren grauwe ganzen (Lensink et al. 2010) en in Utrecht om het aantal
in 1998; zijnde enkele honderden paren in het westen van de provincie (Schoon &
Nuissl 2008). Voor kolgans en brandgans zijn in de vigerende faunabeheerplannen
voor Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht doelen (huidige doelen respectievelijk
doelen van dit plan) geformuleerd.
De huidige populatie grauwe ganzen binnen 20 km rond Schiphol wordt geschat op
ongeveer 50.000-70.000 ex (zomer 2011, 2012). Om tot een reductie in de omvang te
komen zal naast nestbehandeling een aanzienlijk aantal aan de populatie moeten
worden onttrokken middels vangst en afschot. Er zijn twee modellen doorgerekend;
één met jaarlijks 50% afschot/vangst en intensieve nestbehandeling en één met een
verhoogde inspanning in de komende vier jaar als het gaat om vangst en afschot
(>50%). In beide scenario’s daalt de omvang van de populatie aanmerkelijk, in het
eerste geval duurt het tot 2019 om minder dan 5.000 ganzen te bereiken en in het
tweede geval tot 2016 (figuur 7.8). Rekenen met beide scenario’s leert dat des te
steviger de ingrepen in de eerst komende jaren zijn des te sneller het doel wordt
bereikt en des te minder dieren er opgeteld in de loop der jaren moeten worden
onttrokken middels vangst en afschot.
Van plan naar uitvoering
Om het doel te kunnen bereiken zal de komende jaren een aanzienlijk verhoogde
inspanning worden gevraagd. Daarbij heeft de omvang van het afschot binnen de
bestaande uitvoerings- en organisatiewijze zoals uitgevoerd tot 2012, zijn grenzen.
Om de gewenste doelen toch te bereiken zal ingezet worden op:
het verleggen van het primaat in afschot van najaar naar voorjaar; met andere
woorden: verhogen van het afschot in de late winter en het voorjaar;
mogelijk maken dat ook op zon- en feestdagen de in het plan voorgestane
maatregelen kunnen worden uitgevoerd;
de inzet van mobiele afschotteams op WBE niveau die jachthouders bijstaan in
de realisatie van de overeengekomen doelen;
in overleg met WBE’s komen tot afspraken over de inzet van gecoördineerde
bestrijdingsacties en zorgen voor WBE-achtervang van schutters die op
verzoek van de jachthouder bijstand kunnen verlenen;
stimuleren dat jachthouders junior jagers actief betrekken bij de realisatie van
de gewenste doelen;
het verstrekken door GS van een aanwijzing aan een categorie van personen
om op te treden zonder toestemming van de grondgebruiker in die gevallen dat
optreden op die locatie noodzakelijk is voor het realiseren van de in het plan
gestelde doelen;
intensivering van de nestreductie door samenwerkingsverbanden tussen jagers,
grondgebruikers en TBO’s op te zetten;
de inzet en ondersteuning van professionele faunabeheerders, alsmede het in
de ruitijd op grote schaal vangen (en vervolgens doden).
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Het spreekt voor zich dat voor de uitvoering van deze maatregelen forse inspanningen
noodzakelijk zijn van alle bij dit plan betrokkenen organisaties en dat realisatie van de
gewenste luchtverkeersveiligheid alleen kan worden gerealiseerd als daarvoor het
noodzakelijke budget beschikbaar wordt gesteld.
In dit faunabeheerplan zijn de voorgenomen uitvoering en maatregelen op hoofdlijnen
benoemd. In de uitvoering van maatregelen heeft de zone direct rond de luchthaven
(tot 10 km) de hoogste prioriteit. Daarbuiten hebben vooral die gebieden en die
concentraties van ganzen de hoogste prioriteit waarvan redelijkerwijs bekend is dat
(een deel van de) vogels gedurende een deel van het jaar funnels van vliegtuigen
kruisen en zich dus op zeker moment risicovol kunnen gedragen vanuit nabij de
funnels gelegen gebieden. Deze ganzen bevinden zich tijdens broedperiode, rui,
foerageren en rusten op verschillen plaatsen rondom de luchthaven. De locatie van
optreden hangt ook samen met de maatregelen (vangen op ruiplaatsen, in voorjaar
afschot broedparen in broedgebied, afschot op foerageerplekken en bij rustplaatsen).
Door de uitvoerders (FBE’s e.a.) zal gericht worden gestuurd en gecoördineerd, zodat
mensen en middelen zo optimaal mogelijk worden ingezet. Daartoe wordt een
uitvoeringsprotocol opgesteld waarin maatregelen naar tijd, plaats, mensen en
middelen worden geconcretiseerd. Dit protocol zal als bijlage bij de ontheffingsaanvraag worden gevoegd. Op basis van dit uitvoeringsprotocol worden
uitvoeringsafspraken tussen de FBE en de uitvoerders gemaakt en vastgelegd in een
uitvoeringsovereenkomst.
Om en goede uitvoering mogelijk te maken zal ook aandacht besteed worden aan een
goede communicatie van en over dit plan in de richting van belanghebbenden en
belangstellenden.
Aanleiding
De afgelopen decennia is het aantal broedende ganzen in Noord-Holland, ZuidHolland en Utrecht exponentieel toegenomen met als meest talrijke soort de grauwe
gans (Smits & Boudewijn 2010, Lensink et al. 2010). Vanaf 2005 verschijnen in de
Haarlemmermeer in toenemende mate grauwe ganzen die in augustus en september
vooral op recent geoogste graanakkers foerageren (Ebbinge et al. 2007). Deze
ganzen zijn voor een aanzienlijk deel afkomstig uit broedgebieden uit de directe
omgeving (<20 km) en voor een kleiner deel uit broedgebieden elders in Holland en
Utrecht (>20 km) en vrijwel niet uit gebieden elders in Nederland (Boudewijn et al.
2011). In de meest recente jaren neemt het aantal ganzen in de Haarlemmermeer
buiten de eerder genoemde twee maanden ook gestaag toe. De vliegbewegingen van
deze ganzen tussen slaapplaats, dagrustplaats en foerageerlocatie vormen een risico
voor het vliegverkeer (Lensink et al. 2008, Patijn 2010, Boudewijn et al. 2012). Het
aantal vliegbewegingen van ganzen over de luchthaven is net als het aantal ganzen in
de ruime omgeving, eveneens exponentieel toegenomen. Vliegtuigmotoren zijn niet
‘gans-proof’ en door hun massa kunnen ganzen bij een aanvaring ook aan andere
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delen van een vliegtuig aanmerkelijke schade veroorzaken en waardoor onveilige
situaties ontstaan.
Relevant gebied
Dit faunabeheerplan heeft betrekking op de omgeving van Schiphol (figuur 1.1). In de
eerste opzet van de aanpak van de ganzenproblematiek in 2008 is een cirkel met een
straal van 10 km aangehouden; door logische gebiedsgrenzen te hanteren ontstond
de 10 km-zone rond Schiphol. Onderzoek in de afgelopen jaren heeft uitgewezen dat
de ganzen in de Haarlemmermeer (in het bijzonder grauwe ganzen in de nazomer) uit
een groter gebied dan de 10 km-zone komen (Boudewijn et al. 2010, 2011, figuur 4.8).
Herkomstgebieden reiken tot 20 km (en soms verder) waarbij ganzen uit nabijgelegen
gebieden een grotere kans kennen gebruik te maken van de Haarlemmermeer dan
ganzen uit gebieden op grotere afstand. De kans is klein (<15%) dat vogels uit
gebieden op meer dan 20 km (in de nazomer) gebruik maken van de omgeving van
Schiphol. Vliegtuigen kunnen tot 9 km van de baan op hoogtes vliegen waar
redelijkerwijs ook lokale en regionale bewegingen van ganzen zijn te verwachten. In
dit plan wordt een reikwijdte van 20 km rondom Schiphol aangehouden, en heeft dit
plan dus betrekking op gebieden in Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht.
Wanneer als werkgebied voor het uitvoeren van het plan de genoemde afstand van 20
km rond Schiphol wordt aangehouden, wordt bereikt dat:
in het hele gebied van waaruit ganzen door funnels van startend en landend
vliegverkeer kunnen vliegen, de dichtheid aan broedende, foeragerende en
vliegende ganzen aanmerkelijk lager wordt (situatie 2000);
het gebied met hogere dichtheden aan broedende, foeragerende en vliegende
ganzen buiten het bereik van vliegtuigen ligt; ganzen vanuit dit gebied vormen
geen risico voor het vliegverkeer;
het kolonisatiefront van waaruit de 20 km zone opnieuw gekoloniseerd kan
worden op veilige afstand van de luchthaven en haar luchtverkeer ligt;
voor de maatregelen geschikte ganzengebieden binnen het plangebied vallen.
een situatie wordt verkregen die houdbaar en beheersbaar is.
De 20 km afstand is een handvat voor de benaderingswijze en in ruimtelijke zin een
werkingsgebied om beleid en beheer vorm te geven. De keuze van de locaties (en
dus de afstand tot luchthaven) van diverse ingrepen worden bepaald door de
aanwezigheid van ganzen die op enig moment in het jaar een risico voor het
vliegverkeer kunnen vormen. Er wordt getracht om vooral ganzen binnen de 10 kmzone te doden.
Samenwerken en afstemmen
Dit plan heeft betrekking op delen van het grondgebied van drie provincies. Het plan is
opgesteld in opdracht van de FBE Noord-Holland en kwam tot stand in een
samenspraak tussen de drie provincies en hun faunabeheereenheden (FBE’s). Het
plan zal als bijlage bij bestaande faunabeheerplannen worden gevoegd en/of worden
gebruikt als zelfstandig faunabeheerplan en dienen als onderbouwing bij komende
ontheffingsaanvragen Flora- en faunawet. In de uitvoering van dit plan zullen de drie
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provincies en hun FBE’s samen optrekken waarbij de provincie Noord-Holland (beleid)
en haar FBE (uitvoering) coördinerend naar hun collega’s optreden. Ieder blijft daarbij
zelf verantwoordelijk voor haar (eigen provinciale) werkgebied.
Landschap
De omgeving van Schiphol bestaat uit een viertal landschappelijke eenheden: de
veenweidegebieden, zeekleipolders, rivierkleipolders en duingebieden. Vooral in de
veenweidegebieden broeden grote aantallen ganzen met de grauwe gans thans als
de meest talrijke soort. De veenweiden bieden door de combinatie van water,
grasland en (riet)ruigte een ideaal habitat voor broedende en foeragerende ganzen.
Aantal ganzen
Binnen de 10 km zone is de grauwe gans de meest talrijke broedvogel (>4.500 paar)
gevolgd door soepgans (65-230 paar), nijlgans (140-200 paar) en Canadese gans en
brandgans (50-100 paar) en Kolgans (1 paar). De Indische gans ontbreekt in deze
zone nog als broedvogel. In de 10-20 km zone zijn de verhoudingen in talrijkheid
tussen soorten grofweg vergelijkbaar. Deze zeven soorten zijn in Nederland de
afgelopen decennia sterk in aantal toegenomen waarbij de jaarlijkse toename
uiteenliep van 5% onder soepganzen tot meer dan 35% voor Canadese gans en
brandgans (tabel 3.1). Ook in het plangebied zijn dergelijke groeicijfers bereikt of zelfs
overschreden.
In de nazomer zijn alle jongen van dat jaar vliegvlug en verblijven met ouderejaars
vogels in goede foerageergebieden. Dan komen grote aantallen grauwe ganzen af op
afrijpende en juist geoogste gewassen (met name graan). Dan pleisteren direct rond
de luchthaven grotere groepen grauwe ganzen. Binnen de 10 km zone verblijven in
deze periode van het jaar meer dan 10.000 ex, waarvan het merendeel grauwe
ganzen. In de 10-20 km zone gaat het om meer dan 60.000 ex waarvan het
merendeel grauwe ganzen.
In de wintermaanden ligt het totaal aantal ganzen in dezelfde orde van grootte als in
juli. Onder standvogels (onze zomerganzen) zijn de aantallen als gevolg van
natuurlijke sterfte en afschot dan afgenomen. Vanuit het hoge noorden verblijven hier
dan substantiële aantallen kolganzen, en in mindere mate ook toendrarietgans en
brandgans (winterganzen). In deze periode foerageren veruit de meeste ganzen op
grasland en zijn de aantallen direct rond de luchthaven (1-2 km) lager dan in de
nazomer (augustus-september). Binnen de 2-10 km ligt het aantal in de winter in
dezelfde orde van grootte als in de nazomer, mogelijk zelfs iets hoger. Van de nijlgans
zijn het hele jaar door groepen vogels op en rond de luchthaven aanwezig waarbij
aantallen in de winter vergelijkbaar zijn met die in de nazomer.
De ganzen die overdag op grasland of bouwland foerageren brengen de nacht door
op slaapplaatsen, met name grote en kleinere wateren in het plangebied. Dit brengt
tweemaal daags grootschalige verplaatsingen met zich mee. Daarnaast kunnen
ganzen gedurende de dag wisselen van foerageerlocatie en maken zij vluchten tussen

12

foerageergebied en drink-/dagrustplaats. Al deze bewegingen zijn lokaal/regionaal en
spelen zich af in de onderste luchtlagen (tot 500 m) (Lensink et al. 2008).
Risico
Dit faunabeheerplan richt zich binnen het plangebied (figuur 1.1) op voor het
vliegverkeer risicovolle ganzen(-populaties). Met de toename van het aantal in de
omgeving van Schiphol, is ook het aantal (risicovolle) bewegingen van ganzen door
het luchtruim direct rond de luchthaven toegenomen. Deze toename is in alle
maanden van het jaar geconstateerd (hoofdstuk 4); waardoor het risico op een
aanvaring tussen gans en vliegtuig inmiddels jaarrond op een onacceptabel hoog
niveau ligt. Aanvaring tussen ganzen en vliegtuigen zijn jaarrond vastgesteld met een
minimum in het broedseizoen en een maximum in de nazomer en najaar. Inmiddels
zijn zes soorten als oorzaak van een incident gemeld: waarvan grauwe gans,
Canadese gans en nijlgans al meerdere keren. De herkomst (broedgebieden) van
ganzen rondom de luchthaven is vooral lokaal en regionaal. Incidenten kunnen op
basis van de vlieghoogte van ganzen en vliegtuigen tot 9 km van de kop van een baan
worden verwacht.
Flora- en faunawet
De bescherming van soorten is verankerd in de Flora- en faunawet. In de artikelen 65,
67 en 68 is aangegeven dat maatregelen die worden uitgevoerd er niet toe mogen
leiden dat de gunstige staat van instandhouding van de soort (alleen beschermde
inheemse soorten) in het geding komt. Daarnaast is in de wet aangegeven dat
ingrepen in populaties alleen zijn toegestaan indien geen andere bevredigende
oplossingen bestaan.
Op het terrein van Schiphol wordt veel energie gestoken in het voorkomen van
concentraties risicosoorten en verjagen van (concentraties) van vogels wanneer deze
vogels toch worden aangetroffen. Deze maatregelen (aangepast grondgebruik,
verjagen, afschot) zijn ontoereikend om aanvaringen tussen ganzen en vliegtuigen te
voorkomen. Belangrijkste argument is dat deze aanvaringen plaatsvinden in het
luchtruim (ook buiten de hekken van het vliegveld) en de herkomst van deze aldaar
vliegende ganzen in veel gevallen tot ca. 20 km van Schiphol ligt, soms verder.
In de omgeving van Schiphol worden op landbouwgronden maatregelen genomen om
het verblijf van ganzen te beperken (pijler 4 uit het convenant; zie hoofdstuk 1).
Hierdoor wordt het voedselaanbod op lokaal niveau en voor een beperkte periode
beïnvloed, en daarmee ook het patroon van vliegbewegingen; het aantal
vliegbewegingen in het plangebied wordt hierdoor niet wezenlijk anders maar wel
minder risicovol. Daarnaast worden in het convenant ruimtelijke maatregelen
voorgesteld (pijler 2, hoofdstuk 1). Deze zullen op termijn moeten leiden tot een
stabilisatie en vermindering in het aanbod aan broedhabitat. Voorts worden in dit plan
nog een aantal maatregelen genoemd die aangrijpen op de lokale verspreiding van
ganzen (zie hoofdstuk 7 voor details). Vliegpatronen kunnen hierdoor (minder
risicovol) wijzigen, het aantal ganzen en hun risicovolle vliegbewegingen zullen
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hierdoor niet voldoende afnemen; zeker gezien het vermogen tot verdere toename
(meer vogels, meer vliegbewegingen) van alle soorten (zie verder hoofdstuk 7). Met
andere woorden de verschillende pijlers (2 en 4) dragen bij aan het doel maar zijn niet
afdoende. Reductie van het aantal (pijler 3) is daarmee noodzakelijk als de
doorslaggevende bevredigende oplossing om het gestelde doel (minder aanvaringen
met vliegtuigen) door middel van vermindering van het aantal ganzen met risicovolle
vliegbewegingen te kunnen bereiken (bijlage 3).
Onderhavig plan is gestoeld op het uitgangspunt dat de gunstige staat van
instandhouding van de betrokken beschermde inheemse soort niet in het geding zal
komen; ook niet in de toekomst.
Het aantal ganzen in Nederland (en dus ook in de regio rond Schiphol) heeft kunnen
toenemen door een groot aanbod aan (onbezet) geschikt broedhabitat en een groot
en hoogwaardig voedselaanbod (met name op agrarische gronden). Beide worden bij
de thans aanwezige grote aantallen ganzen nog maar ten dele benut. Eventuele
maatregelen uit dit faunabeheerplan zullen aangrijpen op het aantal ganzen en niet op
het aanbod aan broedhabitat en het voedselaanbod. De omstandigheden blijven in de
nabije toekomst derhalve geschikt voor een groot aantal ganzen. Omdat de
populatieomvang van geen van de soorten aan zijn plafond zit, zal iedere populatie op
een niveau dat lager is dan het huidige niveau, weer willen groeien. Dat wil zeggen
dat de aanwas van jongen de sterfte onder (sub)adulten zal overtreffen. Het is dan
ook mogelijk om de populatie van soorten op ieder gewenst niveau te houden, zonder
dat voor het duurzaam voortbestaan van deze soorten behoeft te worden gevreesd.
De voorgestane doelen en bijbehorende maatregelen zullen geen afbreuk doen aan
gunstige staat van instandhouding. Daarbij zijn populatiedynamiek, natuurlijk
verspreidingsgebied en de oppervlakte habitat in de beschouwing betrokken. Het
natuurlijke verspreidingsgebied van grauwe gans, kolgans en brandgans wordt door
de maatregelen uit dit faunabeheerplan niet aangetast. Het laatste geldt ook voor de
Canadese gans.
Natuurbeschermingswet
Binnen het plangebied liggen verschillende gebieden die overeenkomstig de
Natuurbeschermingswet 1998 zijn aangewezen als Natura 2000-gebieden. Voor tien
gebieden zijn voor één of meer soorten instandhoudingsdoelen voor broedvogels
geformuleerd en voor twaalf gebieden instandhoudingsdoelen voor nietbroedvogelsoorten (tabel 5.1, 5.2). Waar het gaat om ingrijpen in de huidige
populaties ganzen in de regio rond Schiphol zijn drie typen maatregelen beschikbaar,
met ieder eigen effecten op de omgeving:
• nestbehandeling;
• afschot;
• vangst (en vervolgens doden) in de ruiperiode.
De vraag is hoe deze maatregelen zich verhouden tot de doelen voor Natura 2000gebieden.
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Nestbehandeling en vangen van ruiende vogels kunnen indien onzorgvuldig
uitgevoerd tot verstoring van broedende soorten leiden die in Natura 2000-gebieden
een instandhoudingsdoel kennen. Of dit werkelijk zo zal zijn, wordt sterk bepaald door
de uitvoering en de lokale situatie. Grauwe ganzen broeden bijvoorbeeld relatief
vroeg, met de eileg tussen eind februari en eind maart zodat de meeste van de Natura
2000-broedvogelsoorten nog niet actief zijn dan wel aanwezig zijn (enkele al wel).
De instandhoudingsdoelen voor de overwinterende grauwe gans, kolgans en
brandgans liggen (ruimschoots) beneden de huidige aantallen van deze soorten.
Afschot en vangst in het zomerhalfjaar van grauwe gans zal naar de opvatting van de
FBE in geen van de gebieden kunnen leiden tot aantasting van de instandhoudingsdoelen. In deze gebieden kunnen voldoende ganzen (als onderdeel van het
numerieke doel) aanwezig zijn om aan het instandhoudingsdoel te kunnen voldoen.
Voor brandgans en kolgans bestaat evenmin een risico voor aantasting van het
instandhoudingsdoel.
Beheer in de afgelopen jaren
De afgelopen jaren is op verschillende fronten ingegrepen in de populaties ganzen
rondom Schiphol. Het ging om afschot/vangst en nestbehandeling.
Op basis van beschikbare gegevens zijn de ingrepen in de aantallen grauwe ganzen
in de afgelopen jaren in een populatiemodel gevoegd. Voor een beschrijving van het
model zij verwezen naar bijlage 1. Het resultaat is weergegeven in figuur 7.2. De
belangrijkste conclusie is dat de ingrepen hebben geleid tot een afname in de
jaarlijkse groei, maar niet tot een definitieve ombuiging van toename naar afname. Dit
betekent dat het niveau van ingrijpen zal moeten worden opgevoerd om het gewenste
doel te bereiken.
Onder Canadese ganzen en soepganzen lijken de aantallen ten zuiden van de
luchthaven te stabiliseren tot af te nemen en ten noorden te stabiliseren tot een lichte
toename. Onder nijlganzen lijkt de trend negatief. Kolganzen en brandganzen lijken
toe te nemen en uit te breiden. Ook voor deze soorten geldt dat het niveau van
ingrijpen zal moeten worden opgevoerd om het gewenste doel te bereiken.
Monitoring ten behoeve van evaluatie
Om te kunnen oordelen over het al dan niet bereiken van het gestelde doel is in
hoofdstuk 8 een overzicht gegeven van aspecten die geteld of geregistreerd zouden
moeten worden. Deze aspecten gaan in op vier thema’s:
• het verblijf van ganzen in het plangebied (broedvogels en niet-broedvogels);
• beheermaatregelen als nestbehandeling, vangst en afschot;
• maatregelen die het gedrag van ganzen beïnvloeden (vallen onder pijler 2 en
4 van het convenant);
• incidenten tussen gans en vliegtuig.

15

Op grond van jaarlijkse tellingen van ganzen (juli) en hun verspreiding kan jaarlijks
worden geëvalueerd hoe de aantallen ganzen zich ontwikkelen en zich verhouden tot
het gestelde doel. Op basis hiervan kan worden bijgestuurd op het ingrepenniveau.
Dit faunabeheerplan heeft een maximale looptijd van 5 jaar. Voorgesteld wordt om na
3 jaar op basis van al het beschikbare materiaal te bezien in hoeverre maatregelen
het gestelde doel (afname aanvaringen en risicovolle vliegbewegingen door afname
van het aantal ganzen) en ook in het juiste tempo dichterbij brengen. De jaarlijkse
evaluatie dient vooral om de koers vast te houden.
De kern van de zaak: keuze werkwijze en uitvoering
Om het doel te kunnen bereiken zal de komende jaren een aanzienlijk
verhoogde inspanning worden gevraagd. Dit vergt een bewuste keuze in het
beheer en passende uitvoering.
Dit plan kent een zonering en fasering ten aanzien van de gebieden waarin en
wanneer de voorgestelde maatregelen zullen worden uitgevoerd. In de zone van
grofweg 10 km rond de luchthaven zullen alle maatregelen (nest behandeling,
afschot en vangacties) worden toegepast. In de zone van 10-20 km is dit
maatwerk en gericht op de ganzen(-populaties) waarvan aannemelijk is dat zij
een hoog risico op baankruisingen vormen. Monitoring moet duidelijk maken
wat de effecten zijn van de maatregelen binnen alle 4 de pijlers zijn.
Na drie jaar vindt evaluatie (mede gestoeld op een afname van aanvaringen en
risicovolle vliegbewegingen, door de afname van het aantal ganzen) plaats en
wordt bekeken of aanpassing van het plan noodzakelijk is.
Dit faunabeheerplan is de uitwerking van een van de vier pijlers die er
gezamenlijk toe moeten bijdragen dat het risico op aanvaringen tussen
vliegtuigen en ganzen rondom Schiphol wordt geminimaliseerd. Dit plan kent
een zonering en fasering ten aanzien van de zones waarin de voorgestelde
maatregelen zullen worden uitgevoerd. In de zone van grofweg 10 km rond de
luchthaven zullen alle maatregelen (nestbehandeling, afschot en vangacties)
worden toegepast. In de zone van 10-20 km is dit maatwerk en gericht op de
voor het vliegverkeer risicovolle ganzen(-populaties). Gericht op o.a.
vermindering van de crossings- en het aanvaringsrisico. Het effect van deze
maatregelen wordt gemonitord en na drie jaar geëvalueerd en zal bepalend zijn
voor eventuele uitbreiding van de inzet van maatregelen.
De keuze van de locaties (en dus de afstand tot de luchthaven) van de ingrepen
worden nadrukkelijk bepaald door de aanwezigheid van ganzen die op enige
moment in het jaar een risico voor het vliegverkeer kunnen vormen.
Het grootste risico op aanvaringen tussen ganzen en vliegtuigen doet zich voor
in de zogenaamde funnels rond de startbanen en beneden de 500 m boven de
grond. Grofweg gaat het hierbij om een zone van 10 km rond de luchthaven
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waarin groepen ganzen aanwezig zijn die regelmatig vliegen van
foerageerplaatsen naar (nacht)verblijfplaatsen en daarbij funnels kruisen. Het
terugbrengen van de populatie ganzen in dit risicogebied is de eerste prioriteit
van dit plan. In dit plan wordt echter een zone van 20 km begrensd omdat de
verwachting is dat zodra de stand binnen de 10 km zone door de voorgenomen
maatregelen zal afnemen, dit gebied weer gekoloniseerd zal worden door
ganzen uit de omringende gebieden. Tevens is gebleken dat het merendeel van
de vangsten in 2012 (en daarmee voor vangen geschikte ruiplekken/vanglocaties) in de 10 tot 20 km zone zijn gelegen.
Door ook in het gebied van 10 - 20 km in de populatie in te grijpen wordt de
kolonisatie vertraagd, de groei van de populatie beperkt, de dichtheid verlaagd
en extra vliegbewegingen voorkomen en blijft het probleem in het werkingsgebied beheersbaar. Daarom is het nodig in te kunnen grijpen in ganzen(populaties) buiten de 10 km zone als er duidelijke aanwijzingen zijn dat die
ganzen door hun vlieggedrag een verhoogd risico vormen voor het vliegverkeer
(waaronder baankruisingen).
Dit faunabeheerplan geeft het kader voor de werkwijze en de uitvoering. Hiertoe
is een uitvoeringsprotocol gemaakt en worden (bottum-up) uitvoeringsafspraken (bijvoorbeeld door middel van een uitvoeringsovereenkomst)
gemaakt tussen de FBE en de uitvoerders van dit beleid (WBE’s, terrein
beherende organisaties (TBO’s) (recreatie en natuur), e.a. betrokkenen). Hierbij
wordt via maatwerk bepaald waar en wanneer er uitvoering wordt gegeven aan
de uitvoeringsmaatregelen, zoals voorgesteld in dit plan en het
uitvoeringsprotocol.
Een essentieel onderdeel van dit plan is een gedegen monitoring van de
ganzen, hun aantallen, foerageer- en rustplaatsen en hun gedrag binnen het
plangebied met als doel beter inzicht te krijgen hoe de risico’s op
baankruisingen geminimaliseerd (kunnen) worden. Na drie jaar vindt een
evaluatie plaats op basis van de gegevens van deze monitoring en die vanuit de
andere pijlers verzamelde gegevens aangaande het minimaliseren van het
aanvaringsrisico en zal worden bepaald of de maatregelen en/of het
werkingsgebied van het FBP gewijzigd zouden moeten worden.
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1 Inleiding
1.1

Uitgangspunten
Ganzen en vliegtuigen kunnen elkaar tegen komen in de periferie van de zogenaamde
funnels (figuur 4.6 en 4.7) gelegen voor en achter start- en landingsbanen. Een
aanvaring tussen ganzen en vliegtuigen kan aanzienlijke schade veroorzaken en ook
desastreus aflopen. Te denken valt aan een opstijgend vliegtuig, afgeladen met
kerosine en passagiers, dat kort na het loskomen van de startbaan getroffen wordt
door een gans en vervolgens met vermogensuitval wordt geconfronteerd. Niet alleen
de inzittenden maar ook omwonenden kunnen betrokken raken bij een
vliegtuigongeval dat veroorzaakt wordt door een aanvaring met een gans of een groep
ganzen. Dat een dergelijk voorval niet denkbeeldig is bewijst het incident in 2010 met
een passagiersvliegtuig van Air Maroc. Het rapport van de Onderzoeksraad voor
Veiligheid over dit incident spreekt voor zich zelf .
Dit faunabeheerplan is geschreven om tot een oplossing te komen van het probleem
van een te groot geacht risico van aanvaring tussen ganzen en dalende & opstijgende
vliegtuigen. De oplossing wordt gezocht in de uitwerking van verschillende en
gezamenlijk ingezette oplossingsrichtingen (pijlers) uit het convenant onder de titel
Reduceren Risico Vogelaanvaringen Schiphol dat door de partijen uit de Nederlandse
Regiegroep Vogelaanvaringen is gesloten. Dit convenant is gesloten tussen het
ministerie van I&M, Gedeputeerde staten van Noord-Holland, Zuid-Holland en die van
Utrecht, Burgemeester & Wethouders van de gemeente Haarlemmermeer, Schiphol,
LTO en de terreinbeherende organisaties Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en
Landschap Noord-Holland. Dit convenant kent vier pijlers:
•
aanpassen van vliegoperaties op basis van (met radar) gedetecteerde
risicovogels;
•
reduceren van baankruisingen door risicovolle soorten door middel van
ruimtelijke maatregelen;
•
realiseren van de gewenste omvang van de populatie ganzen;
•
het beperken van het foerageren van ganzen in de directe nabijheid van de
start- en landingsbanen.
De uitwerking van de derde pijler uit het convenant, de uitvoering van dit
faunabeheerplan, draagt in belangrijke mate bij tot de oplossing van het vraagstuk.
De afgelopen decennia is het aantal broedende ganzen in Noord-Holland, ZuidHolland en Utrecht exponentieel toegenomen; met als meest talrijke de grauwe gans
(Smits & Boudewijn 2010, Lensink et al. 2010). Vanaf 2005 verschijnen in de
Haarlemmermeer in toenemende mate grauwe ganzen die in augustus en september
vooral op recent geoogste graanakkers foerageren (Ebbinge et al. 2007). Deze
ganzen zijn voor een aanzienlijk deel afkomstig uit broedgebieden uit de directe
omgeving (<20 km) en voor een kleiner deel uit broedgebieden elders in Holland en
Utrecht (>20 km) en vrijwel niet uit gebieden elders in Nederland (Boudewijn et al.
2011). In de meest recente jaren neemt het aantal ganzen in de Haarlemmermeer
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buiten de eerder genoemde twee maanden ook gestaag toe. De vliegbewegingen van
deze ganzen tussen slaapplaats, dagrustplaats en foerageerlocatie vormen een risico
voor het vliegverkeer (Lensink et al. 2008, Patijn 2010, Boudewijn et al. 2012). Het
aantal vliegbewegingen van ganzen over de luchthaven is net als het aantal ganzen in
de ruime omgeving, exponentieel toegenomen. Vliegtuigmotoren zijn niet ‘gans-proof’
en door hun massa kunnen ganzen bij een aanvaring ook aan andere delen van een
vliegtuig aanmerkelijke schade veroorzaken.
De ganzen die in de omgeving van Schiphol broeden worden ook wel aangeduid als
zomerganzen. Deze ganzen zijn het hele jaar op en rond hun broedlocaties aanwezig
en vertonen weinig of geen seizoenstrek. Winterganzen verblijven in de
zomermaanden in Noord-Europa en Siberië en in de wintermaanden in West-Europa.
De afgelopen jaren is langs verschillende sporen getracht grip te krijgen op de
aantallen ganzen en de daarmee samenhangende veiligheid van het luchtverkeer op
Schiphol; onder meer door:
•
reductie van de populatie door ingrepen in de overleving (afschot, vangst) en
reproductie (nestbehandeling);
•
onderzoek naar aanpassingen in de landbouw rondom Schiphol (Tolkamp et
al. 2010, Kraakman et al. 2011);
•
onderzoek naar ruimtelijke maatregelen voor het verminderen van risico’s op
vogelaanvaringen rond Schiphol (Arcadis 2012);
•
onderzoek naar herkomst en vliegpatronen van ganzen rondom Schiphol
(Ebbinge et al. 2007, Lensink et al. 2008, Boudewijn et al. 2011, 2012);
•
toepassen nieuwe technieken in bird-control op Schiphol.
Vanaf 2008 is in een zone van 10 km rond Schiphol een aanpak opgezet die moet
leiden tot een reductie van de aantallen zomerganzen in deze zone. Uit een eerste
evaluatie van deze aanpak rolt dat (Tauw 2011):
•
de aanpak om tot reductie van de aantallen ganzen te komen beter
gestructureerd moet worden;
•
met minder administratieve last;
•
en met een centrale rol voor de Faunabeheereenheid Noord-Holland.
Deze reikwijdte van 10 km is ook overgenomen in het eerder genoemde convenant en
eerdere besluitvorming door GS (Noord-Holland) in 2012.
Een faunabeheerplan cf. de Flora- en faunawet is het geëigende instrument om aan
deze punten invulling te geven, want:
•
het is vanuit de Flora- en faunawet een vereiste wanneer hetgeen
voorgenomen het planmatig beheer van een diersoort betreft;
•
het kan worden goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van de provincie ;
•
geeft de FBE een centrale rol (planning, coördinatie, planmatig beheer) in het
faunabeheer;
•
biedt de mogelijkheid ontheffing aan de FBE te verlenen, die deze kan
doorschrijven aan de uitvoerders waaronder NBO’s en WBE’s;
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kent een voorgeschreven opzet en inhoud waarmee een goed en goed
onderbouwd faunabeheer mogelijk is.
Het plan zal als bijlage bij bestaande faunabeheerplannen worden gevoegd en/of
worden gebruikt als onderbouwing bij komende ontheffingsaanvragen Flora- en
faunawet.
•

De afgelopen jaren is een grote inspanning geleverd om inzicht te krijgen in:
•
de herkomst van grauwe ganzen die in augustus-september in de
Haarlemmermeer verblijven (Boudewijn et al. 2011);
•
de omvang en het patroon in de vliegbewegingen van grauwe ganzen rond
Schiphol (Lensink et al. 2008, Reas et al. 2010, Van de Riet & Visbeen 2010,
Boudewijn et al. 2011, 2012);
•
de omvang van de (broed)-populatie van grauwe ganzen en andere
ganzensoorten (Visbeen & Scharringa 2010, Smits & Boudewijn 2010).
Daarnaast is veel informatie beschikbaar over het voorkomen van grauwe ganzen
rond de luchthaven in andere maanden van het jaar, alsook informatie over andere
soorten ganzen. Deze laatste zijn thans minder talrijk dan de grauwe gans maar
kunnen talrijker worden en zijn daarmee een groter wordend risico voor de veiligheid
van het vliegverkeer.
Dit faunabeheerplan richt zich op: grauwe gans, kolgans, toendrarietgans, Canadese
gans, brandgans, nijlgans, Indische gans en soepgans (gedomesticeerde grauwe
gans in al zijn verschijningsvormen waaronder hybride vormen).

1.2

Doel van dit plan
Dit faunabeheerplan gaat in op de mogelijkheden en noodzaak om in de omgeving
van Schiphol tot een vermindering van risicovolle vluchtbewegingen te komen door
middel van een aanmerkelijke reductie van het aantal ganzen . De Flora- en faunawet
biedt hiervoor de mogelijkheden (artikel 65, 67, 68). In het eerder genoemde
convenant wordt op basis van vier pijlers verbetering van de veiligheid van het
luchtverkeer nagestreefd. Eén van deze pijlers is de reductie van de omvang van de
populatie. De andere drie pijlers hebben vooral invloed op het patroon van
vliegbewegingen maar niet op het aantal ganzen en daarmee het aantal bewegingen
dat hierbij betrokken is. Om tot een daadwerkelijk reductie van het aantal bewegingen
van ganzen door de funnels van startend en landend verkeer te komen is het derhalve
noodzakelijk ook het aantal ganzen te beperken; alleen dan kan het aantal
bewegingen die tot risico’s voor het luchtverkeer leiden afnemen. Een andere
bevredigende oplossing lijkt er niet te zijn.
Doel van dit faunabeheerplan is vermindering van risicovolle vluchtbewegingen d.m.v.
de noodzakelijk geachte reductie in aantallen ganzen vorm te geven opdat de
veiligheid van het luchtverkeer verbetert doordat het aantal vliegbewegingen van
ganzen door de in- en uitvliegfunnels van het vliegverkeer aanmerkelijk afneemt. De
situatie rond de eeuwwisseling geldt daarbij als referentie.
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Voor de verschillende ganzensoorten gelden de volgende numerieke doelen:
•
maximaal 1.000 grauwe ganzen in de nazomer in de 10 km-zone middels een
doelgerichte en doelmatige aanpak; dit komt overeen met een broedpopulatie
van ca. 150 paar in het gebied en is vergelijkbaar met de situatie juist voor
eeuwwisseling. Voor het gebied binnen 20 km wordt de doelstelling 7.500
grauwe ganzen in de nazomer, hetgeen overeenkomt met ongeveer 1.100
paar.
•
Nijlgans, Indische gans en soepgans behoren niet tot de beschermde fauna.
Voor deze soorten wordt binnen 10 km van de luchthaven een nulstand
nagestreefd en in de zone 10-20 km een minimaal aantal.
•
Canadese gans, kolgans en brandgans behoren tot de beschermde
(inheemse) fauna. Het broeden van beide soorten in Nederland en de regio
rond Schiphol is primair het gevolg van menselijk handelen (vrijlating,
ontsnapping). Voor deze drie soorten wordt binnen 10 km van de luchthaven
een nulstand nagestreefd en in de zone 10-20 km een minimaal aantal.
Soorten anders dan grauwe gans zijn thans minder talrijk dan de grauwe gans. Ook
deze soorten kennen gelijk de grauwe gans zonder ingrijpen in de omvang een hoge
jaarlijkse toename (Lensink et al. 2012, tabel 3.1). Zij kunnen een vergelijkbaar risico
gaan vormen zoals de grauwe gans vanaf 1999. Daarom wordt ook voor deze soorten
ingezet op sterke reductie van aantallen; voorkomen is beter dan genezen.
In het vigerende faunabeheerplan Noord-Holland (2009) is als doel voor heel NoordHolland 1.300 paar grauwe ganzen geformuleerd. Hiervan zijn 0-100 paren binnen 10
km van Schiphol gedacht en rond 600-700 in de 10-20 km zone. In Zuid-Holland gaat
het in gebieden binnen het plangebied voor Schiphol om een doel van enkele
honderden paren grauwe ganzen tot ongeveer 500 paar (Lensink et al. 2010) (Lensink
et al. 2010) en in Utrecht om het aantal in 1998; zijnde enkele honderden paren in het
westen van de provincie (Schoon & Nuissl 2008). De doelstand voor kolgans en
brandgans zijn, op basis van doelen in huidige faunabeheerplannen opgeteld voor
Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht vergelijkbare doelen als hierboven
geformuleerd.

1.3

Reikwijdte van dit plan
Aanhaken bij convenant
In de omgeving van Schiphol zijn op basis van het convenant Reduceren Risico
Vogelaanvaringen Schiphol vier pijlers voor een integrale aanpak van de
vliegveiligheid geformuleerd. Dit faunabeheerplan is een uitwerking van de pijler:
•
reductie van de populatie door ingrepen in de overleving (afschot, vangst) en
reproductie (nestbehandeling).
Deze pijler (en de uitwerking in dit plan) heeft raakvlakken met de pijlers 2 en 4:
•
aanpassingen in grondgebruik en landinrichting.
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Deze raakvlakken worden in de uitwerking voor de komende jaren waar nodig
vermeldt en voor zover mogelijk worden de effecten van deze pijlers en het onderling
oorzakelijke verband meegenomen in de monitoring.
Relevant gebied
Dit faunabeheerplan heeft betrekking op de omgeving van Schiphol (figuur 1.1). In de
eerste opzet van de aanpak van de ganzenproblematiek in 2008 is een cirkel met een
straal van 10 km aangehouden; de zogenaamde 10 km-zone (conform besluit GS d.d.
11 mei 2011) rond Schiphol. Onderzoek in de afgelopen jaren heeft uitgewezen dat de
ganzen in de Haarlemmermeer (in het bijzonder grauwe ganzen in de nazomer) uit
een groter gebied dan de 10 km-zone komen (Boudewijn et al. 2010, 2011, figuur 4.7).
Herkomstgebieden reiken tot ongeveer 20 km en verder waarbij ganzen uit
nabijgelegen gebieden een grotere kans kennen gebruik te maken van de
Haarlemmermeer dan ganzen uit gebieden op grotere afstand. De kans is klein
(<15%) dat vogels uit gebieden op meer dan 20 km (in de nazomer) gebruik maken
van de omgeving van Schiphol. Vliegtuigen kunnen tot 9 km van de baan op hoogtes
vliegen waar redelijkerwijs ook lokale en regionale bewegingen van ganzen zijn te
verwachten. Daarom wordt in dit plan een reikwijdte van 20 km rondom Schiphol
aangehouden Daarmee heeft dit plan betrekking op gebieden in Noord-Holland, ZuidHolland en Utrecht.
Wanneer rond Schiphol het plangebied wordt aangehouden zoals omschreven, wordt
bereikt dat:
in het hele gebied van waaruit ganzen door funnels van startend en landend
vliegverkeer kunnen vliegen wordt de dichtheid aan broedende, foeragerende
en vliegende ganzen aanmerkelijk lager (situatie 1999);
het gebied met hogere dichtheden aan broedende, foeragerende en vliegende
ganzen ligt buiten het bereik van vliegtuigen; ganzen vanuit dit gebied vormen
geen risico voor het vliegverkeer;
het kolonisatiefront van waaruit het plangebied opnieuw gekoloniseerd kan
worden ligt op veilige afstand van de luchthaven en haar luchtverkeer;
een situatie wordt verkregen die houdbaar en beheersbaar is.
De 20 km afstand is een handvat voor de benaderingswijze en in ruimtelijke zin het
werkgebied om beleid en beheer vorm te kunnen geven. De keuze van de locaties (en
dus de afstand tot luchthaven) van diverse ingrepen worden nadrukkelijk bepaald door
de aanwezigheid van ganzen die op enig moment in het jaar een risico voor het
vliegverkeer kunnen vormen.
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Figuur 1.1
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Het plangebied, in blauw de 10 km zone en in geel de grens van het
plangebied.

2 Gebiedsbeschrijving
De omgeving van Schiphol kent een verscheidenheid aan landschappen; met voor
ganzen verschillende mogelijkheden. In het vervolg wordt ingegaan op landschap en
de verscheidenheid daarin met in § 2.1 een uitleg over mogelijkheden voor ganzen in
verschillende typen landschappen.
In deze paragraaf worden verschillende overzichten van oppervlakten gegeven. Door
onnauwkeurigheden in kaartlagen van waaruit selecties zijn gemaakt ontstaan kleine
(verwaarloosbare) verschillen in de totalen.

2.1

Landschappelijke eenheden
Binnen een straal van 20 km rond de luchthaven Schiphol komen verschillende
landschappen voor. Verschillen hierin worden vooral ingegeven door verschillen in
geologische geschiedenis. Belangrijke landschappen zijn (figuur 2.1):
- Zeekleipolders
- Veenweidegebieden (laagveen)
- Rivierkleipolders
- Duinen
- Stedelijk gebied
- Infrastructuur (autosnelwegen en knooppunten met afwaterbassins en
natuurontwikkeling).
Broedende ganzen kennen hun hoogste dichtheden in de veenweidegebieden door
het grote aanbod aan broed-, opgroei- en foerageerhabitat. In zeeklei- en
rivierkleipolders zijn de dichtheden lager maar vormen overhoekjes, bosjes en
natuurontwikkelingsprojecten geschikte broedhabitat. In de duinen zijn de dichtheden
laag. Recent zijn ganzen in de periferie van steden en dorpen gaan broeden en zijn
soepganzen en Canadese ganzen vaste bewoners van grote(re) stadparken.
Foeragerende ganzen houden zich jaarrond vooral in graslandgebieden op
(veenweiden, grasland op zware klei). Bouwlandpolders zijn vooral rond en na de
oogst van granen bieten en aardappelen in trek. Slaap- en rustplaatsen worden op
water gekozen; veenweidengebieden kennen hierin het grootste aanbod.
Zeekleipolders
De zeekleipolders zijn in de loop van de afgelopen eeuwen ontstaan door inpoldering
van grote binnenwateren. Na drooglegging zijn deze gebieden in gebruik genomen
door de landbouw. De verkaveling is in het algemeen rationeel, waarbij sloten en
weteringen de perceelgrenzen vormen. Het meest bekende voorbeeld is de
Haarlemmermeer. Het merendeel van de oppervlakte van deze polders wordt gebruikt
voor akkerbouw (tabel 2.2); delen met de meest zware klei zijn alleen geschikt voor
weidebouw. In de zeekleipolders liggen weinig grotere oppervlakten water. Hierdoor is
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de dichtheid aan broedende ganzen relatief laag. Wel vervullen deze gebieden een
functie als foerageergebied.

Figuur 2.1

Fysisch-geografische eenheden in de omgeving van Schiphol.

Veenweidegebieden (laagveen)
De veenweidegebieden kennen een venige bodem, soms met een dun kleidek. De
vaak smalle percelen worden door sloten en vaarten van elkaar gescheiden. Deze
gronden worden vooral gebruikt voor weidebouw (tabel 2.2). Deze gebieden
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herbergen van oudsher hoge dichtheden aan weidevogels. Ook liggen verspreid
grotere wateren. Vooral in Noord-Holland is een aanzienlijk deel van de
veenweidegebieden in eigendom/gebruik bij terreinbeherende organisaties. Door de
combinatie van grasland, water en ruigte/moeras kunnen broedende ganzen in het
veenweidelandschap hoge dichtheden bereiken.
Rivierkleipolders
De rivierkleipolders liggen ter weerszijde van de rivierlopen Vecht en Oude Rijn. De
verkaveling in deze vaak oude polders is minder rationeel dan in de jongere
zeekleipolders. Deze polders worden vooral gebruik voor weidebouw waardoor de
overheersende grondgebruiksvorm grasland is en een klein deel maïs. Het aanbod
aan open wateren is wat groter dan in de zeekleipolders. De dichtheden aan
broedende ganzen houden het midden tussen die in de zeekleipolders en die in de
veenweidegebieden.
Duinen
De duinen vormen de scheidslijn tussen de Noordzee en de achterliggende polders. In
de zeereep domineren zand en laagblijvende vegetaties. Meer landinwaarts neemt
opgaande begroeiing de overhand met struweel en bos. Langs de binnenduinrand
liggen landgoederen en buitenplaatsen. In de duinen zelf is open water van oorsprong
schaars. Op genoemde landgoederen zijn vaak vijvers en andere watervoerende
stelsels aangelegd. Voor infiltratie van water ten behoeve van de drinkwatervoorziening zijn op een aantal locaties (Amsterdamse Waterleidingduinen, PWN)
waterlopen gegraven. Nabij deze wateren broeden ganzen in lage dichtheden.
Tabel 2.1

zeeklei
laagveen
rivierklei
duinen
bebouwing
totaal

Oppervlaktes (in ha) van fysisch-geografische regio’s (zie ook figuur
2.1). Noordzee en IJsselmeer zijn buiten beschouwing gelaten.
0-10 km

10-15 km

15-20 km

totaal

26.375

11.743

9.284

47.402

9.792

16.076

25.571

51.439
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719

6.478

7.219

3.926

9.259

6.362

19.547

16.947

9.143

1.995

28.085

57.063

46.941

49.689

153.692

Stedelijke omgeving
De stedelijke omgeving is de verzameling gebouwen, infrastructuur en inliggende
groene elementen die door mensenhand zijn aangelegd en gevormd. In
groenelementen, woonwijken en op bedrijventerreinen kan een combinatie van
gras/gazon, water en bos/ruigte aanwezig zijn. In deze elementen kunnen ganzen in
hoge dichtheden broeden. Ook groengebieden als het Amsterdamse Bos maken deel
uit van de stedelijke omgeving. Buiten de stad nemen snelwegen met hun
knooppunten een aanzienlijke oppervlakte in. Knooppunten kennen met een
combinatie van water, moerasvegetatie en grazige taluds geschikt broedhabitat voor
ganzen.
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grasland

water

bos

bebouwd

overige natuur

overig groen

wegen

totaal %

totaal absoluut

bebouwing
duinen
hogere zandgronden
laagveen
rivierklei
zeeklei
totaal

Grondgebruik (in %) in fysisch-geografische regio’s (binnen 20 km van
Schiphol, zie ook figuur 2.1). Noordzee en IJsselmeer zijn buiten
beschouwing gelaten.

bouwland

Tabel 2.2

0,1
16,6
0,9
1,3
3,4
25,7
10,7

15,4
10,3
64,6
61,6
59,0
38,7
39,4

10,8
3,3
1,4
17,6
7,2
7,6
11,0

5,8
16,9
0,1
2,9
2,8
3,3
5,3

49,3
13,0
28,8
11,7
20,0
17,8
21,0

0,1
33,5
0,0
0,0
0,0
0,0
4,3

0,5
0,5
2,4
0,6
1,2
0,6
0,6

18,1
5,9
1,9
4,4
6,5
6,3
7,7

100
100
100
100
100
100
100

28.091
19.548
28
51.416
7.220
47.406
153.708

Veranderingen
Het onderscheid tussen de verschillende landschappen is meer en meer aan het
vervagen. In de afgelopen twee decennia heeft zich een aantal ontwikkelingen
voorgedaan die hier mede debet aan zijn:
- aanleg van grootschalige groenvoorzieningen; bijvoorbeeld Spaarnwoude;
- ontwikkeling en aanleg van de ecologische verbindingszones;
- ontwikkeling en aanleg van natuurcompensatie.
Hierdoor verschijnt op steeds meer plaatsen bos en andere opgaande vegetatie, in
een landschap waar deze tot voor kort niet aanwezig waren. Natuurontwikkeling en
natuurcompensatie gaan in Laag-Nederland veelal gepaard met de aanleg van water
en moeras. Deze drie ontwikkelingen hebben er toe bijgedragen dat op steeds meer
plaatsen geschikt broedhabitat voor ganzen is ontstaan.

2.2

WBE’s als uitvoeringsorganisaties
In het plangebied ligt een groot aantal wildbeheereenheden (WBE’s) (figuur 2.2, tabel
2.3). Dit zijn samenwerkingsverbanden van wildbeheerders die een rol hebben bij de
uitvoering van bepaalde maatregelen van dit faunabeheerplan. Deze WBE’s variëren
aanmerkelijk in oppervlakte. Schiphol zelf ligt binnen de WBE Haarlemmermeer. Deze
WBE behoort met een oppervlakte van meer dan 20.000 ha tot de grootste in het
plangebied. Ten noorden van Amsterdam ligt een flink aantal kleinere WBE’s.
Binnen een straal van 10 km rond de luchthaven Schiphol liggen 10 WBE’s. Binnen 20
km van de luchthaven liggen in totaal 23 WBE’s (geheel of gedeeltelijk) (tabel 2.3)
alsook de stad Amsterdam.
Ook vanuit de natuurbeherende organisaties (zoals LHN, NM,SBB) wordt
medewerking verleend aan dit faunabeheerplan. Diverse terreinen, zoals
Kalverpolder, Waterland, Wormer- & Jisperveld en Ilperveld e.d. zijn in eigendom en
beheer bij deze organisaties. Deze natuurterreinen liggen binnen het plangebied .
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Tabel 2.3

Oppervlaktes (in ha) van WBE’s en de stad Amsterdam binnen
afstandzones rondom Schiphol.

WBE
De Aarlanden
Ade
Amstelland
Amsterdam (geen WBE)

0-10 km

10-15 km

15-20 km

totaal

2.587

6.604

6.988

16.179

11

2.647

5.106

7.764

6.222

3.800

738

10.759

15.073

6.081

Banne, Wormer, Jisp en Neck
De Dieën
Duin- en Bollenstreek

800

2.036

362

1.861

2.223

3.214

3.802

7.816

3.183

3.183

Gooi- en Vechtstreek
De Gouwe Driehoek
Haarlemmermeer e.o.

21.154
2.036

158
18.671

IJmeer en Vechtstreek

1.908
211

Leiden
Noorderpark

158
20.579

3.375

3.585

462

462

15

15

De Purmer

176

176

Rijnland-Zuid

181

181

Schermeer e.o.

342

Spaarnwoude

2.038

127

St. Jacht- en Faunabeheer Waterland

228

228

3.217

3.217

5.329

3.989

11.223

609

3.815

4.424

98

2.459

5.734

8.292

1.259

6.343

3.626

11.227

Tussen Vecht en Oude Rijn
Vecht en Veenstreek

1.906

Waterland en omstreken
Wijcker- en Langemeer
Zaanstreek (incl. Oostzaan)
Zuid-Kennemerland
totaal

342
2.165

8.398

7.695

922

17.015

57.063

47.387

49.954

154.403
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Figuur 2.2
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WBE’s in de omgeving van Schiphol.

bos

bebouwd

overige natuur

overig groen

wegen

toraal %

totaal absoluut

totaal

water

Ade
Amstelland
Amsterdam (geen WBE)
Banne Wormer, Jisp en Neck
De Aarlanden
De Dieen
De Gouwe Driehoek
De Purmer
De Schermeer en omstreken
Duin- en Bollenstreek
Haarlemmermeer en omstreken
IJmeer en Vechtstreek
Leiden
Noorderpark
Rijnland-Zuid
Spaarnwoude
St. Jacht- en Faunabeheer Waterland
Tussen Vecht en Oude Rijn
Vecht en Veenstreek
voor Gooi- en Vechtstreek
Waterland en omstreken
Wijcker- en Langemeer
Zaanstreek (incl. Oostzaan)
Zuid-Kennemerland

grasland

Grondgebruik (in %) in WBE’s (binnen 20 km van Schiphol, zie ook
figuur 2.2). Noordzee en IJsselmeer zijn buiten beschouwing gelaten.
Bebouwde kommen der gemeenten vallen binnen het plangebied.

bouwland

Tabel 2.4

3,7
4,7
1,2
0,0
17,7
1,2
29,7
1,8
2,1
36,4
38,4
1,4
0,0
0,0
0,0
0,0
5,1
0,1
2,3
2,5
1,4
10,3
1,2
1,3

59,4
59,1
15,4
59,6
51,1
73,7
45,2
64,8
82,0
18,5
20,8
65,7
16,4
45,3
46,9
63,6
38,1
82,4
64,8
52,2
73,3
27,9
55,2
11,2

18,0
7,5
16,4
25,9
9,7
13,1
0,8
7,8
6,5
5,1
8,4
8,2
8,1
22,2
9,7
7,7
51,6
7,6
15,3
24,7
12,2
6,2
11,9
5,9

1,6
4,0
6,6
0,7
1,9
1,0
1,7
1,6
1,6
5,7
3,0
4,9
6,1
6,7
5,5
16,5
0,4
1,0
1,8
5,7
1,9
10,2
2,4
16,1

13,2
17,9
44,6
11,3
14,2
7,8
16,1
14,8
5,1
26,0
19,0
13,4
52,0
10,6
28,3
4,7
3,0
5,6
11,2
9,7
7,9
27,5
22,4
20,8

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,4
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
8,9
0,0
34,7

0,4
0,9
0,6
0,1
1,1
0,0
0,9
1,6
0,1
0,3
0,7
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,3
0,8
1,6
0,0
0,1
0,1
0,5

3,6
5,9
15,2
2,4
4,3
3,2
5,6
7,6
2,7
7,7
9,8
6,2
17,4
15,1
9,6
7,4
1,9
3,0
3,9
3,5
3,3
8,8
6,7
9,5

100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100

7.765
10.760
21.172
2.036
16.180
2.223
158
176
342
7.816
20.580
3.586
463
15
181
2.165
228
3.217
11.225
3.183
4.424
8.229
11.228
16.718

10,6

39,4

11,0

5,3

21,0

4,3

0,6

7,7

100

154.071
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3 Ganzen rondom Schiphol
Om de talrijkheid van ganzen rond Schiphol in beeld te brengen, zijn verschillende
aspecten van belang. Voor ganzen die jaarrond in en rond het plangebied aanwezig
zijn, zijn dit:
•
aantal broedparen;
•
aantal vogels in de zomer (na het broedseizoen);
•
aantal vogels in het winterhalfjaar.
Deze aspecten worden in beeld gebracht voor grauwe gans, Canadese gans,
brandgans, nijlgans, Indische gans en soepgans.
Voor ganzen die alleen in de winter aanwezig zijn, is dit:
•
aantal vogels in winterhalfjaar.
Dit aspect wordt in beeld gebracht voor toendrarietgans en kolgans.
Belangrijke begrippen
In de jaarcyclus van een vogel neemt het broedseizoen (grofweg maart-juni) een
bijzondere plek in, dan zorgen de volwassen vogels voor nageslacht (figuur 3.1).
Tellingen die erop gericht zijn het aantal broedparen vast te stellen, noemen we
broedvogeltellingen. De vogels die tot de verzameling broedparen behoren worden
broedvogels genomen. Ganzen broeden op twee-, drie- of vier-jarige leeftijd voor het
eerst. De groep vogels die door hun jonge leeftijd niet deelnemen aan het
broedproces, worden aangeduid als subadulten. Zij zijn in hun eerste levensjaren
daarom per definitie niet-broedvogel. Buiten het broedseizoen (grofweg juli-februari)
hebben de vogels geen directe binding met de broedlocaties en zwerven rond in
goede voedselgebieden. Naar alle ganzen die worden geteld buiten het broedseizoen,
wordt verwezen met de term niet-broedvogels.

Figuur 3.1

Theoretisch verloop van het aantal ganzen in de loop van een jaar (en
gevalideerd op de werkelijkheid), met onderscheid in verschillende
leeftijdscategorieën en perioden van het jaar; figuur begint in juli, op het
moment dat de jongen van dat jaar juist vliegvlug zijn.
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Zomerganzen zijn in principe het hele jaar op en rond de broedplaats aanwezig, want
deze vogels brengen hun hele jaarcyclus hier door. Winterganzen zijn in principe
alleen in het winterhalfjaar in Nederland aanwezig. In de broedtijd verblijven zij elders
in (Noord)-Europa. Een deel van de winterganzen trekt in het najaar door Nederland
naar winterkwartieren verder west- of zuidwaarts. In het veld is niet altijd goed
zichtbaar of we in de wintermaanden van doen hebben met zomerganzen,
winterganzen of een combinatie van beide. Het patroon in het voorkomen in de loop
van het jaar in een gebied geeft hierin belangrijke vingerwijzingen (figuur 3.2).

Figuur 3.2

3.1

Theoretisch verloop van het aantal ganzen in een gebied in de loop van
een jaar, met onderscheid in zomer- en winterganzen.

Trends Nederland
Het aantal zomerganzen in Nederland is de afgelopen decennia exponentieel
toegenomen (Voslamber et al. 2007, 2009). Dat wil zeggen dat van alle soorten het
aantal jaarlijks met ongeveer eenzelfde percentage is toegenomen. In het afgelopen
decennium ligt de jaarlijkse groei bij veel soorten wat lager dan in de decennia
daarvoor (tabel 3.1). De afname in de groei wordt vooral veroorzaakt door een
toegenomen afschot sinds de eeuwwisseling (oa. Lensink et al. 2010) en in mindere
mate ook door dichtheidsafhankelijke processen waardoor de overlevingskansen van
vogels bij hogere dichtheden afnemen.
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Tabel 3.1

Overzicht van broedende ganzen in Nederland sinds de jaren zestig;
met jaartal eerste vestiging, schatting van het aantal broedparen in
twee perioden (cf. SOVON 2002, Lensink et al. 2013a, 2013b) en de
jaarlijkse populatiegroei (%/jaar) sinds de definitieve vestiging en het
afgelopen decennium.
eerste vestiging

3.2

1998-2000

2008-2010

8.000-10.000

40.000-50.000

3.000-4.000

3.700-5.000

periode

%

periode

%

grauwe gans

nvt

soepgans

<1975

1965-2000 23

2000-2010 15

1985-2010

2000-2008

zwaangans

1994

10-20

150

1994-2010 27

2000-2010 27

sneeuwgans

2001

1-2

10-15

1994-2010 16

2000-2010 20

Indische gans

1977

70-100

125-230

1984-2010 17

2000-2010

kolgans

1980

200-250

480-760

1988-2010 29

2000-2010 13

dwerggans

2002

0

3-5

x

2000-2010 12

toendrarietgans

1993

1-5

3-5

1993-2010 18

2000-2010 14

kleine rietgans

2009

0

1-3

x

grote Canadese gans

1973

1.000-1.400

5.800-9.300

1973-2010 26

2000-2010 14

kleine Canadese gans

1985

>20

200

1994-2010 33

2000-2010 19

brandgans

1982

750-1.100

7.900-20.200

1982-2000 46

2000-2010 29

roodhalsgans

2009

0

1

x

x

nijlgans

1967

4.500-5.000

10.100-13.900

1967-2010 23

2000-2010 10

9

2000-2010

4

8

7

Grootschalige verplaatsingen ganzen
Van de soorten ganzen die in dit faunabeheerplan worden besproken, vertonen de
broedvogels in het plangebied (en hun onvolwassen verwanten) geen trekgedrag
(seizoenstrek). De vogels verblijven het hele jaar in min of meer hetzelfde (kleine)
gebied. Grootschalige ruitrek is van deze vogels niet bekend; wel kunnen vogels zich
lokaal concentreren. Tijdens de rui verschijnen ook enkele vogels van elders in het
plangebied. De grote Canadese gans lijkt een uitzondering op deze regel te worden;
deze soort ontwikkelt een patroon van grootschalige ruitrek (Tanger & Voslamber
2011). De verspreidingspatronen als broedvogel zijn bij de meeste soorten identiek
aan die in het winterhalfjaar. Onder grauwe ganzen en brandganzen kan het beeld in
najaar, winter of voorjaar lokaal worden vertroebeld door pleisterende groepen vanuit
het noorden en oosten van Europa.
In juli is bij geen van de relevante soorten sprake van toestroom van vogels van
elders. De aantallen vogels die dan rondom Schiphol en wijde omgeving verblijven,
vormen de eigen ganzenpopulatie. Meer concreet, de aantallen vogels die in juli rond
de luchthaven Schiphol worden geteld zijn de optelsom van het aantal broedvogels,
hun jongen van dat jaar en de subadulten. De verhouding tussen het aantal ganzen in
juli en het aantal broedparen ganzen wordt in de volgende paragraaf gebruikt in een
methodiek om tot een adequate schatting van het aantal broedparen ganzen en aantal
exemplaren ganzen in 2011 te komen. Deze schatting staat model voor de
samenstelling van de ganzenbevolking (adulten en subadulten) op dit moment. Hierop
worden vervolgens scenario’s voor beheer losgelaten.
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3.3

Ganzen rond Schiphol en omstreken
In de omgeving van Schiphol komen acht soorten ganzen voor:
grauwe gans,
gedomesticeerde grauwe gans ofwel soepgans,
kolgans,
toendrarietgans,
Indische gans,
Canadese gans,
brandgans,
nijlgans.
Hiervan zijn zeven soorten het hele jaar door aanwezig; alleen toendrarietgans is
uitsluitend in de wintermaanden in het gebied aangetroffen. Laatstgenoemde soort is
op een enkel paar na geen broedvogel in Nederland (tabel 3.1).
In het vervolg wordt ingegaan op de talrijkheid van soorten. Allereerst wordt een
schatting gegeven van het aantal broedparen in de verschillende zones rond Schiphol.
Deze schatting is afgeleid van tellingen van broedvogels en een terugrekening van
aantallen ganzen naar aantallen broedparen. Vervolgens wordt aangegeven hoe talrijk
soorten in de nazomer zijn. Deze informatie is grotendeels ontleend aan tellingen in
diverse delen van het plangebied in de afgelopen jaren. Tot slot wordt ingegaan op
het aantal in de wintermaanden. Deze schatting is voor een deel gebaseerd op
tellingen in de winter en voor deel een afgeleide van het aantal in de nazomer. Voor
een gedetailleerd overzicht van aantallen ganzen zij verwezen naar bijlage 4.

3.3.1

Grauwe gans
Schatting aantal ganzen (tabel 3.2)
Binnen de 10 km zone broedden in 2011 naar schatting 4.500 paar grauwe ganzen
(tabel 3.2). In de omringende 10-20 km gaat het opgeteld om ruim 6.500 paren.
Tellingen in de zomer komen op een totaal van 7.400 ex. in de 10 km zone en ruim
34.000 ex in de 10-20 km zone. Het aantal broedparen zou in de zomer moeten leiden
tot meer dan 50.000 ex. Daarmee zijn de getelde aantallen (ruim 41.000 ex.) in de
zomer een minimum; een minimum dat vooral zal zijn ingegeven door onvolledigheid
van de telling(en).
Nazomer in de Haarlemmermeer
De grauwe ganzen die zich in de periode eind juli - midden september ophouden
binnen de 10 km-zone rond Schiphol foerageren voor een belangrijk deel op
stoppelvelden, gelegerd graan en graszaad. Daarnaast foerageert een deel van de
vogels op grasland. Deze ganzen foerageren vanaf zonsopkomst tot twee uur erna,
waarna ze vertrekken naar een dagrust- of een drinkplaats. Vanaf twee uur voor
zonsondergang tot zonsondergang foerageren de vogels weer om vervolgens naar de
slaapplaatsen te vertrekken (Lensink et al. 2008). De afstand tussen slaapplaats en
foerageerplaats bedraagt meestal minder dan 6 km, maar incidenteel kan tot 12 km
worden gevlogen (Boudewijn et al. 2011). De dagrustplaatsen en drinkplaatsen
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bevinden zich veelal buiten de Haarlemmermeer, zodat de tellingen midden overdag
geen goed beeld geven van het gebruik van de stoppelvelden in de Haarlemmermeer.
Tabel 3.2

Overzicht aantalsopgaven talrijkheid grauwe gans.

broedseizoen

aantal paren

bron

Binnen 10 km-zone

4.472

bijlage 4

10-20 km-zone Noord-Holland

3.286

bijlage 4

10-20 km-zone Utrecht

2.250

bijlage 4

10-20 km-zone Zuid-Holland

1.077

bijlage 4

totaal
juli
Binnen 10 km-zone

11.085
aantal vogels
7.408

Van de Riet & Visbeen 2012

10-20 km-zone Noord-Holland

17.763

FBE Noord-Holland 2011

10-20 km-zone Utrecht *

10.075

Provincie Utrecht 2011

10-20 km-zone Zuid-Holland

6.294

totaal

41.540

winter

aantal vogels

Binnen 10 km-zone

12.000

10-20 km-zone Noord-Holland

+

10-20 km-zone Utrecht *

+

10-20 km-zone Zuid-Holland
totaal

Den Hollander & Visser 2011

Van de Riet & Visbeen 2011

+
>50.000

* = telling in augustus; + = soort aanwezig, geen aantalsopgave

Tellingen van ganzen in juli duiden erop dat de ganzen, binnen 10 km, dan vooral in
de graslandgebieden rond de Haarlemmermeer verblijven. In de weken daarna
verschijnen vanuit de graslandgebieden meer ganzen in de Haarlemmermeer
waardoor in september tot >10.000 ex binnen 10 km verblijven. In de maanden
daarna neemt het aantal binnen de 10 km verder toe tot rond 12.000 ex in de winter.
Winter
In de wintermaanden foerageren grauwe ganzen in het plangebied vooral op
graslanden. De dichtheden zijn dan het hoogst in de graslandpolders. Bouwlanden die
laat geploegd worden kunnen in de eerste helft van de winter nog kleinere groepjes
herbergen.
In de Haarlemmermeer is het aantal in de wintermaanden aanmerkelijk hoger dan in
de nazomer. Vooral in het noordelijke deel van de polder verschijnen in de
wintermaanden in toenemende mate grauwe ganzen; die alhier op bouwland
foerageren; deze vogels verkeren hier dan een groot deel van de dag. Opgeteld gaat
het in recente jaren in de winter in 0-10 km om 12.000 ex en in 10-20 km om >40.000
ex. Een klein deel van deze vogels komt van elders uit Europa (of Nederland).
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3.3.2

Kolgans
Schatting aantal ganzen (tabel 3.3)
Van origine is de kolgans uitsluitend wintergast in het gebied. In de wintermaanden
verblijven tot meer dan 8.000 kolganzen in de Haarlemmermeer en Amstelland. Een
verglijkbaar aantal is te vinden in de graslandpolders ten noorden van het
Noordzeekanaal en op pleisterplaatsen in het noorden van Zuid-Holland en het
westen van Utrecht. In de meeste jaren zijn deze vogels in maart weer vertrokken, bij
uitzondering kunnen in april nog grotere groepen worden gezien. De eerste kolganzen
arriveren eind september; in de loop van oktober neemt het aantal fors toe.
Ten noorden van het Noordzeekanaal broeden enkele paren kolgans. Deze verblijven
het hele jaar in en rond het broedgebied. In het westen van Utrecht en het noorden
van Zuid-Holland zwerven enige honderden vogels rond. Hun aantal neemt toe,
zonder dat duidelijk is waar wordt gebroed. Binnen de 10 km zone ontbrak de soort tot
voor kort als broedvogel; in 2011 is het eerste broedgeval vastgesteld.
Tabel 3.3

Overzicht aantalsopgaven talrijkheid kolgans.

broedseizoen
Binnen 10 km-zone

aantal paren

bron

1

bijlage 4

>1

bijlage 4

10-20 km-zone Utrecht

>10

bijlage 4

10-20 km-zone Zuid-Holland

>10

bijlage 4

10-20 km-zone Noord-Holland

totaal
juli
Binnen 10 km-zone

>22
aantal vogels
10

Van de Riet & Visbeen 2012

10-20 km-zone Noord-Holland

300

FBE Noord-Holland 2011

10-20 km-zone Utrecht *

124

Provincie Utrecht 2011

10-20 km-zone Zuid-Holland

40

totaal

>500

winter

aantal vogels

Binnen 10 km-zone
10-20 km-zone Noord-Holland
10-20 km-zone Utrecht
10-20 km-zone Zuid-Holland
totaal

8.000

Den Hollander & Visser 2011

Van de Riet & Visbeen 2011

+
2.500

bijlage 4

+
>11.000

* = telling in augustus; + = soort aanwezig, geen aantalsopgave

3.3.3

Brandgans
Aantallen in zomer en winter (tabel 3.4)
Van origine is de brandgans uitsluitend wintergast in het gebied. In de tweede helft
van de winter verblijven in sommige jaren enkele duizenden brandganzen in de
Haarlemmermeer en Amstelland; in andere jaren veel minder. Een vergelijkbaar
aantal is te vinden in de graslandpolders ten noorden van het Noordzeekanaal en de
pleisterplaatsen in het noorden van Zuid-Holland en het westen van Utrecht. In de
meeste jaren zijn deze vogels in maart weer vertrokken, bij uitzondering kunnen in
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april nog grote groepen worden gezien. De eerste brandganzen arriveren in de loop
van oktober.
Ten noorden van het Noordzeekanaal is de brandgans al meer dan een decennium
broedvogel met jaarlijks een groter aantal. Thans gaat het om >600 paren. Deze
verblijven het hele jaar in en rond het broedgebied. Hier werden in juli 2011 3.412
brandganzen in de 10-20 km-zone geteld (gegevens FBE Noord-Holland). In het
westen van Utrecht en het noorden van Zuid-Holland zwerven enige honderden
vogels rond. Hun aantal neemt toe, zonder dat duidelijk is waar precies deze vogels in
de omgeving broeden. Binnen de 10 km zone zijn de laatste twee jaren minstens 70
broedparen van de brandgans aanwezig.
Tabel 3.4

Overzicht aantalsopgaven talrijkheid brandgans.

broedseizoen
Binnen 10 km-zone

aantal paren

bron

70

bijlage 4

>600

bijlage 4

10-20 km-zone Utrecht

>20

bijlage 4

10-20 km-zone Zuid-Holland

>25

bijlage 4

10-20 km-zone Noord-Holland

totaal
juli
Binnen 10 km-zone
10-20 km-zone Noord-Holland
10-20 km-zone Utrecht *
10-20 km-zone Zuid-Holland

>720
aantal vogels
110
3.412
124
>200

totaal

>3.800

winter

aantal vogels

Binnen 10 km-zone
10-20 km-zone Noord-Holland
10-20 km-zone Utrecht
10-20 km-zone Zuid-Holland
totaal

400-2.000

Van de Riet & Visbeen 2012
FBE Noord-Holland 2011
Provincie Utrecht 2011
Den Hollander & Visser 2011

Van de Riet & Visbeen 2011

>2.500
>100
>100
>3.000

* = telling in augustus; + = soort aanwezig, geen aantalsopgave

3.3.4

Canadese gans
Van de Canadese gans komen twee soorten in het plangebied voor; de grote
Canadese gans Branta canadensis en de kleine Canadese gans B. hutchinsii. Tijdens
tellingen wordt dit onderscheid lang niet altijd gemaakt; hier worden de twee soorten
als één beschreven. De meeste vogels behoren tot de grote Canadese gans.
De Canadese gans komt de laatste jaren jaarrond binnen de 10 km-zone van Schiphol
voor, waarbij de aantallen in de winter iets hoger kunnen liggen dan in het
zomerhalfjaar. In juni is er een piek in week 22 en 23 van doortrekkende Canadese
ganzen die uit zuidelijker gebieden (Zuid-Holland) naar noordelijke gebieden (o.a.
Friesland, Groningen) gaan om daar te ruien (Tanger & Voslamber 2011).
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Schatting aantal ganzen (tabel 3.5)
Twintig jaar geleden broedden in de provincie Noord-Holland nauwelijks Canadese
ganzen. Voor de periode 2005-2009 is het aantal broedparen geschat op 600-900
broedparen (Scharringa et al. 2010). Bij de tellingen in april worden pas vanaf 2007
regelmatig Canadese ganzen in de 10 km-zone rond Schiphol waargenomen. Dit
aantal is opgelopen tot >300 vogels in 2010. De broedpopulatie wordt geschat op 1540 paar. Het aantal broedparen in de 10-20 km zone neemt toe. Schattingen komen
voor Zuid-Holland op >125 broedparen in 2011, Utrecht 90 paar en Noord-Holland 35
paar; totaal >250 paar.
In totaal verblijven aan het einde van het broedseizoen tegenwoordig >300 Canadese
ganzen binnen de 10 km zone en >1.400 ex in de 10-20 km zone.
Tabel 3.5

Overzicht aantalsopgaven talrijkheid Canadese gans.

broedseizoen
Binnen 10 km-zone

aantal paren

bron

15-40

bijlage 4

10-20 km-zone Noord-Holland

>35

bijlage 4

10-20 km-zone Utrecht

>90

bijlage 4

>125

bijlage 4

10-20 km-zone Zuid-Holland
totaal
juli
Binnen 10 km-zone
10-20 km-zone Noord-Holland
10-20 km-zone Utrecht *
10-20 km-zone Zuid-Holland

260-290
aantal vogels
>300
200
200-300
700-1.200

totaal

1.400-2.000

winter

aantal vogels

Binnen 10 km-zone

90

10-20 km-zone Noord-Holland

+

10-20 km-zone Utrecht

+

10-20 km-zone Zuid-Holland
totaal

Van de Riet & Visbeen 2012
FBE Noord-Holland 2011
Provincie Utrecht 2011
Den Hollander & Visser 2011

Van de Riet & Visbeen 2011

+
>1.200

* = telling in augustus; + = soort aanwezig, geen aantalsopgave

3.3.5

Soepgans
Schatting aantal ganzen (tabel 3.6)
De soepgans is jaarrond aanwezig in de 10 km-zone. Globaal zijn er tussen de 7501.000 soepganzen present en in sommige winters kan het aantal verdubbelen tot
ongeveer 2.000 vogels. Naar schatting gaat het om ongeveer 200 broedparen.
In de 10-20 km zone zijn soepganzen vastgesteld in Noord-Holland (1.017 ex in
2011), Utrecht (302 ex 2011) en Zuid-Holland-Noord (572 ex in 2011). Totaal gaat het
om ongeveer 400 broedparen.
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Tabel 3.6

Overzicht aantalsopgaven talrijkheid soepgans.

broedseizoen
Binnen 10 km-zone
10-20 km-zone Noord-Holland
10-20 km-zone Utrecht
10-20 km-zone Zuid-Holland
totaal
juli
Binnen 10 km-zone
10-20 km-zone Noord-Holland

aantal paren

bron

65-230

bijlage 4

210

bijlage 4

100-140

bijlage 4

>125

bijlage 4

510-705
aantal vogels
800-1.000
1.000-2.000

Van de Riet & Visbeen 2012
FBE Noord-Holland 2011

10-20 km-zone Utrecht *

500-700

Provincie Utrecht 2011

10-20 km-zone Zuid-Holland

550-700

Den Hollander & Visser 2011

totaal

2.850-4.400

winter

aantal vogels

Binnen 10 km-zone

1.000-2.000

10-20 km-zone Noord-Holland

+

10-20 km-zone Utrecht

+

10-20 km-zone Zuid-Holland
totaal

Van de Riet & Visbeen 2011

+
2.000-4.000

* = telling in augustus; + = soort aanwezig, geen aantalsopgave

3.3.6

Indische gans
Schatting aantal ganzen (tabel 3.7)
De Indische gans is bijzonder schaars. Tijdens watervogeltellingen in de 10 km zone
en de 10-20 km zone worden af en toe groepjes tot 10 ex genoteerd. Broedgevallen in
de beide zones zijn eveneens schaars en komen vooral uit Zuid-Holland-Noord
(Kagerplassen, Nieuwkoop).

3.3.7

Nijlgans
Schatting aantal ganzen (tabel 3.8)
Globaal zijn er jaarrond tussen de 400-600 Nijlganzen in de 10 km-zone aanwezig,
met soms tot meer dan duizend vogels en soms minder dan 200 vogels. Schattingen
voor het aantal broedparen komen in 2009 op minstens 220 paar en in 2010 op 140
paar.
In de 10-20 km-zone in Noord-Holland werden in juli 2011 625 nijlganzen vastgesteld.
Dit komt neer op bijna 130 broedparen. In Utrecht schommelde het aantal vogels in
april tussen 590-841 vogels in de jaren 2005-2011 met gemiddeld 704 vogels. Dit
komt neer op 135 broedparen. In Zuid-Holland is sprake van een sterke afname in de
aantallen nijlganzen in de periode 2007-2011. In de drie betrokken WBE’s worden de
laatste jaren honderden nijlganzen geschoten. De broedpopulatie is hier teruggelopen
van ongeveer 750 naar 400 broedparen.
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Tabel 3.7

Overzicht aantalsopgaven talrijkheid Indische gans.

broedseizoen

aantal paren

Binnen 10 km-zone

bron

0

bijlage 4

10-20 km-zone Noord-Holland

0-1

bijlage 4

10-20 km-zone Utrecht

0-1

bijlage 4

10-20 km-zone Zuid-Holland

0-3

bijlage 4

totaal

0-5

juli

aantal vogels

Binnen 10 km-zone

0-10

Van de Riet & Visbeen 2012

10-20 km-zone Noord-Holland

0-10

FBE Noord-Holland 2011

10-20 km-zone Utrecht *

0-10

Provincie Utrecht 2011

10-20 km-zone Zuid-Holland

8

totaal

10-30

winter

aantal vogels

Binnen 10 km-zone

6

10-20 km-zone Noord-Holland

+

10-20 km-zone Utrecht

+

10-20 km-zone Zuid-Holland
totaal

Den Hollander & Visser 2011

Van de Riet & Visbeen 2011

+
10-30

* = telling in augustus; + = soort aanwezig, geen aantalsopgave

Tabel 3.8

Overzicht aantalsopgaven talrijkheid nijlgans.

broedseizoen
Binnen 10 km-zone

aantal paren

bron

140-220

bijlage 4

10-20 km-zone Noord-Holland

130

bijlage 4

10-20 km-zone Utrecht

135

bijlage 4

400-700

bijlage 4

10-20 km-zone Zuid-Holland
totaal
juli
Binnen 10 km-zone
10-20 km-zone Noord-Holland
10-20 km-zone Utrecht *
10-20 km-zone Zuid-Holland

800-1.180
aantal vogels
550-1.050
625
600-900
1.600-2.300

totaal

3.400-4.900

winter

aantal vogels

Binnen 10 km-zone

+

10-20 km-zone Noord-Holland

+

10-20 km-zone Utrecht

+

10-20 km-zone Zuid-Holland
totaal

Van de Riet & Visbeen 2012
FBE Noord-Holland 2011
Provincie Utrecht 2011
Den Hollander & Visser 2011

Van de Riet & Visbeen 2011

+
>3.000

* = telling in augustus; + = soort aanwezig, geen aantalsopgave

3.3.8

Toendrarietgans
Schatting aantal ganzen (tabel 3.9)
De toendrarietgans wordt in de 10 km zone alleen tussen november en maart
waargenomen met een duidelijke piek van ruim 3.000 ex in januari. Deze vogels
pleisteren in de Haarlemmermeer; tot voor kort vooral in het zuiden en tegenwoordig
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meer in het noorden van deze polder. In de 10-20 km zone is de toendrarietgans
alleen bekend uit het westen van Utrecht; met in het midden van de winter maximaal
400 ex.
Tabel 3.9

Overzicht aantalsopgaven talrijkheid toendrarietgans.

juli

aantal vogels

Binnen 10 km-zone

0

Van de Riet & Visbeen 2012

10-20 km-zone Noord-Holland

0

FBE Noord-Holland 2011

10-20 km-zone Utrecht *

0

Provincie Utrecht 2011

10-20 km-zone Zuid-Holland

0

Den Hollander & Visser 2011

totaal

0

winter

aantal vogels

Binnen 10 km-zone
10-20 km-zone Noord-Holland
10-20 km-zone Utrecht
10-20 km-zone Zuid-Holland
totaal

2.800

Van de Riet & Visbeen 2011

+
400
+
>3.200

* = telling in augustus; + = soort aanwezig, geen aantalsopgave

3.3.9

Conclusie
Binnen de 10 km zone is van de acht soorten ganzen de grauwe gans de meest
talrijke broedvogel (>4.500 paar) gevolgd door soepgans (65-230 paar), nijlgans (140220 paar) en Canadese gans en brandgans (50-100 paar). Kolgans en Indische gans
ontbreken hier nog vrijwel volledig als broedvogel. In de 10-20 km zone zijn de
verhoudingen in talrijkheid tussen soorten grofweg vergelijkbaar. Wel broeden kolgans
en brandgans hier in grotere aantallen. Deze zeven soorten zijn in Nederland de
afgelopen decennia sterk in aantal toegenomen waarbij de jaarlijkse toename
uiteenliep van 5% onder soepganzen tot meer dan 35% voor Canadese gans en
brandgans (tabel 3.1).
In de nazomer zijn alle jongen van dat jaar vliegvlug en verblijven met ouderejaars
vogels in goede foerageergebieden. Dan komen grote aantallen grauwe ganzen af op
afrijpend en juist geoogste gewassen (met name tarwe). Dan pleisteren direct rond de
luchthaven grotere groepen grauwe ganzen. Binnen de 10 km zone verblijven in deze
periode van het jaar meer dan 10.000 ex, waarvan het merendeel grauwe ganzen. In
de 10-20 km zone gaat het om meer dan 60.000 ex waarvan het merendeel grauwe
ganzen.
In de wintermaanden ligt het totaal aantal ganzen in dezelfde orde van grootte als in
juli. Onder standvogels zijn de aantallen als gevolg van sterfte en afschot dan
afgenomen. Vanuit het hoge noorden verblijven hier dan substantiële aantallen
kolganzen, en in mindere mate ook toendrarietgans en brandgans (winterganzen). In
deze periode foerageren veruit de meeste ganzen op grasland en zijn de aantallen
direct rond de luchthaven (1-2 km) lager dan in de nazomer (augustus-september).
Binnen de 2-10 km ligt het aantal in de winter in dezelfde orde van grootte als in de
nazomer, mogelijk zelfs iets hoger.
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Van de nijlgans zijn het hele jaar door groepen vogels op en rond de luchthaven
aanwezig waarbij aantallen in de winter vergelijkbaar zijn met die in de nazomer.
De ganzen die overdag op grasland of bouwland foerageren brengen de nacht door
op slaapplaatsen, met name grote en kleinere wateren in het plangebied. Dit brengt
tweemaal daags grootschalige verplaatsingen met zich mee; van alle in dit plan
besproken soorten. Daarnaast kunnen ganzen gedurende de dag wisselen van
foerageerlocatie en maken zij vluchten tussen foerageergebied en drink/dagrustplaats. Al deze bewegingen zijn lokaal/regionaal en spelen zich af in de
onderste luchtlagen (tot 500 m) (Lensink et al. 2008).
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4 Ganzen en veiligheid van het luchtverkeer
Ganzen zijn grote vogels met een gewicht dat uiteenloopt van rond 2 kg voor kleine
soorten (brandgans, nijlgans) tot meer dan 4 kg voor de grootste soort (Canadese
gans). Voorts zijn ganzen in de vlucht weinig wendbaar. Aanvaringen tussen ganzen
en vliegtuigen kunnen tot onveilige situaties leiden omdat motoren niet ‘gans-proof’
zijn en ganzen vanwege de massa ook elders aan vliegtuigen grote schade kunnen
veroorzaken. Incidenten als met een Boeing 737 van Air Maroc (Schiphol juni 2011)
zijn hiervoor het bewijs. Uitval van motoren of anderszins mankementen aan een
vliegtuig, kunnen leiden tot:
onveiligheid van passagiers en bemanning;
onveiligheid van het vliegverkeer door onvoorziene vliegtuigmanoeuvres;
onveiligheid van omwonenden;
het verongelukken van het vliegtuig;
Het dumpen van kerosine boven bewoond gebied waardoor volksgezondheid
in het geding kan komen;
etc.

Ganzen in de lucht
Vliegtuigen en ganzen gebruiken beide het luchtruim. Sinds 2005 worden alle
waarnemingen van overvliegende groepen ganzen door medewerkers van de unit
bird-control systematisch genoteerd. In het eerste jaar ging het op en rond de
luchthaven om enkele vliegbewegingen per maand in de stille maanden en enkele
tientallen in de drukste maand augustus. In 2011 ging het om tientallen waarnemingen
in de stille maanden en honderden in de drukste maanden. Alle waarnemingen op een
rij laten een duidelijke toename zien van jaar op jaar met steevast in de
nazomer/najaar een piek (figuur 4.1).
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4.1

Aantal vliegbewegingen per maand van groepen ganzen over de
luchthaven Schiphol sinds januari 2006 (gegevens Schiphol, peildatum
1 maart 2012).
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Bewegingen in de nazomer/najaar zijn voor een groot deel gelieerd aan afrijpen en
oogst van gewassen in de Haarlemmermeer, met name van graan. Het broedseizoen
van grauwe ganzen loopt van maart tot juni, waarbij in de Haarlemmermeer zelf
slechts kleine aantallen grauwe ganzen aanwezig zijn (maar aanzienlijke aantallen
binnen de 10 km zone). In de wintermaanden verblijven lagere aantallen grauwe
ganzen in de Haarlemmermeer dan in de nazomer (zie hoofdstuk 3), maar is het
aantal in het plangebied vergelijkbaar met dat in de nazomer, mogelijk zelfs iets
hoger. Voor het inzicht in de omvang van de bewegingen is het jaar in drie perioden
geknipt. In alle drie de perioden is het aantal vliegbewegingen van ganzen de
afgelopen zes jaar exponentieel toegenomen (figuur 4.2); waarbij de verschillen
tussen jaren in juli-oktober kleiner zijn dan in beide andere perioden van het jaar.
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Figuur 4.2

Aantal vliegbewegingen van groepen ganzen in 2006-2012 (x-as) in
drie perioden van het jaar over de luchthaven Schiphol sinds 2006
(gegevens Schiphol, peildatum 1 maart 2012, zie ook figuur 4.1). nov–
feb is weergegeven onder het jaar van jan-feb.

Het aantal geregistreerde bewegingen van groepen ganzen is sinds 2006 met ruim
50% per jaar toegenomen. In dezelfde periode is het aantal broedende ganzen in de
regio met ongeveer 38% per jaar toegenomen. Dit impliceert dat het aantal
vliegbewegingen van ganzen sneller toeneemt dan het aantal vogels.

4.2

Ganzen als risico
Een incident is hier gedefinieerd als een aanvaring tussen gans en vliegtuig waarbij of
de cockpit melding maakt van een aanvaring met een gans en/of dat de gehavende
gans (op of rond de start/landingsbaan) nadien wordt gevonden. Een deel van de
incidenten kent geen melding vanuit de cockpit en alleen een dode gans op of langs
de baan. Binnen de hekken van de luchthaven worden dode vogels (zeker ganzen)
altijd teruggevonden. Buiten het terrein van het vliegveld, en zonder melding vanuit de
cockpit, worden dode ganzen niet teruggevonden. Deze gevallen komen voor maar
ontbreken in de statistieken. Daarmee is het aantal incidenten in de navolgende
overzichten een minimum.
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In de jaren na de eeuwwisseling is het aantal pleisterende ganzen alsook het aantal
overvliegende ganzen in de Haarlemmermeer toegenomen, vooral in de nazomer. In
het verlengde hiervan zijn sinds 2005 jaarlijks aanvaringen met vliegtuigen gemeld,
met als voorlopig maximum 7 incidenten in 2010 (figuur 4.3). In de eerste twee
maanden van 2012 heeft al een incident plaatsgevonden.
Incidenten zijn in vrijwel alle maanden van het jaar gemeld, met een accent op de
tweede helft van het jaar (figuur 4.4). Gedurende het broedseizoen zijn relatief weinig
incidenten genoteerd. Incidenten zijn gemeld met grauwe gans, nijlgans, Canadese
gans en brandgans, alsook een aantal niet identificeerbare ganzen (tabel 4.1). Uit de
laatste groep hebben de gevallen uit augustus en september waarschijnlijk betrekking
op grauwe ganzen.
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Figuur 4.3

Aantal incidenten tussen vliegtuigen en ganzen sinds 1999 (gegevens
Schiphol, n=23, peildatum 1 maart 2012).

Tabel 4.1

Verdeling van incidenten met ganzen over soorten ganzen sinds 2005
(gegevens Schiphol, peildatum 1 maart 2012).
aantal

grauwe gans

8

Canadese gans

4

brandgans

1

nijlgans

5

onbekend

5

totaal

23

In het aantal incidenten tussen vliegtuig en gans is vanaf 2005 een toename zichtbaar
(figuur 4.3); in de jaren daarvoor zijn er geen of nauwelijks incidenten met ganzen;
hooguit met nijlganzen met het eerste incident in 2000 (sinds 1977) (Lensink et al.
2003). Wanneer het incomplete jaar 2012 buiten beschouwing wordt gelaten, valt hier
een jaarlijkse toename van ruim 20% uit af te leiden. Let wel, het gaat om kleine
aantallen met verschillen tussen jaren. Dit percentage geeft een ordegrootte aan. De
jaarlijkse toename is lager dan de jaarlijkse toename van ganzen (tabel 3.1); en ook
lager dan de jaarlijkse toename in het aantal vliegbewegingen (figuur 4.2).
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Tabel 4.2

Overzicht van incidenten (tabel 4.1) en talrijkheid van ganzen binnen
20 km (tabel 7.3).
aantal incidenten

grauwe gans

aantal vogels

8

c, 50.000

soepgans

?*

3.000-3.500

kolgans

?*

>510

toendrarietagns

?*

>1.000

indische gans

0

>15

Canadese gans

4

1.400-2.200

brandgans

1

>3.400

nijlgans

5

3.400-5.000

onbekend

5

totaal

23

*

>60.000

Ganzen waarvan de soort onbekend is, zouden ook betrekking kunnen hebben op drie soorten met een
vraagteken.
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Figuur 4.4

Aantal incidenten tussen vliegtuigen en ganzen sinds 1999 gedurende
het jaar (gegevens Schiphol, n=23, peildatum 1 maart 2012).

Van de 23 incidenten hebben er 16 plaatsgevonden tijdens de landing, 6 tijdens de
start en 1 tijdens het taxiën. Tijdens de landing zijn vliegtuigen stiller en door de
geringe dalingshoek (in vergelijking tot stijgen) ook langduriger in de luchtlagen met
veel bewegingen van lokale vogels.
Uit de geschiedenis van incidenten met ganzen op en rond Schiphol kan worden
afgeleid dat des te talrijker een soort is, des te groter de kans wordt dat deze in
aanvaring komt met een vliegtuig. Binnen dit gegeven geldt dat Canadese gans en
nijlgans in relatie tot hun talrijkheid relatief vaak een incident veroorzaken en grauwe
gans relatief weinig (tabel 4.2, figuur 4.5). Deze verschillen tussen soorten worden
veroorzaakt door verschillen in gedrag van soorten in de omgeving van Schiphol.
Grauwe ganzen zijn wendbaarder dan Canadese ganzen en nijlganzen komen
geregeld tot op het landingsterrein (foerageren) terwijl Canadese gans en grauwe
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gans dit terrein mijden. Indische gans, toendrarietgans en kolgans zijn (nog) niet als
veroorzaker van incidenten gemeld; hetgeen past bij hun talrijkheid.
Uit figuur 4.5 mag ook met enige voorzichtigheid worden afgeleid dat incidenten met
vliegtuigen reëel worden, zodra een soort talrijker is dan enkele duizenden
exemplaren. In 1999 lag het aantal ganzen in de omgeving van Schiphol rond 7.500
ex. Met als meest talrijke nijlgans (c. 2.000 ex.) en grauwe gans (c. 4.500 ex.); in dat
jaar is het eerste incident gemeld, met een nijlgans.
Tabel 4.3

Verdeling van incidenten met ganzen over de banen van Schiphol sinds
2005 (gegevens Schiphol, peildatum 1 maart 2012).
aantal

Kaagbaan

7

Zwanenburgbaan

3

Polderbaan

7

Aalsmeerbaan

2

Buitenveldertbaan

2

overig

2
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Figuur 4.5

Aantal vogels van een soort (anno 2011-2012) in relatie tot het aantal
incidenten van een soort met vliegtuigen sinds 1999 (gegevens tabel
4.2).

De Polderbaan en de Kaagbaan zijn de meest gebruikte banen van Schiphol; hier zijn
de meeste aanvaringen gemeld (tabel 4.3). Daarnaast zijn het de banen die het meest
ver het landbouwgebied in steken
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4.3

Risico’s in het luchtruim
De meeste vliegbewegingen van ganzen in de regio zijn lokale bewegingen; tussen
slaapplaats, foerageerplek en rust/drinkplaats. De bewegingen spelen zich
overwegend beneden 300 m hoogte af en vrijwel volledig beneden 500 m (Lensink et
al. 2008). In deze onderste luchtlagen is er derhalve kans op een aanvaring tussen
gans en vliegtuig.
o

Tijdens de daling hebben vliegtuigen een vaste dalingshoek van 3 . Dat wil zeggen
dat ze vanaf ongeveer 9 km voor de kop van de baan lager dan 500 m vliegen en
vanaf 6 km lager dan 300 m. De meeste vliegtuigen hebben bij de start een steilere
o
klimhoek dan de genoemde 3 . Alleen grote, zeer zware toestellen stijgen onder een
hoek die vergelijkbaar is met dalen.
Op basis van de twee voorgaande alinea’s valt op kaart te projecteren waar rond
Schiphol de gebieden liggen met een aanvaringskans tussen gans en vliegtuig (figuur
4.6, 4.7).
Van enkele incidenten is de vlieghoogte waarop het incident plaatsvond bekend. De
hoogst bekend hoogte is 366 meter (1.200 ft) (gegevens Schiphol).

4.4

Herkomst en kans
De afgelopen jaren zijn in de omgeving van Schiphol door Bureau Waardenburg en
anderen op verschillende locaties tijdens het broedseizoen grauwe ganzen van
halsbanden voorzien (Boudewijn et al. 2011, 2012). Op basis van aflezingen van deze
vogels valt te becijferen hoe groot de kans is dat een gans na het broedseizoen op
zekere afstand van de vangstlocatie verschijnt. Dit levert een verdeling van
waarnemingen in relatie tot afstand op (figuur 4.8). Hieruit volgt dat een aanzienlijk
deel van de vogels binnen 10 km blijft. De kans is ook nog reëel dat zij op afstanden
tussen 10 en 30 km van de vangplek opduiken. Dit wil dus zeggen dat ganzen die in
de nazomer in de Haarlemmermeer verschijnen vooral uit een gebied tot 10 km
afstand komen, minder uit een gebied op 10-20 km en nog minder uit gebieden op
grotere afstand. Uit de figuur valt af te leiden dat in een foerageergebied ongeveer
85% van de ganzen uit een broedgebied tot 20 km afstand komt.
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Figuur 4.6

Projectie van het gebied waarin dalende vliegtuigen lager dan 500 m
vliegen (maximum 9 km van baan).
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Figuur 4.7

52

Projectie van het gebied waarin een zwaarder vliegtuigtype tijdens de
start lager dan 500 m vliegt (maximum 7 km van baan).
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4.5

Aandeel van de waarnemingen in de nazomer dat op een bepaalde
afstand van de vangstlocatie is verricht. Hierbij is geen onderscheid
tussen locaties gemaakt (uit Boudewijn et al. 2011). Afzonderlijke locaties
laten een vergelijkbaar beeld zien op de ene locaties gemiddelde een
minder grote afstand en andere locaties gemiddeld een iets grote
afstand.

Conclusie
Met de toename van het aantal ganzen in de omgeving van Schiphol, is ook het aantal
bewegingen van ganzen door het luchtruim direct rond de luchthaven toegenomen.
Deze toename is in alle maanden van het jaar geconstateerd; waardoor het risico op
een aanvaring tussen gans en vliegtuig inmiddels jaarrond op een hoog niveau ligt.
Aanvaring tussen ganzen en vliegtuigen zijn jaarrond vastgesteld met een minimum in
het broedseizoen en een maximum in de nazomer en najaar. Inmiddels zijn vijf
soorten als oorzaak van een incident gemeld: waarvan grauwe gans, Canadese gans,
en nijlgans al meerdere keren. De herkomst (broedgebieden) van ganzen rondom de
luchthaven is vooral lokaal en regionaal.
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5 Wettelijk kader
De bescherming van natuur in Nederland kent twee sporen: de bescherming van
soorten zoals die verankerd is in de Flora- en faunawet en de bescherming van
gebieden zoals die is vastgelegd in de Natuurbeschermingswet 1998. In beide wetten
zijn de Europese Vogelrichtlijn en de Europese Habitatrichtlijn geïmplementeerd.
Maatregelen die worden uitgevoerd met als doel schade van ganzen te beperken of
terug te dringen, dienen rekening te houden met de beschermde status van soorten
en gebieden, in een aantal gevallen is deze ook kaderstellend.

5.1

Flora- en faunawet
De bescherming van soorten is verankerd in de Flora- en faunawet. Het uitgangspunt
van de Flora- en faunawet is 'Nee, tenzij'. Dit betekent dat alles wat schadelijk is voor
in de wet genoemde soorten middels diverse artikelen verboden is. Van het verbod
('nee') kan alleen onder bepaalde voorwaarden ('tenzij'), veelal middels ontheffing,
worden afgeweken. In de artikelen 65, 67, 68 en 75 zijn diverse mogelijkheden
neergelegd om onder voorwaarden van deze verboden af te wijken. Ook is
aangegeven dat maatregelen die worden uitgevoerd er niet toe mogen leiden dat de
gunstige staat van instandhouding van de soort (alleen inheemse soorten) in het
geding komt. Daarnaast is in de wet aangegeven dat ingrepen in populaties alleen zijn
toegestaan indien geen andere bevredigende oplossingen bestaan.
Alvorens van de verboden van de wet af te mogen wijken (bijvoorbeeld: in een
populatie in te grijpen) zal moeten worden aangetoond dat andere oplossingen niet tot
een bevredigend resultaat leiden (zie ook bijlage 3). Op het terrein van Schiphol wordt
veel energie gestoken in het voorkomen van concentraties risicosoorten en verjagen
van (concentraties) van vogels wanneer deze vogels toch worden aangetroffen.
Daarnaast is het grondgebruik rond de banen gericht op een minimaal aanbod aan
geschikt habitat voor risicosoorten (lang-gras-beheer). Deze maatregelen zijn
ontoereikend om aanvaringen tussen ganzen en vliegtuigen volledig te voorkomen.
Daarnaast komen op het vliegveld zelf geen ganzen voor. Aanvaringen tussen
vliegtuig en gans vinden plaats in het luchtruim (met name buiten de grenzen van het
vliegveld) en de herkomst van deze aldaar vliegende ganzen kan tot ca. 20 km van
Schiphol liggen. Broed-, foerageer, en rustplaatsen van ganzen die een risico vormen,
liggen tot ca. 20 km van de luchthaven.
In de omgeving van Schiphol worden op landbouwgronden maatregelen genomen om
het verblijf van ganzen te beperken (pijler 4 uit het convenant; zie hoofdstuk 1).
Belangrijkste maatregel is dat geoogste graanakkers zo snel mogelijk worden
ondergeploegd. Hierdoor wordt het voedselaanbod op lokaal niveau beïnvloed, en
daarmee ook het patroon van vliegbewegingen; maar kennelijk niet voldoende want
het aantal vliegbewegingen in de regio wordt hierdoor niet wezenlijk anders; er is
immers nog voldoende onbenut voedselaanbod in de directe omgeving van Schiphol.
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Daarnaast worden in het convenant ruimtelijke maatregelen voorgesteld (pijler 2,
hoofdstuk 1). Deze zullen pas op termijn kunnen leiden tot een stabilisatie en
vermindering in het aanbod aan broedhabitat. Voorts is nog een veelheid aan
maatregelen denkbaar die aangrijpen op de lokale verspreiding van ganzen (zie
hoofdstuk 7 en 8 voor details). Vliegpatronen kunnen hierdoor wijzigen, het aantal
ganzen en hun bewegingen zullen hierdoor niet afnemen; zeker gezien het vermogen
tot verdere toename van alle soorten (zie verder hoofdstuk 7). Worden deze beide
pijlers in samenhang bezien dan leiden deze in de huidige situatie tot een gunstige
verandering in vliegpatronen; de dichtheid aan bewegingen is thans zo hoog dat het
risico niet wezenlijk zal afnemen. Reductie van het aantal is daarmee de enige
bevredigende oplossing om het gestelde doel te kunnen bereiken. Dan kunnen deze
drie pijlers, in samenhang. leiden tot de gewenste afname in de dichtheid van
vliegbewegingen en daarmee in een afname van de kans op een aanvaring tussen
gans en vliegtuig (zie ook bijlage 3).
Onderhavig plan is gestoeld op het uitgangspunt dat de gunstige staat van
instandhouding van de betrokken beschermde inheemse soorten niet in het geding zal
komen; ook niet in de toekomst. In de volgende paragraaf wordt dit uitgangspunt
verder uitgewerkt.
5.1.1

Ingrijpen in een populatie
In artikel 4 lid 1 van de Flora- en faunawet (Ffw) is geregeld welke diersoorten als
beschermde inheemse soorten worden aangemerkt. Op grond van artikel 4 lid 1 onder
b worden alle van nature op het Europees grondgebied van de lidstaten voorkomende
soorten vogels met uitzondering van gedomesticeerde vogels behorende tot bij
algemene maatregel van bestuur aangewezen soorten als beschermd aangemerkt.
Grauwe gans, brandgans, kolgans en Canadese gans komen van nature in Europa
voor en zijn daarmee beschermd. Naar de verplichting van artikel 4 lid 4 heeft de
minister in de “Bekendmaking lijsten beschermde inheemse Diersoorten” de lijst met
namen van de soorten die onder artikel 4 lid 1 vallen gepubliceerd; deze
bekendmaking is gedaan in het belang van de kenbaarheid en rechtszekerheid en is
niet bepalend voor de vraag of een soort een beschermde inheemse diersoort is of
niet en heeft dus geen zelfstandig rechtsgevolg (Kamerstukken 11 1992/93, 23 147,
nr. 3, p. 66). Voordat er dus tot beheer van deze vogelsoorten overgegaan mag
worden is een vrijstelling, aanwijzing of ontheffing op basis van respectievelijk artikel
65, 67, 68 of 75 Flora- en faunawet (Ffw) noodzakelijk.
Een ontheffing op basis van artikel 68 kan aan een faunabeheereenheid worden
afgegeven op basis van een faunabeheerplan (gestoeld op planmatig beheer) indien
geen afbreuk wordt gedaan aan de gunstige staat van instandhouding van de soort en
indien er geen andere bevredigende oplossing beschikbaar is:
• in het belang van volksgezondheid en openbare veiligheid;
• in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;
• ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, vee, bossen,
bedrijfsmatige visserij en wateren;
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•
•

ter voorkoming van schade aan flora en fauna;
met het oog op andere, bij algemene maatregel van bestuur aan te wijzen
belangen.

Voor de Canadese gans geldt een landelijke vrijstelling ter voorkoming van
landbouwschade. Op basis van artikel 65 (Ffw) en artikel 1 van de Regeling beheer en
schadebestrijding dieren kunnen Canadese ganzen dus worden beheerd ter
voorkoming van schade aan de landbouw. Daarnaast kan de Canadese gans worden
bestreden na het verkrijgen van ontheffing (artikel 68 Ffw, bijvoorbeeld ten behoeve
van de veiligheid van het luchtverkeer) of op basis van een aanwijzing (artikel 67 Ffw).
De soepgans, nijlgans en Indische gans zijn onbeschermd. Deze ganzen kunnen
worden bestreden. Voor het gebruik van het geweer is toestemming van GS nodig
middels een aanwijzing op basis van artikel 67. Wel zal een van de vier genoemde
belangen in het geding moeten zijn en een andere bevredigende oplossing niet
mogelijk zijn. In Zuid-Holland is zo’n aanwijzing van kracht; in Utrecht alleen voor
soepgans en nijlgans.
Beheer en schadebestrijding (afschot, vangst) is niet toegestaan op zon- en
feestdagen (artikel 74 Ffw); Gedeputeerde Staten kunnen ontheffing verlenen om hier
van af te wijken.
Welk belang is in het geding?
Het huidige voorkomen van ganzen rondom Schiphol leidt er toe dat de veiligheid van
het luchtverkeer wordt bedreigd. Dit is een wettelijk erkend belang dat ingrijpen in de
populatie noodzakelijk kan maken.
Dit plan is geschreven vanuit het besef dat uit oogpunt van de veiligheid van het
luchtverkeer een onderbouwde aanpak die leidt naar een planmatige oplossing
dringend gewenst is. Aan andere wettelijk erkende belangen, die rondom Schiphol
ook in het geding kunnen zijn, is in dit plan geen aandacht besteed.
5.1.2

Gunstige staat van instandhouding
Voor zover het door de Ffwet beschermde soorten betreft is één van de voorwaarden
voor het verlenen van een ontheffing ex artikel 68, en uitvoering van maatregelen op
soorten die geplaatst zijn op de vrijstellingslijst ex artikel 65, dat de ‘gunstige staat van
instandhouding’ van de betrokken soort niet in het geding mag komen (cf. artikel 68 lid
1, artikel 67 lid 3, artikel 65 lid 2). Voor soorten die niet door de Ffwet beschermd zijn,
is de gunstige staat van instandhouding geen relevant aspect.
De staat van instandhouding is in de Europese Habitatrichtlijn als volgt omschreven:
“het effect van de som van de invloeden die op de betrokken soort inwerken en op
lange termijn een verandering kunnen bewerkstelligen in de verspreiding en de
grootte van de populaties van de soort op het in artikel 2 (van de Habitatrichtlijn)
bedoelde grondgebied” (artikel 1).
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De staat van instandhouding van een soort wordt overeenkomstig artikel 2 van de
Habitatrichtlijn als gunstig beschouwd indien:
• uit populatiedynamische gegevens blijkt dat de betrokken soort nog steeds
een levensvatbare component is van het natuurlijke habitat waarin deze
voorkomt, en dat vermoedelijk op lange termijn zal blijven;
• en het natuurlijke verspreidingsgebied van die soort niet kleiner wordt of
binnen afzienbare tijd lijkt te zullen worden;
• en een voldoende grote oppervlakte habitat aanwezig is en waarschijnlijk zal
blijven bestaan om populaties van die soort op lange termijn in stand te
houden.
Om de staat van instandhouding van een soort te kunnen beoordelen moeten dus
zowel lokale (populatiedynamica, habitatgrootte en kwaliteit) als regionale
(verspreiding en samenhang van populaties, totale habitatbehoefte) indicatoren in de
oordeelsvorming worden meegenomen. In dit faunabeheerplan wordt de gunstige
staat van instandhouding op het niveau van de drie betrokken provincies gewogen.
Grauwe gans
Populatiedynamiek en natuurlijk habitat
De grauwe gans is van origine een bewoner van moerasgebieden (Cramp & Simmons
1978). In deze gebieden speelt ze door vraat van (wortels van) grote moerasplanten
(riet) een rol in de dynamiek van deze ecosystemen (Van Eerden 1997). Opgaven van
broedgevallen uit het begin van de twintigste eeuw komen steevast uit de
laagveenmoerassen in Laag-Nederland (Lensink et al. 2012a). Na het vrijwel
verdwijnen van de soort uit Nederland in de jaren twintig, vindt hernieuwde kolonisatie
plaats vanuit de uitgestrekte moerassen die kortstondig aanwezig waren bij de
drooglegging van de Flevopolders. Achtereenvolgens komen meldingen uit de
Noordoostpolder (jaren dertig en veertig), Oostelijk Flevoland (jaren vijftig) en Zuidelijk
Flevoland (jaren zestig) (Lensink et al. 2012a). Toen besloten werd de Oostvaardersplassen te handhaven en niet te ontginnen, was permanent habitat voor de soort
aanwezig. Van hieruit begon de opmars van de soort in het midden van het land.
Tussen de jaren twintig (laatste broedgeval) en de jaren zeventig (aanvang toename
en uitbreiding) is het landbouwkundig gebruik van agrarische gronden aanmerkelijk
geïntensiveerd. Hierdoor was het voor de grauwe gans zeer aantrekkelijk (en lonend)
om buiten moerasgebieden te foerageren. De omvang van de populatie wordt
sindsdien niet meer bepaald door de draagkracht van moerasgebieden maar door de
draagkracht van de landbouwgronden. De relatief kleine oppervlakte moerasgebieden
was niet meer bepalend maar vooral de relatieve grote oppervlakte eiwitrijk grasland
(Van Eerden et al. 1996, Van der Jeugd et al. 2006).
In Noord-Holland, en minder in Zuid-Holland en Utrecht komen in de
veenweidegebieden verspreid grotere en kleinere moerascomplexen voor. Indien
grauwe ganzen uitsluitend in deze gebieden zouden leven zou de omvang van de
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populatie in het relevante gebied aanmerkelijk kleiner zijn. Hierin zijn drie aspecten
van belang:
• de oppervlakte opgroeigebied voor ouders met jongen;
• de oppervlakte grasland om in de winter te foerageren;
• de oppervlakte moeras (riet) voor tweede en derdejaars vogels om tijdens de
rui op te foerageren.
De eerste limiterende factor voor de grauwe gans is de oppervlakte opgroeigebied die
voor jonge vogels beschikbaar is (Schekkerman et al. 1999). Analyses van ouderparen met jongen in een aantal broedgebieden in het oosten van het land hebben
geleerd dat een paar met jongen een tot twee hectare grasland nodig heeft om het
broedseizoen succesvol af te sluiten (Schekkerman et al. 1999, Van der Jeugd et al.
2006, Boudewijn et al. 2006). Deze graslanden liggen binnen korte afstand van de
broedplaatsen dan wel binnen korte afstand van wateren waar ouders met jongen kort
na het uitkomen van de eieren heen zijn getrokken.
In de wintermaanden kan de voedselvoorziening beperkend worden. Agrarisch
grasland heeft een draagkracht van ongeveer 1.700 kolgans-dagen/ha per
winterseizoen, natuur-grasland van 200-400 kolgans-dagen/ha (Ebbinge & Van der
Greft-van Rossum 2004). Deze maat kan worden omgerekend naar eenheden grauwe
gans. Dan worden de waarden achtereenvolgens 1.340 en 157-315 grauwe gans
dagen/ha. Een winterseizoen duurt ongeveer 120-150 dagen. Dat wil zeggen dat op
agrarisch grasland maximaal 11 grauwe ganzen/ha kunnen overleven en op
natuurgrasland ongeveer 1,5-2,5 grauwe ganzen/ha
Grauwe ganzen kunnen hun vleugelrui in moerasgebieden (met riet als dominante
plantensoort) volbrengen. Gedurende de 35 dagen dat ze niet kunnen vliegen,
overleven ze op de groene delen van riet en op reserves die ze voorafgaande aan de
rui hebben opgebouwd (Van Eerden et al. 1997). De rui van grauwe ganzen in de
Oostvaardersplassen geeft een handvat om de draagkracht van moerassen voor
ruiende vogels te schatten. Het afgelopen decennium maakten ongeveer 20.000
ganzen gebruik van dit gebied gedurende de vleugelrui (Van Roomen et al. in serie).
Voor deze vogels was ongeveer 2.000 ha moeras beschikbaar. Dit betekent 1 gans
per 0,1 ha. De ganzen gebruiken niet het volledige moeras. Ze vreten zich vanaf het
open water een weg het moeras in. De randlengte is hierin een belangrijke factor voor
de mogelijkheden voor de grauwe gans.
Onder de huidige omstandigheden zal een (groot) deel van de broedvogels met
jongen (als de mogelijkheid aanwezig is) zich direct na het uitkomen van de jongen
vanuit het broedhabitat (natuurgebied) naar agrarisch grasland verplaatsen. Hierdoor
neemt de overleving van de kuikens toe waardoor de output ver boven het niveau ligt
van een populatie die in omvang bepaald wordt door de draagkracht van het
natuurgebied. Nadat de jongen vliegvlug zijn geworden verblijven adulten met jongen
vooral op landbouwgronden, zeker als de voedselkwaliteit daar aanmerkelijk beter is
dan in de moerasgebieden (natuurgebieden). Dit heeft tot gevolg dat de overleving
van jongen groter is dan wanneer deze vogels uitsluitend op natuurgebieden zijn
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aangewezen. Dit leidt tot de conclusie dat zolang de volledige draagkracht van het
landschap (inclusief de mogelijkheden van landbouwgronden) niet wordt benut de
aanwas van jongen de sterfte onder (sub-)adulten ruimschoots zal overtreffen en de
populatieomvang zal toenemen. Dit geldt onder alle scenario’s (hoofdstuk 7) waar
voor gekozen zou kunnen worden. Maatregelen zijn daarom altijd noodzakelijk om de
soort op een gewenst niveau te houden (onder de aanname dat het doel lager ligt dan
het maximum).
Natuurlijk verspreidingsgebied
Het natuurlijke verspreidingsgebied van de grauwe gans omvat grote delen van
Europa; van de Britse Eilanden tot diep in Rusland. Van oorsprong is de soort een
bewoner van moerassen in rivierdalen en delta’s. In het dichtbevolkte Nederland
broedt de soort nog steeds voornamelijk in gebieden die te boek staan als moeras of
anderszins natte natuur. Daarnaast ontdekt de soort nieuwe mogelijkheden in
overhoekjes, knooppunten van snelwegen en buitenwijken van steden en dorpen met
een combinatie van plantsoen, water en grasveld. Buiten het broedseizoen benut de
soort vooral het grote voedselaanbod op landbouwgronden. Door de populatie in
omvang af te stemmen op de draagkracht van de belangrijke moerasgebieden binnen
de provincie ontstaat een verspreidingsbeeld dat een afspiegeling is van deze
draagkracht en dat in essentie weinig afwijkt van het huidige verspreidingsbeeld;
kleine vestigingen zullen naar schatting verdwijnen, grote vestigingen worden kleiner.
In groter verband (Nederland, West-Europa) worden het verspreidingspatroon en het
verspreidingsgebied in het geheel niet aangetast.
Habitat
De maatregelen (afschot, vangst, nestbehandeling) die in het kader van het
faunabeheerplan worden voorgesteld, hebben in het geheel geen invloed op het
habitat van de soort. Dit punt is derhalve verder niet van belang.
Gunstige staat van instandhouding
De natuurlijke populatieomvang in Noord-Holland wordt op basis van de oppervlakte
‘natuurgebied’ en de draagkracht van deze terreinen geschat op enkele duizenden
paren (zie hiervoor). Het huidige aantal ligt daar ver boven (>15.000 paar), mede door
het grote aanbod aan eiwitrijk grasland buiten de natuurgebieden als optimaal
foerageerhabitat voor de ganzen uit de natuurgebieden. Het huidige aantal heeft de
potentie om nog verder toe te nemen (zie o.a. Kleijn et al. 2011).
Voor grauwe gans is in dit plan als numerieke doel geformuleerd 150 paar in de 0-10
km en 1.100 paar in de 10-20 km zone. Deze paren zullen vooral in de Natura 2000
gebieden kunnen worden aangetroffen; in het beheer zal hierop worden ingespeeld.
Kolgans
Populatiedynamiek en natuurlijk habitat
De kolgans is van origine een broedvogel van de hoog-arctische toendra’s (Cramp &
Simmons 1978). De winterkwartieren liggen in de gematigde zone waarbij de soort in
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het voorjaar achter de sneeuwgrens aan naar het noorden trekt en in het najaar voor
de sneeuw uit naar de gematigde zone komt.
In 1988 is een verbod op het gebruik van kolganzen als lokvogel voor de jacht van
kracht geworden. Nadien zijn vanaf 1989 op verschillende plekken in Nederland
broedgevallen vastgesteld (Lensink 1996a). Deze broedgevallen zijn gelieerd aan de
vrijlating van lokvogels. Deze vogels waren afkomstig uit gevangenschap en ook in
gevangenschap geboren. Hen ontbrak de natuurlijke drang tot trek; geen ouders die
het voor hebben gedaan, geen print van de hoog-noordelijke sterrenhemels voor
locatiebepaling. Daarmee is een niet-trekkende variant van de kolgans ontstaan die
jaarrond in en rond het broedgebied verblijft. De kolgans is een soort die semikoloniaal broedt. Kolonies in de regio rond Schiphol zijn vooral in natte en moerassige
terreinen aangetroffen met in de directe omgeving overwegend graslanden.
Vooralsnog gaat het om kleine aantallen van hooguit enkele paren.
Broedende kolganzen zijn in Nederland een door de mens geïntroduceerd fenomeen.
In het huidige stadium van populatieontwikkeling (groei) overtreft de aanwas van
jongen de sterfte onder (sub)adulten. Daarmee kan de soort in theorie op ieder
willekeurig gekozen niveau worden gehouden, zonder dat het risico bestaat dat ze zal
uitsterven.
Natuurlijk verspreidingsgebied
Het natuurlijk verspreidingsgebied van de soort ligt in arctische gebieden boven de
Poolcirkel (broedvogels) en de gematigde zone (overwintering). Door de introductie
van de soort in de gematigde zone, die tot vestiging als broedvogel heeft geleid, is het
natuurlijke verspreidingspatroon doorbroken en is een nieuw verspreidingsgebied
ontstaan.
Ingrijpen in de populatie ganzen zal niet leiden tot veranderingen in het natuurlijke
verspreidingsgebied. Het onnatuurlijke karakter van het voorkomen als broedvogel in
de gematigde zone wordt door ingrijpen aan banden gelegd en afhankelijk van de
keuze terug naar de natuurlijke situatie gebracht. Eliminatie van deze vestigingen leidt
tot herstel van het natuurlijke verspreidingsgebied. Buiten de regio Schiphol broedt de
soort op verschillende locaties en neemt toe. Daarmee is het voortbestaan van de
soort als broedvogel in Nederland zondermeer verzekerd.
Habitat
De maatregelen die in het kader van het faunabeheerplan worden voorgesteld,
hebben in het geheel geen invloed op het broed- of foerageerhabitat van de soort. Dit
punt is derhalve verder niet van belang.
Gunstige staat van instandhouding
De regio rond Schiphol (en Nederland) maakt geen deel uit van het natuurlijke
verspreidingsgebied van de kolgans als broedvogel. Op basis hiervan zou een
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nulstand mogelijk zijn zonder dat de gunstige staat van instandhouding wordt
aangetast.
Brandgans
Populatiedynamiek en natuurlijk habitat
Het oorspronkelijke broedgebied van de brandgans ligt in de hoog-arctische gebieden
in het noorden van Siberië (Cramp & Simmons 1978). De winterkwartieren van deze
vogels liggen in de gematigde zone van West-Europa met als centraal punt
Nederland. In de jaren tachtig heeft de soort zich vanuit ontsnapping(en) (Nederland)
als broedvogel in het Deltagebied gevestigd (Meininger & van Swelm 1994). Vrij snel
na de eerste vestigingen in het vrije veld kwam het zwaartepunt van de verspreiding
als broedvogel in de Noordelijke Delta te liggen. In de jaren negentig zijn vestigingen
in de veenweidegebieden ontstaan; deze nemen gelijk de vestigingen in de Delta, in
rap tempo toe. De Nederlandse brandganzen zijn standvogel en verblijven het hele
jaar in en rond de broedgebieden. In de regio rond Schiphol komt een aantal broedpopulaties brandganzen voor waarvan die ten noorden van Amsterdam de grootste
zijn (Scharringa et al. 2010); kleinere broedpopulaties zijn aangetroffen in de WBE
Duin- & Bollenstreek (>20 paar).
In de eerste jaren na vestiging bereikt een groep brandganzen een ongekend hoge
groeisnelheid van meer dan 40% per jaar. Een decennium later wordt de jaarlijkse
toename kleiner, vooral als gevolg van dichtheidsafhankelijke processen waardoor het
broedsucces afneemt (Van der Jeugd et al. 2006). In de vestigingen in Waterland is
nog sprake van exponentiële groei.
Indien gekozen wordt voor een kleinere omvang van de broedpopulatie, zal dit
logischerwijs tot een afname van het aantal broedvogels leiden. De aanwas zal de
sterfte overtreffen; ook bij een (veel) lager populatieniveau. Daarmee kan de soort in
theorie op ieder willekeurig gekozen niveau worden gehouden, zonder dat het risico
bestaat dat ze zal uitsterven.
Natuurlijk verspreidingsgebied
Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de soort ligt in arctische gebieden boven
de Poolcirkel (broedvogels) en de gematigde zone (overwintering). Door de introductie
van de soort in de gematigde zone, die tot vestiging als broedvogel heeft geleid, is het
natuurlijke verspreidingspatroon doorbroken en is een nieuw verspreidingsgebied
ontstaan.
Ingrijpen in de populatie ganzen binnen het werkingsgebied van dit faunabeheerplan
zal niet leiden tot veranderingen in het natuurlijke verspreidingsgebied. Het
onnatuurlijke karakter van het voorkomen als broedvogel in de gematigde zone wordt
door ingrijpen aan banden gelegd en afhankelijk van de keuze terug naar de
natuurlijke situatie gebracht. Eliminatie van deze vestigingen leidt tot herstel van het
natuurlijke verspreidingsgebied. Buiten de regio Schiphol broedt de soort op
verschillende locaties en neemt toe (bijvoorbeeld enkele duizenden paren rond het
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Haringvliet). Daarmee is het voortbestaan van de soort als broedvogel in Nederland
zondermeer verzekerd.
Habitat
De maatregelen die in het kader van het faunabeheerplan worden voorgesteld,
hebben geen invloed op het broed- of foerageerhabitat van de soort. Dit punt is
derhalve verder niet van belang.
Gunstige staat van instandhouding
De regio rond Schiphol (en Nederland) maakt geen deel uit van het natuurlijke
verspreidingsgebied van de brandgans als broedvogel. Op basis hiervan zou een
nulstand mogelijk zijn zonder dat de gunstige staat van instandhouding wordt
aangetast.
Canadese gans
Soorten en ondersoorten
De Canadese gans Branta canadensis is in taxonomisch opzicht een soort met een
verhaal. Tot voor kort was B. canadensis de verzamelnaam en werden 11
ondersoorten onderscheiden (Mowbray et al. 2002). De Canadese gans in Nederland
wordt ook wel grote Canadese gans B. c. canadensis genoemd (Bijlsma et al. 2000).
Dit is de grootste van de genoemde 11 ondersoorten. Het is in Noord-Amerika ook
een van de meest talrijke ondersoorten die in een reeks klimaatzones tot broeden
komt. Recent is de Canadese gans in taxonomisch opzicht gesplitst in grote
Canadese gans (met B.c. canadensis) en kleine Canadese gans (B. hutchinsii)
(Sangster et al. 1998).
In Europa zijn enkele waarnemingen (Schotland, Ierland) van kleine ondersoorten van
de Canadese gans bekend. Deze vogels behoren tot de oostelijke ondersoorten uit de
VS en behoren tot B. h. hutchinsii). In Nederland zijn enkele geaccepteerde
waarnemingen van een kleine Canadese gans (Van den Berg et al. 1999); van grote
Canadese gans ontbreken waarnemingen van vogels met een aantoonbare herkomst
uit Noord-Amerika.
In Nederland is de grote Canadese gans de meest verbreide en meest talrijke soort
van de Canada ganzen. De Nederlandse vogels staan ook in contact met
soortgenoten in aangrenzende gebieden in Duitsland en België. Ten noorden van
Amsterdam, omgeving Purmerend komt een aanzienlijke vestiging met kleine
Canadese gans voor. Elders in het land gaat het nog om kleine aantallen in kleine
vestigingskernen.
Grote Canadese gans
Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de grote Canadese gans (B. c.
canadensis) ligt in Noord-Amerika (Mowbray et al. 2002), waarbij zuidelijke
broedpopulaties vrijwel standvogel zijn en noordelijke populaties trekvogel. De
Canadese gans wordt binnen Europa als inheems gezien. Canadese ganzen zijn in

63

staat om vanuit Noord-Amerika op eigen kracht Europa te bereiken; waarbij in de
uitleg geen onderscheid naar ondersoorten is gemaakt. Daarmee is het discutabel of
deze aanduiding van toepassing moet zijn op de grote Canadese gans (zie verderop).
De vestiging van de soort als broedvogel in Europa is het gevolg van menselijk
handelen met als belangrijkste motief de jacht. De soort is in de jaren twintig (van de
vorige eeuw) uitgezet in Engeland, in jaren de jaren dertig in Finland, in de jaren
veertig in Zweden en in de jaren vijftig in Noorwegen (Cramp & Simmons 1977).
De grote Canadese gans komt in Nederland als broedvogel voor door introducties en
ontsnappingen. In Nederland, en ook in de regio rond Schiphol, bevinden zich
verschillende vestigingskernen, waarbij alle kernen een ongeveer gelijkluidend hoog
groeitempo kennen van meer dan 40% toename per jaar.
Indien gekozen wordt voor een kleinere omvang van de broedpopulatie, zal dit
logischerwijs tot een afname van het aantal broedvogels leiden. De aanwas zal de
sterfte overtreffen; ook bij een (veel) lager populatieniveau. Daarmee kan de soort in
theorie op ieder willekeurig gekozen niveau worden gehouden, zonder dat het risico
bestaat dat ze zal uitsterven.
Natuurlijk verspreidingsgebied
Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de grote Canadese gans als broedvogel
ligt in Noord-Amerika. Door de introductie van de soort in Europa, die tot vestiging als
broedvogel heeft geleid, is het natuurlijke verspreidingspatroon doorbroken en is een
nieuw verspreidingsgebied ontstaan.
Ingrijpen in de populatie ganzen zal niet leiden tot veranderingen in het natuurlijke
verspreidingsgebied. Het onnatuurlijke karakter van het voorkomen als broedvogel in
Nederland (Noord-Holland) wordt door ingrijpen aan banden gelegd en afhankelijk van
de keuze terug naar de natuurlijke situatie gebracht. Eliminatie van deze vestigingen
leidt tot herstel van het natuurlijke verspreidingsgebied.
Habitat
De maatregelen die in het kader van het faunabeheerplan worden voorgesteld,
hebben in het geheel geen invloed op het habitat van de soort. Dit punt is derhalve
verder niet van belang.
Gunstige staat van instandhouding
Nederland ligt buiten het natuurlijke verspreidingsgebied van de Grote Canadese gans
als broedvogel. Hiermee is een nulstand als doel gerechtvaardigd.
Kleine Canadese gans
Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de kleine Canadese gans (B. h.
hutchinsii) ligt in Noord-Amerika (Mowbray et al. 2002), waarbij zuidelijke
broedpopulaties vrijwel standvogel zijn en noordelijke populaties trekvogel. De
Canadese gans wordt binnen Europa als inheems gezien. Kleine Canadese ganzen

64

zijn in staat om vanuit Noord-Amerika op eigen kracht Europa te bereiken; dit heeft
nog nergens tot en natuurlijke vestiging geleid. De vestiging van de soort als
broedvogel in Nederland is het gevolg van menselijk handelen; ontsnappingen en
verwaarlozing van groepen uitgezette dieren in parken (Purmerend; Lensink 1996a).
In de regio rond Schiphol, bevindt zich een grote vestigingskern, met een hoog
groeitempo van meer dan 30% toename per jaar (Lensink et al. 2012b); dat wil
zeggen dat de aanwas de sterfte ruimschoots overtreft.
Indien gekozen wordt voor een kleinere omvang van de broedpopulatie, zal dit
logischerwijs tot een afname van het aantal broedvogels leiden. De aanwas zal de
sterfte overtreffen; ook bij een (veel) lager populatieniveau. Daarmee kan de soort in
theorie op ieder willekeurig gekozen niveau worden gehouden, zonder dat het risico
bestaat dat ze zal uitsterven.
Natuurlijk verspreidingsgebied
Het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de kleine Canadese gans als broedvogel
ligt in Noord-Amerika. Door de introductie van de soort in Europa, die tot vestiging als
broedvogel heeft geleid, is het natuurlijke verspreidingspatroon doorbroken en is een
nieuw verspreidingsgebied ontstaan.
Ingrijpen in de populatie ganzen zal niet leiden tot veranderingen in het natuurlijke
verspreidingsgebied. Het onnatuurlijke karakter van het voorkomen als broedvogel in
Nederland wordt door ingrijpen aan banden gelegd en afhankelijk van de keuze terug
naar de natuurlijke situatie (broedvogel van Noord-Amerika) gebracht. Eliminatie van
deze vestigingen leidt tot herstel van het natuurlijke verspreidingsgebied.
Habitat
De maatregelen die in het kader van het faunabeheerplan worden voorgesteld,
hebben in het geheel geen invloed op het habitat van de soort. Dit punt is derhalve
verder niet van belang.
Soepgans
De soepgans is de gedomesticeerde vorm van de grauwe gans en behoort niet tot de
beschermde fauna. De ‘gunstige staat van instandhouding’ is voor deze soort
derhalve geen relevant aspect.
Indische gans
De Indische gans komt van oorsprong voor in de regio China-India (Cramp &
Simmons 1978) en behoort niet tot de beschermde fauna. De ‘gunstige staat van
instandhouding’ is voor deze soort derhalve geen relevant aspect.
Nijlgans
De nijlgans komt van oorsprong voor in de tropische, subtropische en gematigde zone
van Afrika ten zuiden van de Sahara (Cramp & Simmons 1978) en behoort niet tot de
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inheemse fauna. In een grijs verleden kwam ze ook voor in het dal en de delta van de
Nijl en de Jordaanvallei ten noorden van de Sahara. De ‘gunstige staat van
instandhouding’ is voor deze soort geen relevant aspect als het gaat om maatregelen
die leiden tot een afname van de soort.
5.1.3

Conclusie
Het aantal ganzen in Nederland (en dus ook in de regio rond Schiphol) heeft kunnen
toenemen door een groot aanbod aan (onbezet) geschikt broedhabitat en een groot
en hoogwaardig voedselaanbod (met name op agrarische gronden). Beide worden bij
de thans aanwezige grote aantallen ganzen nog maar ten dele benut. Eventuele
maatregelen uit dit faunabeheerplan zullen aangrijpen op het aantal ganzen en niet op
het aanbod aan broedhabitat en het voedselaanbod. De omstandigheden blijven in de
nabije toekomst derhalve geschikt voor een groot aantal ganzen. Omdat de
populatieomvang van geen van de soorten aan zijn plafond zit, zal iedere populatie op
een niveau dat lager is dan het huidige niveau, weer willen groeien. Dat wil zeggen
dat de aanwas van jongen de sterfte onder (sub)adulten zal overtreffen. Het is dan
ook mogelijk om de populatie van soorten op ieder gewenst niveau te houden, zonder
dat voor het duurzaam voortbestaan (buiten de grenzen van dit faunabeheerplan) van
deze soorten behoeft te worden gevreesd.
De voorgestane doelen en bijbehorende maatregelen zullen geen afbreuk doen aan
gunstige staat van instandhouding. Daarbij zijn populatiedynamiek, natuurlijk
verspreidingsgebied en de oppervlakte habitat in de beschouwing betrokken. Het
natuurlijke verspreidingsgebied van de grauwe gans wordt door de maatregelen niet
aangetast, terwijl een (zeer) aanzienlijke reductie van kolgans en brandgans, het
natuurlijke verspreidingsgebied gebied juist recht doet, omdat beide soorten zich na
ontsnapping en vrijlating in Nederland hebben gevestigd. Het laatste geldt ook voor de
Canadese gans.

5.2

Natuurbeschermingswet 1998
De bescherming van gebieden is geregeld in de Natuurbeschermingswet 1998.
Daarbij gaat het om:
• Natura 2000-gebieden;
• Beschermde Natuurmonumenten.
Een aanzienlijk deel van de Beschermde Natuurmonumenten ligt binnen de
begrenzing van Natura 2000-gebieden. De aanwijzingsbesluiten Beschermd
Natuurmonument zijn in deze gevallen in die van Natura 2000-gebieden opgenomen.
Bij strijdigheid in doelen prevaleren die van Natura 2000.

5.2.1

Natura 2000 instandhoudingsdoelen
Voor alle Natura 2000-gebieden zijn ontwerp-aanwijzingsbesluiten beschikbaar, in
enkele gevallen zijn ze reeds onherroepelijk. Voor tien gebieden zijn voor één of meer
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soorten instandhoudingsdoelen voor broedvogels geformuleerd en voor twaalf
gebieden instandhoudingsdoelen voor niet-broedvogelsoorten (tabel 5.1, 5.2).
5.2.2

Uitvoeringsmaatregelen
Waar het gaat om ingrijpen in de huidige populaties ganzen in de regio rond Schiphol
zijn drie typen maatregelen beschikbaar, die in samenhang met elkaar worden
uitgevoerd, met ieder eigen effecten op de populatie en het gebruik van de omgeving:
• nestbehandeling;
• afschot;
• vangen en doden in de ruiperiode.
Nestbehandeling
De essentie van nestbehandeling is om in de broedperiode van een soort de eieren
onklaar te maken door schudden, prikken of oliën. Bij deze activiteit wordt het terrein
afgezocht op broedparen. Daarbij kunnen andere broedende soorten worden
verstoord met mogelijk negatieve gevolgen voor het broedsucces. Dit zal alleen het
geval kunnen zijn bij overlap in broedperiode. Grauwe ganzen broeden relatief vroeg
in het voorjaar (tabel 5.3). Een aantal relevante moerasvogelsoorten bevindt zich dan
nog in de winterkwartieren in Afrika. Canadese gans en kolgans zijn wat later met een
grotere kans op overlap met andere soorten. De Indische gans en brandgans zijn de
meest late soort uit het rijtje. Nijlgans en soepgans kennen een grote spreiding in
eileg, maar beginnen beide relatief vroeg en kunnen lang doorgaan.
Van de relevante soorten broedvogels in Natura 2000-gebieden is de aalscholver de
meeste vroege broedvogel, al in maart worden kolonies bezet. De meest late soorten
zijn Afrika-gangers als woudaap, zwarte stern en grote karekiet (tabel 5.4). In
hoeverre nestbehandeling van ganzen kan leiden tot verstoring van broedvogelsoorten die in het kader van Natura 2000 van belang zijn, wordt sterk bepaald door de
lokale situatie.
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Afschot
De essentie van afschot is dat voor de broedperiode aanvangt ganzen die herkenbaar
zijn als (potentieel) broedpaar te doden. Bij afschot voorafgaand aan de broedperiode
van broedparen grauwe ganzen worden daarbij geen andere broedende soorten
verstoord. Een aantal gebieden in de omgeving van Schiphol is aanwezen als Natura
2000-gebied vanwege het voorkomen van de grauwe gans, kolgans en brandgans als
doortrekker en/of wintergast.
Voor overwinterende grauwe gans, kolgans en brandgans wordt de landelijke staat
van instandhouding als ‘gunstig’ beoordeeld. Voor grauwe gans ligt het huidige aantal
vogels in de betrokken Natura 2000-gebieden ruim boven de aantallen die genoemd
zijn in het ontwerp-aanwijzingsbesluit. Van beide andere soorten zijn de aantallen die
genoemd zijn in de aanwijzingsbesluiten afgeleid van tellingen van vogels aan het
ste
begin van de 21 eeuw. In de wintermaanden overtreft het aantal hoog noordelijke
vogels het aantal Nederlandse vogels verre. Van grauwe gans en brandgans zijn het
vrijwel uitsluitend eigen broedvogels die gebruik maken van deze Natura 2000gebieden; hun aantal is het afgelopen decennium exponentieel toegenomen
(hoofdstuk 3). Het aantal kolganzen in Nederland in de winter neemt nog altijd licht
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toe; met thans een maximum van bijna 900.000 ex. Het aantal in de winter in de regio
rond Schiphol bestaat voor het overgrote deel uit hoog-arctische vogels.

niet-broedvogels
fuut
aalscholver
grote zilverrreiger
lepelaar
kolgans
grauwe gans
brandgans
smient
krakeend
slobeend
krooneend
tafeleend
kuifeend
topper
brilduiker
nonnetje
grote zaagbek
meerkoet
grutto
dwergmeeuw
zwarte stern

Tabel 5.3
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Naardermeer

Markermeer & IJmeer

Ilperveld, Varkensland, etc.

Wormer & Jisperveld & Kalverpolder

Polder Westzaan

Noordhollands Duinreservaat

Overzicht van Natura 2000-gebieden binnen 20 km van Schiphol met
een instandhoudingsdoel voor één of meer soorten niet-broedvogels.

Kennemerland-Zuid

Tabel 5.2
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?
60
2
90
5.800
90

?

6.400
200
50

710
?

?
?

510
160
15.600
90
20
?
3.200
18.800
70
170
80
40
4.500

920
1.200

3.000

2.800
40
80

3.500
90

120

20

?
?

Overzicht van de timing van de eileg van zeven soorten ganzen.
aanvang

piek

aanbevolen periode

eileg

eileg

nestbehandeling

eind februari

begin maart

half maart

Bureau Waardenburg

begin april

half april

eind april

Lensink ongepubliceerd

half april

eind april

begin mei

Van der Jeugd 2005

begin april

half april

eind april

Lensink 2002

begin maart

april

april, mei

Lensink 1998

Indische gans

half april

eind april

begin mei

Lensink & Van Horssen 2002

nijlgans

februari

maart

maart, april

grauwe gans
kolgans
brandgans
Canadese gans
soepgans

bron
timing eileg

Lensink 1996, 2002

Afschot in de zomermaanden van grauwe gans rond Natura 2000 gebieden kan op
basis van het voorgaande gevolgen hebben voor de instandhoudingsdoelen in enkele
gebieden (tabel 5.2). Wanneer de eigen broedvogels grotendeels zouden verdwijnen
zullen ook in de wintermaanden minder ganzen in en rond deze gebieden verblijven.
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Om te voorkomen dat doelen van grauwe gans in het geding komen, is voor de locatie
van de numerieke doelen voor deze soort vooral aan Natura 2000-gebieden gedacht;
150 paar in de 0-10 km en 1.100 paar in de 10-20 km zone. Hiermee zullen de doelen
in Ilperveld cs, Markermeer/IJmeer en Oostelijke Vechtplassen niet in het geding
komen en kan geen sprake zijn van significant negatieve effecten.
Afschot (of vangst) van kolgans en brandgans in de zomer zal naar verwachting niet
tot effecten op Natura 2000-doelen leiden. De doelen hebben grotendeels betrekking
op hoogarctische vogels die hier alleen in de wintermaanden verblijven.
Vangst in de ruiperiode
Vangen van ganzen is in de periode dat ze hun slagpennen ruien relatief eenvoudig,
omdat ze dan niet kunnen vliegen. Bij de meeste soorten ruien de adulten (met
jongen) de pennen in de tweede helft van opgroeiperiode van de jongen. Subadulten
ruien de pennen in dezelfde periode, soms iets eerder. Ruiende adulten met jongen
worden vooral in de opgroeigebieden nabij de broedplaatsen gevonden (Natura 2000gebieden en daarbuiten). Ruigroepen van subadulten kunnen overal opduiken, steeds
bij een combinatie van open water met foerageergebied (Natura 2000-gebieden en
daarbuiten). Of vangst van deze groepen in Natura 2000-gebieden leidt tot
(ongewenste) verstoring van broedvogels in deze beschermde gebieden, wordt sterk
bepaald door de lokale situatie, maar is op voorhand niet uitgesloten. Indien goed
voorbereid (en in overleg met alle betrokkenen), is vangen op een locatie een
eenmalige actie waarbij kwetsbare plekken eenvoudig kunnen worden ontzien.
Tabel 5.4

Overzicht van de timing van broeden van soorten met een
instandhoudingsdoel in één of meer Natura 2000-gebieden.
begin nestbouw

aalscholver

vanaf eind februari

roerdomp

april

woudaap

vanaf half mei

purperreiger

vanaf half april

bruine kiekendief

vanaf half april

porseleinhoen

vanaf begin mei

zwartkopmeeuw

vanaf half april

visdief

vanaf begin mei

zwarte stern

vanaf half mei

ijsvogel

vanaf half april

paapje

vanaf begin mei

tapuit

vanaf half april

snor

vanaf half april

rietzanger

vanaf half april

grote karekiet

vanaf half mei

Indirecte maatregelen
Vangst, afschot en nestbehandeling zijn zeer direct werkende maatregelen. Daarnaast
zijn ook maatregelen mogelijk die indirect effect hebben op aantallen ganzen. Deze
zijn geen onderdeel van dit plan maar worden hier volledigheidshalve kort genoemd.
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Deze maatregelen worden elders binnen de kaders van het NRV-convenant
(Anonymus 2012) verder uitgewerkt.
5.2.3

Conclusie
Nestbehandeling en vangen van ruiende vogels kunnen indien maatregelen
onzorgvuldig worden uitgevoerd tot verstoring van broedende soorten leiden die in
Natura 2000-gebieden een instandhoudingsdoel kennen. Of dit werkelijk zo zal zijn,
wordt sterk bepaald door de lokale situatie. Grauwe ganzen broeden relatief vroeg,
met de eileg tussen eind februari en eind maart zodat de meeste van de andere
Natura 2000-broedvogelsoorten nog niet actief zijn dan wel aanwezig (enkele wel).
De instandhoudingsdoelen voor de overwinterende grauwe gans, kolgans en
brandgans liggen (ruimschoots) beneden de huidige aantallen van deze soorten.
Afschot in het zomerhalfjaar van grauwe gans zal in geen van de gebieden kunnen
leiden tot aan aantasting van de instandhoudingsdoelen. In deze gebieden blijven
voldoende paren (als onderdeel van het numerieke doel) aanwezig om aan het
instandhoudingsdoel te kunnen voldoen. Voor brandgans en kolgans bestaat evenmin
een risico voor aantasting van het instandhoudingsdoel. Dit heeft in hoge mate
betrekking op het verblijf van winterganzen, alwaar het voorgenomen beheer conform
dit plan geen invloed op heeft.
Om zekerheid te krijgen of activiteiten in het kader van dit plan worden voorgesteld
kunnen leiden tot een effect op instandhoudingsdoelen kan een voortoets
Natuurbeschermingswet noodzakelijk zijn; het is aan het bevoegd gezag in deze om
hierover te oordelen. E.e.a. kan ook in het beheerplan van het desbetreffende N-2000
gebied geregeld worden.
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6 Evaluatie ingrepen tot nu toe
De afgelopen jaren is op verschillende fronten ingegrepen in de populaties ganzen
rondom Schiphol. Het ging om afschot/vangst en nestbehandeling (bijlage 3).

Nestbehandeling
Sinds 2008 wordt jaarlijks een steeds groter aantal nesten binnen de 10 km zone en in
de 10-20 km zone behandeld. Daarbij worden eieren of geprikt of gedompeld. Het
effect is dat het uitkomstsucces van een nest aanzienlijk wordt beperkt (bijlage 2).
Voor grauwe ganzen gaat het in 2011 om ruim 4.300 nesten, van de andere soorten
om honderd tot enkele honderden nesten. De afgelopen jaren is het aantal
behandelde nesten van grauwe ganzen gestaag toegenomen (figuur 6.1). Onder de
ander soorten is het beeld wisselend.
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aantal behandelde

6.1

3.000
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Figuur 6.1
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2012

Aantal behandelde nesten grauwe gans in 2008-2011 in de 0-20 km
zone.

Van de grauwe gans zijn in 2011 in de 0-20 km ruim 4.300 nesten behandeld op een
broedpopulatie van minimaal 11.000 paren. Dit is nog geen 40% van het aantal
nesten. Binnen de 10 km zone gaat het om 4.000 nesten op een geschatte
broedpopulatie van 5.000 paar of meer. Dit komt overeen met naar schatting 70-80 %
van alle aanwezige nesten. In het volgende hoofdstuk wordt getoond dat
nestbehandeling relatief weinig effect heeft in een situatie van een sterk groeiende
populatie. Pas bij een zeer hoge effectiviteit (>85%) in een heel groot gebied wordt de
reproductieve output wezenlijk lager (zie verder hoofdstuk 7.2).
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6.2

Vangst
Alleen in 2009 heeft een eenmalige vangactie plaatsgevonden (provincie Utrecht, 1020 km zone, 618 ex.). Nadien is vangen niet meer mogelijk geweest; het te gebruiken
dodingsmiddel was niet vermeld in de Flora- en faunawet en daarmee was het gebruik
ervan niet toegestaan (Raad van State, zaaknr. 201103334/1/H3 , dd. 4 januari 2012).
In 2012 is op basis van een vrijstelling van het ministerie van I&M samen met een
ontheffing van de provincie Noord-Holland het vangen en doden van ganzen wettelijk
mogelijk. Deze ingreep heeft stand gehouden in een zaak (voorlopige voorziening)
voor de rechtbank van Haarlem (LJN BW7519, AWB 12/2583). In navolging van deze
uitspraak heeft de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu besloten tot een
vrijstelling.
In de zomer van 2012 zijn in Noord-Holland binnen 20 km van de luchthaven Schiphol
gedurende twee weken op verschillende locaties grauwe ganzen gevangen en
gedood. In totaal ging het om 5.054 exemplaren.

6.3

Afschot
In Zuid-Holland, Noord-Holland en Utrecht is het afgelopen decennium het niveau van
ingrepen in ganzen toegenomen (figuur 6.2). In eerste instantie ging het vooral om
verjagend afschot; vanaf 2007 of 2008 ook om gericht afschot met als doel het aantal
te reduceren (tabel 6.1). Het gerealiseerde afschot vertoon daarom sinds 2007 een
stijgende lijn (figuur 6.2).
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Afschot van grauwe ganzen in 2005-2011 in de 0-20 km zone (incl. 618
gevangen vogels in Utrecht in 2009).

Onder de andere soorten ganzen wordt jaarlijks een wisselend aantal ganzen
geschoten (bijlage 2). Evenwel; op hoofdlijnen is ook onder deze soorten sprake van
een toename van het afschot.

74

Tabel 6.1

Overzicht van verleende ontheffingen/aanwijzingen in drie provincies.

provincie

Zuid-Holland

Noord-Holland

Utrecht

grauwe gans

1 april - 1 oktober *

1 april - 1 oktober

1 april - 1 oktober

sinds 2002 verjagend afschot

sinds 2009 verjagend afschot

sinds 2003 (verjagend) afschot

sinds 2007 beheerafschot

sinds 2011 afschot
Schiphol-ontheffing 10 km

sinds 2011 aanvullend afschot

sinds 2008 afschot

tbv Schiphol

1 oktober – 1 april
broedparen; 1 februari – 1 april
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------brandgans

1 mei - 1 oktober *

1 mei - 1 oktober

1 april – 1 oktober

sinds 2002 verjagend afschot

sinds 2010 verjagend afschot

2009 en 2010 hele provincie

sinds 2007 afschot

afschot
Schiphol-ontheffing 6 km

2013 delen provincie

sinds 2008 afschot

verjagend afschot

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------soepgans

gehele jaar

gehele jaar

gehele jaar

sinds 2002
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------kolgans

1 april - 1 oktober *

1 april - 1 oktober

sinds 2007 afschot

sinds 2009 verjagend afschot

1 april - 1 oktober

sinds 2011 afschot
Schiphol-ontheffing 6 km
sinds 2008 afschot
1 oktober – 1 april
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Canadese gans

gehele jaar

gehele jaar

gehele jaar

sinds 2002
Schiphol-ontheffing 6 km
sinds 2008 afschot
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------nijlgans

gehele jaar
sinds 2002

gehele jaar
Gehele jaar: Schiphol-aanwijzing
binnen 10 km.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Indische gans

gehele jaar

gehele jaar

-

sinds 2010
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------rietgans

nvt

Schiphol-ontheffing 6 km

nvt

sinds 2008 afschot
*

vanaf oktober 2012 periode 1 maart – 1 november
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6.4

Evaluatie
Op basis van beschikbare gegevens zijn de ingrepen in de aantallen grauwe ganzen
in de afgelopen jaren in een populatiemodel gevoegd. Voor een beschrijving van het
model zij verwezen naar bijlage 1. Het resultaat is weergegeven in figuur 7.2. De
belangrijkste conclusie is dat de ingrepen hebben geleid tot een afname in de
jaarlijkse groei, maar niet tot een definitieve ombuiging van toename naar afname. Dit
betekent dat het niveau van ingrijpen zal moeten worden opgevoerd om het gewenste
doel te bereiken.
De verzamelde gegevens duiden erop dat van Canadese ganzen en soepganzen ten
zuiden van de luchthaven de aantallen stabiliseren tot afnemen en ten noorden van de
luchthaven stabiliseren tot licht toenemen. Onder nijlganzen is de trend negatief.
Kolganzen en brandganzen nemen toe en breiden uit. Ook voor deze soorten geldt
dat het niveau van ingrijpen zal moeten worden opgevoerd om het gewenste doel te
bereiken.
Ondanks de getroffen maatregelen blijft het risico voor de luchtvaart nog steeds
toenemen; het aantal vliegbewegingen van ganzen in het luchtruim boven en rond de
luchthaven vertoont in alle perioden van het jaar een gestage toename (figuur 4.2).
Belangrijkste reden voor de waargenomen trend in vliegbewegingen van ganzen is dat
ondanks de uitgevoerde maatregelen het aantal ganzen in de omgeving van Schiphol
grosso modo nog toeneemt. Daarmee blijft het risico op een aanvaring tussen gans en
vliegtuig (te) hoog. Dit is de reden dat in dit plan meer maatregelen in voorbereiding
worden genomen.
In het convenant zijn vier pijlers voor beleid en beheer ten aanzien van de ganzen
rondom Schiphol benoemd; beheer van de populatie is een van de vier pijlers
(hoofdstuk 1). De andere drie pijlers zullen in de nabije toekomst zonder de vierde
pijler niet leiden tot een gewenste afname van het risico; eerder een toename omdat
het aantal ganzen dan in hoog tempo verder zal groeien. Afschot en nestbehandeling
zijn tot op heden onvoldoende intensief geweest om tot een afname van de populatie
te kunnen leiden (zie verder hoofdstuk 7.2). In de zomer van 2012 is een start met
vangen gemaakt. Nestbehandeling, afschot en vangen kunnen in combinatie met
elkaar leiden tot de gewenste afname in aantal ganzen en daarmee in het aantal
vliegbewegingen van ganzen boven en rondom de luchthaven. Hiermee wordt het
doel (een veiliger luchtruim) bereikt.
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7 Aanpak in de komende jaren
7.1

Doel, visie en reikwijdte plan
Doel
Doel van dit faunabeheerplan is de noodzakelijk geachte reductie in aantallen ganzen
vorm te geven opdat de veiligheid van het luchtverkeer verbetert doordat het aantal
vliegbewegingen van ganzen door de in- en uitvliegfunnels van het vliegverkeer
aanmerkelijk afneemt.
Voor de verschillende ganzensoorten gelden de volgende numerieke doelen.:
•
maximaal 1.000 grauwe ganzen in de nazomer (2015) in de 10 km-zone
middels een doelgerichte en doelmatige aanpak; dit komt overeen met een
broedpopulatie van ca. 150 paar in het gebied en is vergelijkbaar met de
situatie net voor de eeuwwisseling. Voor het gebied binnen 20 km wordt de
doelstelling 7.500 grauwe ganzen in de nazomer, hetgeen overeenkomst met
ongeveer 1.100 paar.
•
nijlgans, Indische gans en soepgans behoren niet tot de inheemse fauna.
Voor deze soorten wordt binnen 10 km van de luchthaven een nulstand
nagestreefd en in de zone 10-20 km een minimaal aantal.
•
Canadese gans, kolgans en brandgans behoren tot de inheemse fauna. Het
broeden van deze soorten in Nederland en de regio rond Schiphol is primair
het gevolg van menselijk handelen (vrijlating, ontsnapping). Voor deze drie
soorten wordt binnen 10 km van de luchthaven een nulstand nagestreefd en
in de zone 10-20 km een minimaal aantal.
Naar schatting leven binnen 10 km van de luchthaven thans >5.000 broedparen
ganzen (voornamelijk grauwe gans) en in de zone van 10-20 km >7.000 broedparen.
Dit leidt op basis van tellingen in zomer 2011 en 2012 tot een schatting van 50.00070.000 ganzen binnen 20 km van de luchthaven waarvan >15.000 binnen 10 km.
Als referentie voor de doelen geldt de situatie net voor de eeuwwisseling. In 1999 is
de eerste aanvaring tussen een vliegtuig en een gans geweest. Daarna bleven
aanvaring een aantal jaren uit. Vanaf 2005 hebben incidenten zich jaarlijks in
toenemend aantal voorgedaan.
Rond 1999 is in 0-10 km het broeden vastgesteld van ongeveer 120 paren ganzen
(Anser en Branta) alsook van rond 140 paar nijlgans. In 10-20 km ging het om
achtereenvolgens ruim 1.100 paar Anser en Branta en ongeveer 320 paar nijlgans.
Het voorkomen in 1999 vormt daarmee de basis voor de geformuleerde doelen.
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Tabel 7.1

Overzicht van het aantal ganzen (broedparen) in 1999 (SOVON 2002),
in 2011 (dit rapport hoofdstuk 3) en het doel.
--------

0-10 km

-------------

---------

1999

2011

doel

1999

10-20 km -------------2011

doel

grauwe gans

80

4.500

150

800

5.500

1.100

soepgans

30

65-230

0

100

445-480

0-1

kolgans

0

1

0

5

21

0-1

Indische gans

0

0

0

0

0

0-1

Canadese gans

7

15-40

0

70

>250

0-1

brandgans

3

70

0

150

>650

0-1

140

140-202

0

320

665-965

0-1

nijlgans

Dit plan spreekt zich uit over doelen, middelen en de omvang van ingrepen willen
doelen gehaald kunnen worden. Uitwerking naar tijd en plaats, in afhankelijkheid van
lokale omstandigheden, zal moeten plaatsvinden in overleg met direct betrokkenen.
Een uitvoeringsprotocol is hiervoor het geëigende middel. Deze stap is de
verantwoordelijkheid van de drie betrokken FBE’s. Dan kan ook inzicht gegeven
worden in kosten en financiering van de voornemens.
Visie
Het aantal ganzen in de regio rond Schiphol is de afgelopen decennia exponentieel
toegenomen. De meest talrijke soort is de grauwe gans, gevolgd door nijlgans,
brandgans, soepgans, Canadese gans, kolgans en Indische gans; ook nu nemen de
meeste soorten nog toe, al is de toename minder dan voor 2005. Het valt dan ook niet
uit te sluiten dat alle soorten een vergelijkbare populatieontwikkeling zullen
doormaken als die van de grauwe gans. Grauwe gans, Canadese gans, brandgans
en kolgans kennen buiten de broedtijd dagelijkse vliegbewegingen tussen slaapplaats,
foerageergebied en drinkplaats/dagrustplaats. Het zijn vooral deze bewegingen die
door het luchtruim kunnen gaan dat ook door vliegtuigen wordt gebruikt. In de
nazomer functioneert de Haarlemmermeer als een zeer aantrekkelijk foerageergebied
voor met name grauwe ganzen. Buiten de nazomer verblijven in de graslandpolders
rondom de Haarlemmermeer grote aantallen ganzen; en binnen de Haarlemmermeer
een kleiner aantal dat toeneemt, synchroon met de aantalsontwikkeling van ganzen in
de graslandpolders.
Doel van de reductie van aantallen is dat het aantal vliegbewegingen van ganzen in
het luchtruim in het verlengde van de banen van Schiphol (figuur 4.6) afneemt. Daarbij
spelen zowel het aantal ganzen een rol als de aantrekkelijkheid van de
Haarlemmermeer en omgeving als foerageergebied alsook het aanbod aan
broedhabitat. Deze aspecten zijn ook opgenomen in het convenant voor Schiphol
(Anonymus 2012). Beide vragen ook om gerichte aanpak, teneinde het aantal
vliegbewegingen van ganzen weer op het niveau van rond de eeuwwisseling te krijgen
(figuur 7.1).
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Plan met een reikwijdte tot 20 km van de luchthaven
In 2008 is om een aantal redenen besloten om de aanpak van de ganzen in relatie tot
vliegveiligheid plaats te laten vinden binnen een straal van ongeveer 10 km van de
luchthaven. Op dat moment ontbrak specifieke informatie over de herkomst van
(grauwe) ganzen die in de nazomer in de Haarlemmermeer komen foerageren.
Inmiddels is duidelijk dat een aanzienlijk deel uit de directe omgeving komt (0-10 km)
en dat ganzen uit het gebied 10-20 km in mindere mate in de polder verschijnen
(figuur 4.7). Echter, ook ganzen die tijdens het broedseizoen op meer dan 10 km van
de luchthaven verblijven, kunnen in de nazomer, of andere perioden van het jaar, in
de polder komen foerageren.
In de Haarlemmermeer broeden relatief weinig (grauwe) ganzen. In de omringende
veenweidepolders met inliggende natuurgebieden komen hoge dichtheden aan
broedende ganzen voor. In de zomermaanden kan 75% van de grauwe ganzen tot op
10 km van het broedgebied of ruigebied verblijven en 10% van de grauwe ganzen
komt tot 10-20 km van het broed- of ruigebied (figuur 4.7). In deze maanden verblijft
15% van de vogels op grotere afstand. In het winterhalfjaar worden de afstanden tot
het broedgebied of ruigebied wat groter. Ook ganzen uit de gebieden op 10-20 km
afstand (Loenderveen, Nieuwkoop en Vinkeveen) verschijnen op basis van halsbandaflezingen in de omgeving van Schiphol (van Horssen & Boudewijn 2012). De andere
soorten gedragen zich ook als standvogel (zie hoofdstuk 3) en zijn derhalve ook
afkomstig uit de nabije omgeving; gelijk grauwe ganzen.

Figuur 7.1

Realisatie van het plan leidt tot een lagere dichtheid aan vliegende
ganzen in het luchtruim rondom Schiphol. Horizontale pijl geeft de
afstand tot de luchthaven (kop baan) waarin vliegtuigen een risico
lopen. Links de toekomstige situatie bij een plangebied van 20 km en
rechts een plangebied van 10 km. Met een stippellijn de toekomstige
situatie met een scherpe overgang van het gebied met een hoge
dichtheid in vliegende ganzen naar het gebied met een lage dichtheid
(theorie); met een getrokken lijn de toekomstige situatie met een
geleidelijke overgang van het gebied met een hoge dichtheid in
vliegende ganzen naar het gebied met een lage dichtheid
(werkelijkheid).

Vliegtuigen kennen alleen in de luchtlagen die ook door ganzen worden gebruikt een
risico op een aanvaring. In de benadering van dit faunabeheerplan ligt de grens op
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maximaal 500 m hoogte. Opgemerkt zij dat (winter-)ganzen op de trek hoger kunnen
vliegen, maar daar ziet dit faunabeheerplan niet op) Voor langzame stijgers ligt het
punt waarop ze boven deze hoogte vliegen op ruime afstand van de baan (tot 6 km of
meer voor zwaarbeladen grote vliegtuigen), voor alle dalers ligt dit punt op 9 km van
de baan. Dagelijkse bewegingen van ganzen (foerageren, rusten/drinken, slapen)
reiken in een landschap met een groot aanbod aan water zelden verder dan 10 km.
Wel kan over een afstand van meer dan 20 km verwisseling van verblijfplaatsen
plaatsvinden.
Zware vliegtuigen kunnen tijdens de start tot 6 km of meer van de baan op hoogtes
lager dan 500 m vliegen en tijdens de landing vanaf 9 km. De ganzen die op deze
afstand van de baan hun regionale of lokale vliegbewegingen kennen, komen uit een
gebied tot 10 km van dat punt. Als we dit in een kaartbeeld vertalen ontstaat figuur
7.2; dit figuur is de ruimtelijke vertaling van het zoekgebied dat richtinggevend is voor
de keuze van de locaties waar de maatregelen zullen plaatsvinden (zie hoofdstuk 1).
Dan herbergen delen van het gebied 10-20 km ganzen waarvan op basis van de
huidige kennis deze ganzen in hun dagelijkse bewegingen niet binnen het bereik van
vliegverkeer verwacht mogen worden.
Realisatie van dit plan zal er toe leiden dat in het plangebied de dichtheid aan
broedende en foeragerende ganzen aanmerkelijk zal afnemen. Rondom het
plangebied zal de dichtheid op basis van vigerend beleid naar verwachting niet of
nauwelijks afnemen en eerder zelfs verder kunnen toenemen. Vanuit het omringende
gebied zullen broedvogels het plangebied op nieuw willen koloniseren, er liggen
immers vele onbenutte mogelijkheden. Hetzelfde geldt voor foeragerende vogels.
Vanuit omliggende gebieden zullen vogels de mogelijkheden in aangrenzende
gebieden in het plangebied naar schatting snel ontdekken.
Realisatie van dit plan vraagt na het bereiken van het doel (lage dichtheden aan
broedende en foeragerende ganzen) in het gehele plangebied om permanent beheer
(afschot, nestbehandeling, etc.) om het aantal op het gewenste lage niveau te
houden. De jaarlijkse inspanning te zijner tijd (in aantallen nesten en aantallen
ganzen) zal dan (veel) lager zijn dan in de eerst komende jaren om het doel te
bereiken.
Hernieuwde kolonisatie van het plangebied zal vanuit de omgeving plaatsvinden. Er
zal derhalve een randzone ontstaan waar extra aandacht en inspanning noodzakelijk
zal blijven, bovenop het reguliere beheer in het centrum van het plangebied. Door uit
te gaan van een plangebied met een reikwijdte van ongeveer 20 km ligt deze
randzone goeddeels buiten het bereik van het gebied waar ganzen en vliegtuigen in
elkaars vliegwater kunnen komen. Een ongunstig jaar in de uitvoering van het beheer
of een zeer goed jaar voor ganzen, leidt dan niet direct tot een verhoging van het
risico voor luchtverkeer.
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Een plangebied met een reikwijdte van 20 km geeft de zekerheid dat de dichtheid aan
vliegende ganzen tot 10 km van het vliegveld daadwerkelijk aanmerkelijk verlaagd kan
worden. Een plangebied met een reikwijdte van 10 km geeft deze zekerheid niet
(figuur 7.1). Dit laat onverlet dat het accent van maatregelen in de eerste 10 km rond
de luchthaven zal liggen, gericht op het terugbrengen van de in de 10 km zone
verblijvende ganzen. Deze ganzen dragen meer bij in het totale risico dan ganzen uit
de periferie van het plangebied.

Figuur 7.2

Schiphol en omgeving met daarin geprojecteerd de zone 0-10 km
(rood), 0-20 km (geel), maximale omvang plangebied (grijs) de funnels
van landend verkeer vanaf 9 km van de kop van de baan (tot 500 m
hoogte, blauw) en gebieden tot 10 km vanaf dat punt (bruin).
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Prioriteitstelling: uitvoering gericht op risicovolle populaties
In de uitvoering van maatregelen heeft de zone direct rond de luchthaven (tot 10 km)
de hoogste prioriteit. Daarbuiten hebben vooral die gebieden en die concentraties van
ganzen de hoogste prioriteit waarvan redelijkerwijs verwacht mag worden dat (een
deel van de) vogels gedurende een deel van het jaar funnels van vliegtuigen kunnen
kruisen en zich dus risicovol gedragen vanuit de onder of nabij de funnels gelegen
gebieden (figuur 7.2). Vogels die binnen 10 km en binnen de halve cirkels verblijven
vormen de risico-vogels op zeker moment; zij kunnen een deel van het jaar
(bijvoorbeeld de broedtijd) in gebieden buiten de halve cirkels maar binnen de 20 km
(of juist daarbuiten) verblijven.
De 20 km afstand is een handvat voor de benaderingswijze en in ruimtelijke zin een
zoekgebied om beleid en beheer vorm te kunnen geven. De keuze van de locaties (en
dus de afstand tot luchthaven) van diverse ingrepen worden nadrukkelijk bepaald door
de aanwezigheid van ganzen die op enig moment in het jaar een risico voor het
vliegverkeer kunnen vormen.
Afstemming noodzakelijk
Voor de uitvoering van de in dit plan beschreven maatregelen en het succes daarvan
is het van het grootste belang dat de uitvoering in afstemming en in overleg
plaatsvindt tussen de provincie en FBE’s van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht.
Een planmatige aanpak is nodig om de beoogde reductie daadwerkelijk te kunnen
realiseren. Het voorkomt tevens dat ganzen als gevolg van de te nemen
beheersmaatregelen uitwijken naar omliggende gebieden. Noord-Holland is hierin
coördinator; de provincie op het gebied van beleid, de FBE op het gebied van
uitvoering. Binnen de drie provincies blijft de FBE eerste verantwoordelijke voor de
aansturing van de uitvoering en het eerste aanspreekpunt voor de buitenwacht. Er
dienen gezamenlijke afspraken te worden gemaakt over een centrale en eenduidige
communicatie naar het publiek. Deze planmatige aanpak moet enerzijds waarborgen
dat de gestelde doelen in dit plan worden gerealiseerd en anderzijds een goede
waarborgen bieden aan de instandhouding van populaties van beschermde soorten,
zoals in de Flora- en faunawet weergegeven.

7.2

Modelmatige benadering
In het vervolg wordt in een modelmatige benadering uitgegaan van het aantal grauwe
ganzen binnen 20 km. In de doorrekeningen van het model zijn verschillende
accenten in de aanpak gedefinieerd. Voor een modelmatige benadering van de
toekomst is een eenvoudig populatiemodel geformuleerd dat gebaseerd is op een
Leslie-matrix. Voor opzet en parametrisatie van het model zij verwezen naar bijlage 1.
Autonome ontwikkeling; geen ingrepen
Het broeden van grauwe ganzen binnen een straal van 20 km rond Schiphol is
begonnen in de jaren tachtig. Tot de eeuwwisseling kenden de vogels ten noorden
van Amsterdam een jaarlijkse toename van ruim 40% en die ten zuiden van
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Amsterdam van ruim 30% (Lensink et al. 2012). Een eerste analyse van gegevens
heeft geleerd dat dit tempo van toename (zonder enige vorm van beheer) het
afgelopen decennium ook mogelijk is geweest. Dit betekent dat zonder ingrijpen in de
reproductie (nestbehandeling) of overleving (afschot ed.) de toename vooralsnog
onverminderd zal doorgaan. Vogelpopulaties nemen niet tot in het oneindige toe. Op
zeker (nog onbekend) moment wordt een factor limiterend en maakt groei plaats voor
stabilisatie. Onder ganzen is de oppervlakte opgroeigebied voor jongen vermoedelijk
beperkend. Ofwel, bij toenemende dichtheid van ouderparen met jongen neemt de
kans dat jongen vliegvlug worden af (Schekkerman et al. 2000, Kleijn et al. 2011).
Waar de grens in de populatieomvang rond Schiphol ligt is onbekend, en daar is in het
kader van dit plan verder geen onderzoek aan gedaan; vooral omdat het huidige
aantal ganzen omlaag gebracht zal en moet worden en ver beneden een eventueel
plafondwaarde komt te liggen.
Door Kleijn et al. (2011) is in een modelmatige benadering en schatting gegeven van
het aantal broedparen grauwe gans in Nederland bij autonome ontwikkeling zonder
ingrepen. Zij komen voor Noord-Holland op 100.000 paar, Zuid-Holland 55.000 paar
en Utrecht 11.000 paar. Binnen de 0-20 km rond Schiphol gaat het dan om
ordegrootte minimaal 50.000 paar, vooral vanwege de grote oppervlakte water,
moeras en opgroeigebied in de veenweidegebieden. Ter vergelijking , thans gaat het
in dit gebied om ruim 11.000 paar.
Beheer in de afgelopen jaren
Na de eeuwwisseling, in het bijzonder vanaf 2008 is uit oogpunt van vliegveiligheid
rond Schiphol ingegrepen in de populatieomvang van grauwe ganzen. Jaarlijks wordt
een toenemend aantal nesten onklaar gemaakt. Voorts wordt met name in de
nazomer een fors aantal grauwe ganzen geschoten (hoofdstuk 6). Dit heeft tot gevolg
gehad dat jaarlijks een relatief kleiner aantal jongen in de populatie komt en de
overleving van vogels afneemt. Dit zou in theorie tot een afname in de groei moeten
leiden. In de werkelijkheid is de groei ook daadwerkelijk afgenomen in vergelijking tot
een regime zonder enige vorm van ingrijpen (figuur 7.3).
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Ontwikkeling van de populatie grauwe ganzen binnen 20 km van
Schiphol in 1982-2011 onder een regime zonder enige ingreep en
onder het regime van nestbehandeling en afschot zoals dat heeft
plaatsgevonden.

Wanneer de aantallen behandelde nesten en het opgegeven afschot in het model
worden gevoegd, blijkt dat de jaarlijkse toename vanaf 2007 door afschot en
nestbehandeling is gedaald van ongeveer 38% toename/jaar naar 5% toename per
jaar in de laatste twee jaren (figuur 7.4). Tellingen van ganzen binnen 10 km van
Schiphol duiden ook op een beperkte toename van het aantal tussen 2009 en 2011.
Het model komt op een populatieomvang van ruim 11.000 broedparen binnen 20 km
van Schiphol en bijna 50.000 ganzen direct na het broedseizoen (figuur 7.3). Dit komt
redelijk overeen met de resultaten van diverse tellingen (hoofdstuk 3).
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Ontwikkeling van de populatie grauwe ganzen binnen 20 km rond
Schiphol met vanaf 2012 al dan niet uitsluitend nestbehandeling (niets
doen versus nestbehandeling 60% effectief, = 60% reductie
reproductie) (links) en de bijbehorende ontwikkeling van de jaarlijkse
toename (lambda) onder beide regimes (rechts).

De toekomst; nestbehandeling
Nestbehandeling is een van de mogelijkheden om de omvang van een populatie te
beïnvloeden. Nestbehandeling heeft een effect op de reproductieve output; ic. het
aantal jongen dat vliegvlug wordt neemt af. In het verleden hebben verschillende
onderzoeken laten zien dat bij toepassing op kleine schaal de effectiviteit zeer beperkt
is, in die zin dat geen meetbare effecten op de populatieomvang zijn gevonden (zie oa
Van der Jeugd et al. 2006). Bij toepassing op grotere schaal mag enig effect op de
populatieomvang worden verwacht. Bij een dergelijke aanpak is het aannemelijk dat
niet alle nesten worden gevonden, of omdat de behandelaar niet alles vindt, of omdat
niet alle terreineigenaren meedoen of omdat ganzen in toenemende mate goed
verborgen een nest kunnen maken en eieren uitbroeden. Voor nestbehandeling wordt
een effectiviteit van 60% aangehouden; ofwel van 60% van de nesten is de uitkomst
nihil. Wanneer we in het model de reproductie met 60% laten afnemen neemt de groei
af van een jaarlijkse toename van 38,7% naar 14,7% (figuur 7.5). Daarmee duurt het
ongeveer 3 maal zolang voordat het plafond in de populatieomvang wordt bereikt,
maar het plafond wordt wel bereikt. Nestbehandeling alleen is derhalve niet voldoende
om de omvang van de populatie rond Schiphol te laten afnemen maar wel toereikend
om de groei te laten afnemen.
Wanneer 85% van de nesten onklaar wordt gemaakt, wordt een 0-groei bereikt. Dan
zal de populatie in het gebied rond Schiphol zich stabiliseren op ruim 17.000 paren
met in totaal 50.000 vogels. In vergelijking tot de huidige situatie is het aandeel
onvolwassen vogels dan zeer klein (15% versus 40%). Een effectiviteit van 85% in
nestbehandeling is een irreëel hoog aandeel. Daarnaast is het aannemelijk dat de
jongen die onder een dergelijk regime uit het ei komen een hogere overleving hebben,
want de concurrentiedruk in de opgroeigebieden is beduidend lager dan thans.
Hierdoor neemt het effect van de ingreep af.
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De toekomst: doorgaan op huidige voet
De afgelopen jaren is binnen 20 km van Schiphol jaarlijks rond de 20% van het aantal
aanwezige ganzen geschoten. Daarnaast is op grote schaal nestbehandeling
toegepast. Voor zover de informatie reikt had de nestbehandeling een geschatte
effectiviteit van 40%, ofwel de reproductie werd met 40% verminderd (in 2011 4000
nesten behandeld op 11.000 broedparen). Wanneer op deze voet zou worden
voortgegaan zal de populatie structureel en gestaag blijven toenemen met ongeveer
5-6% per jaar (figuur 7.6). Dit zou betekenen dat het aantal ganzen in de omgeving in
de komende tien jaar nog in ordegrootte zal verdubbelen; van rond 50.000 ex naar
100.000 ex.; van 10.000 naar 20.000 broedparen. Dit is ongewenst. Dit wil ook
zeggen dat ieder jaar een groter aantal ganzen geschoten zal moeten worden om op
de ruim 20% jaarlijks afschot te blijven; de vraag is of dat waargemaakt zou kunnen
worden. De beschikbare menskracht zal niet toenemen en de ganzen leren in
toenemende mate wildbeheerders te herkennen en deze te ontwijken.
De toekomst: intensiveren afschot en vangst
De populatie grauwe ganzen in de omgeving van Schiphol wordt, wanneer
maatregelen uitblijven, gekenmerkt door hoge groeicijfers, naar schatting een kleine
40% toename per jaar. Als gevolg van deze eigenschap zal een forse inspanning
geleverd moeten worden om groei om te buigen in een afname. Verschillende regimes
van afschot/vangst zijn doorgerekend (figuur 7.7). Het model leert ons dat bij een
jaarlijks afschot van 44% van het aanwezige aantal nulgroei wordt bereikt. Een
afname in de populatieomvang kan alleen bij nog forsere ingrepen worden
gerealiseerd.
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(links) en de bijbehorende ontwikkeling van de jaarlijkse toename
(lambda) onder deze regimes (rechts).

De toekomst: naar een reële aanpak
De exercities met het model hebben de volgende inzichten opgeleverd:
de populatie grauwe ganzen wordt gekenmerkt door uitzonderlijk hoge
groeicijfers;
nestbehandeling heeft een beperkte effectiviteit en draagt alleen bij
grootschalige toepassing bij in een afname van groei; de instroom van
eerstejaars vogels in de populatie neemt daardoor af;
afschot/vangst zijn effectief in de zin van reductie van de overleving; alleen bij
zeer hoge afschot- of /vangstpercentages kan een afname van de populatie
worden bewerkstelligd.
Dit leidt tot de conclusie dat alleen een combinatie van maatregelen zal kunnen leiden
tot een structurele afname van het aantal ganzen in de regio rond Schiphol.
Nestbehandeling zou maximaal ingezet moeten worden. Afschot lijkt gezien de
ervaringen in de afgelopen jaren een maximum tot kennen van ruim 20% middels de
bestaande wijze waarop het afschot is georganiseerd. Dit pleit er voor om ook gebruik
te gaan maken van vangst in de ruitijd, de inzet van professionele faunabeheerders (al
dan niet voorzien van een aanwijzing om zonder toestemming van de grondeigenaar
op te treden) en/of andere benaderingswijze van de wijze waarop het huidige afschot
is georganiseerd.
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Ontwikkeling van de populatie grauwe ganzen binnen 20 km rond
Schiphol met vanaf 2012 al dan niet een gestructureerde aanpak (niets
doen versus nestbehandeling 60% effectief, = 60% reductie reproductie
en jaarlijks 50% afschot/vangst) (links) en de bijbehorende ontwikkeling
van de jaarlijkse toename (lambda) onder beide regimes (rechts).

De huidige populatie grauwe ganzen binnen 20 km rond Schiphol wordt geschat op
ruim 50.000 ex (zomer 2012). Om tot een reductie in de omvang te komen zal naast
nestbehandeling een aanzienlijk aantal aan de populatie moeten worden onttrokken
middels vangst en afschot. Er zijn drie modellen doorgerekend (tabel 7.2). In alle drie
de scenario’s daalt de omvang van de populatie aanmerkelijk. In het minst intensieve
duurt het tot 2019 om naar berekening een aantal van ongeveer 8.000 ganzen te
bereiken en in het meest intensieve tot 2016 (figuur 7.9). Rekenen met deze
scenario’s leert dat des te steviger de ingrepen in de eerstkomende jaren zijn des te
sneller het doel wordt bereikt en des te minder dieren er opgeteld in de loop der jaren
gedood moeten worden (tabel 7.2).
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25% afname/jaar); onder de twee regiems uitgedrukt in het aantal
vogels in juli en het aantal dat wordt onttrokken.
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aantal onttrekken
in overgangsperiode

7.3

22% onttrekken, 40% nestbehandeling
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2021
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2023
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2026
2027
2028

extra inspanning, 60% nestbehandeling

doel bereikt in

60% afschot, 60% nestbehandeling

Aantal grauwe ganzen dat binnen 20 km van Schiphol aan de populatie
moet worden onttrokken om na een aantal jaren op een berekende
omvang van rond 8.000 ganzen uit te komen. Ter vergelijking in de
laatste kolom het aantal dat jaarlijks moet worden onttrokken indien op
de voet van 2010 en 2011 wordt voort gegaan 0(jaarlijkse groei van het
aantal met 5,7 procenten).
50% onttrekken, 60% nestbehandeling

Tabel 7.2

2019

2017

2016

nooit

24.952
16.614
12.167
9.539
7.335
5.535
4.230
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200

29.943
17.347
11.358
8.191
5.721
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200

29.943
22.000
11.000
6.000
1.300
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200
1.200

11.019
11.399
11.936
12.651
13.414
14.154
14.964
15.824
16.725
17.681
18.692
19.759
20.888
22.082
23.343
24.677

80.372

72.560

68.943

Uitvoering in het veld
Mensen
Beheer van dierpopulaties met het geweer gebeurt binnen de huidige regelgeving
door vrijwillige jachtaktehouders. Dit is regionaal georganiseerd via de Wildbeheereenheden (WBE’s). Zij vormen de koepel voor de jachtakte-houders. Uitvoering is
daarmee ook een zaak van vrijwilligers. De totale aanpak voor de komende jaren is
breder en zal een grote inspanning van alle betrokkenen vragen: grondgebruikers,
jachtaktehouders, wildbeheereenheden, terreinbeherende (natuur-)organisaties en
anderen (bijv. gemeenten, recreatieschappen).
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De afgelopen jaren is in de omgeving van Schiphol ingezet op nestbehandeling,
vangen van ganzen en afschot. De maatregelen hebben geleid tot een afname van de
groei maar niet tot het ombuigen van groei naar afname. Wil een reductie in aantallen
worden bereikt dan zal de inspanning moeten worden vergroot. Het lijkt niet reëel om
dit zonder meer van jachtaktehouders en hun WBE’s alsook TBO’s te vragen;
signalen wijzen erop dat deze organisaties, binnen de huidige werkwijze en
organisatie aan het maximum van hun mogelijke inspanning zitten. De oplossing
hiervoor zal gezocht worden in het faciliteren van WBE’s en TBO’s teneinde de
uitvoering te stimuleren en efficiënter en planmatiger te laten verlopen en de vangst
van ganzen in de ruittijd (zowel adulten met jongen in opgroeigebieden als nietbroedende vogels op ruiplaatsen) door beroepsmatige dierenbestrijders te laten
uitvoeren..
Vangen van ganzen is een maatregel die in de komende jaren nadrukkelijk in beeld is.
Uitvoering hiervan vraagt specifieke deskundigheid. Het ligt daarom voor de hand om
het vangen van ganzen uit te voeren met ter zake deskundigen en onder (bege)leiding van goede coördinatie en communicatie met het betrokken netwerk.
Voor de faunabeheereenheden ligt er een taak om meer coördinatie in activiteiten in
het veld te bewerkstellingen: wie, waar, wat en wanneer. Hiermee kan de effectiviteit
van maatregelen worden vergroot. Ook zouden wildbeheerders elkaar kunnen
bijstaan en ondersteunen in ieders jachtveld om zo het beoogde doel effectiever te
bereiken.
Bij dit faunabeheerplan is een uitvoeringsprotocol gemaakt. De uitvoeringsmaatregelen zijn daarin naar tijd, plaats en geëigende middelen benoemd. Door de
faunabeheereenheden zal in iedere provincie gericht worden gestuurd en
gecoördineerd, zodat mensen en middelen zo optimaal mogelijk worden ingezet.
Om een goede uitvoering mogelijk te maken zal ook aandacht besteed worden aan
goede communicatie van dit plan in de richting van belanghebbenden en
belangstellenden.
Middelen
Voor reductie van de populatieomvang is een aantal maatregelen voorhanden, die
gezamenlijk ingezet zullen worden:
afschot
vangst (en doden)
nestbehandeling
Op basis van vigerende wetgeving mag afschot van ganzen plaatsvinden met hagel of
kogel. Een van de maatregelen die zeer effectief zou zijn, is afschot van ganzen vlak
voor of tijdens het broedseizoen. Dit vraagt om goede herkenning van paren gevolgd
door zeer gericht afschot, waarbij een kogel nauwkeuriger is dan een schot hagel. De
bedoeling is immers om op dat moment gepaarde of broedende adulten te treffen.
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In de tweede helft van het broedseizoen ruien ganzen hun slagpennen, waarbij zij de
pennen in één keer verliezen. Gedurende ruim vier weken kunnen de vogels dan niet
of nauwelijks vliegen (tabel 7.1). Broedende adulten verblijven dan met hun halfwas
jongen in de opgroeigebieden. Onvolwassen vogels (1-3 jaar) pleisteren dan op
gemeenschappelijke ruiplaatsen met honderden tot meer dan duizend vogels bijeen.
Oudervogels met jongen en subadulte vogels zijn tijdens de rui eenvoudig te vangen.
De ruiperiode van nijlganzen is onduidelijk, alsook of deze voor alle vogels min of
meer gelijk valt. De verschillende soorten kennen hun eigen jaarritmiek, met kleine
verschillen tussen jaren in de exacte timing; tussen individuen bestaat ook enige
spreiding (dagen) in timing.
Tabel 7.1

Overzicht ruiperiode van soorten ganzen.

soort

periode rui

grauwe gans

eind mei – begin juli

soepgans

eind mei – begin juli

kolgans

begin juni – half juli

Indische gans

half juni – eind juli

Canadese gans

begin juni – half juli

brandgans

half juni – eind juli

nijlgans

half juli – eind augustus ?

Zijn ganzen eenmaal gevangen dan worden zij gedood met wettelijk toegestane
middelen.
Nestbehandeling behelst het dompelen van eieren in olie of prikken van eieren
waardoor het embryo in het ei afsterft. Bij kleine aantallen nesten kunnen beide
methoden worden toegepast. Bij grote aantallen nesten heeft prikken uit oogpunt van
efficiëntie de voorkeur. Om er zeker van te zijn dat de eieren niet uitkomen verdient
het aanbeveling eieren tweezijdig te prikken.
De inzet van valkeniers heeft voor het bereiken van het doel, het terugbrengen van
populaties, geen enkel nut. Roofvogels hebben een verstorend effect waardoor
bijvoorbeeld ganzen zich naar elders verplaatsen. Inzet en effectiviteit van roofvogels
zijn beperkt tot een kleine oppervlakte (perceel, enkele percelen). De zeearenden in
de Oostvaardersplassen leven samen met vele duizenden ganzen. Activiteit van de
arenden leidt tot verstoring en verplaatsingen. De graslanden in de
Oostvaardersplassen zijn een aantrekkelijk foerageerhabitat voor de ganzen; deze
blijven hier op afkomen ondanks de aanwezigheid van de arenden. Inzet van
valkeniers kan zinvol zijn om risicovolle situaties nabij een startbaan te voorkomen;
zoals thans op Schiphol al geschiedt (lokaal en kleinschalig).
Ganzen kennen een sterke paarband die een leven lang kan duren. Wordt in het
vroege voorjaar de paarband verbroken dan leidt dit in veel gevallen tot het overslaan
van een broedseizoen. Afschot van een van de ouder vogels in de weken voor de
eileg is daarmee een goed middel om reproductie van het betrokken paar voor een
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seizoen uit te sluiten en de overleving van adulten te beperken (tabel 7.2). Voor
verschillende soorten ligt deze periode verschillend. Gepaarde vogels zijn als zodanig
in het veld herkenbaar als paar.
Tabel 7.2

Overzicht paarvorming ganzen; de periode voor de eileg.

soort

periode paarvorming

grauwe gans

eind januari - half maart

soepgans

eind januari - half april

kolgans

begin februari – half april

Indische gans

eind maart - begin mei

Canadese gans

begin februari – half april

brandgans

half maart – eind april

nijlgans

half januari – half april

Uitvoering van maatregelen uit dit plan
In het vervolg wordt voor de verschillende soorten ganzen in de omgeving van
Schiphol een praktische aanpak gepresenteerd om tot reductie van de populatie te
komen. Tabel 7.3 geeft de ordegrootte van het aantal in het plangebied; afgeleid van
de informatie in hoofdstuk 3.
Tabel 7.3

Overzicht schatting aantal ganzen in 0-10 km en 10-20 km rondom de
luchthaven (zie verder hoofdstuk 3) in zomerhalfjaar.
broedvogels; schatting aantal paren

niet-broedvogels; maximum ex.

0-10 km

10-20 km

0-10 km

4.500

6.500

10.000

40.000

65-230

445-500

800-1.000

2.000-2.500

kolgans

1

>120

10

>500

toendrarietgans

0

0

0-10

0-10

0-1

0-4

0-10

0-20

15-40

200-250

>300

1.100-1.700

grauwe gans
soepgans

Indische gans
grote Canadees
kleine Canadees
brandgans
nijlgans
totaal

10-20 km

0

>100

10

>500

70

>650

110

>3.300

140-220

660-960

550-1.050

2.850-4.000

>5.000

>9.500

>12.500

>53.000

Grauwe gans Anser anser
De grauwe gans is de meest talrijke soort in het plangebied rond Schiphol (hoofdstuk
3). Ook is het de soort met de meeste incidenten met vliegtuigen (hoofdstuk 4). Buiten
de Haarlemmermeer komen verspreid in het veenweidegebied grote en kleinere
concentraties broedgevallen voor. Niet-broedende vogels zwerven tussen
de
broedlocaties door. Buiten het broedseizoen blijven de vogels in de regio, waarbij ze
weinig gezelschap kennen van vogels elders uit Nederland of Noord-Europa. Het gros
van de vogels die in en rond de Haarlemmermeer verschijnen, hebben een herkomst
binnen 20 km van de luchthaven.
Voor de grauwe gans wordt binnen 20 km van Schiphol de volgende aanpak
voorgestaan:
afschot
vooral in landbouwgebieden; en broedgebieden
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vangst
nestbehandeling
Tabel 7.4

vooral in opgroeigebieden en randen van grote wateren tijdens
de rui;
in broedgebieden.

Maatregelen voor grauwe ganzen.

broedpaar vorming (afschot)

jan

feb

mrt

x

x

x

x
x

nesten zoeken en behandelen
populatie reductie (afschot)
vangen

x

apr

mei

juni

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

juli

x

aug sept

x

x

okt

nov

dec

x

x

x

Opties voor de nabije toekomst zijn:
ontwikkelen vangstmethodiek voor foeragerende groepen buiten de ruiperiode;
afschot in de nawinter van paren;
afschot van op het nest
gebruik van een geluiddemper
Soepgans Anser anser forma domestica
Verspreid in het plangebied rond Schiphol komen soepganzen voor. Het gros van de
vogels verblijft het gehele jaar op en rond dezelfde (broed)locatie. Enkelingen sluiten
zich aan bij hun wilde soortgenoot de grauwe gans. Het aantal is de afgelopen
decennia met enkele procenten per jaar toegenomen.
Voor de soepgans wordt binnen 20 km van Schiphol de volgende aanpak
voorgestaan:
afschot
vooral in landbouwgebieden en broedgebieden; jaarrond;
vangst
vooral in opgroeigebieden en randen van grote wateren tijdens
de rui;
nestbehandeling
in broedgebieden.
Indische gans Anser indicus
Op enkele locaties in het plangebied komen enkele Indische ganzen voor. Deze
vogels zijn min of meer honkvast. Zij zullen door gerichte actie (afschot, vangst)
kunnen worden geëlimineerd.
Kolgans Anser albifrons
In het plangebied rond Schiphol komt in het zomerhalfjaar een klein aantal kolganzen
voor. Deze kennen hun oorsprong in ontsnapping en vrijlating (Lensink 1996a). Op
enkele locaties lijkt het tot definitieve vestiging als broedvogel te komen. In de
wintermaanden verschijnen vanuit het hoge noorden grotere groepen kolganzen in de
regio; al vallen de aantallen in het niet bij die elders in het land.
Voor de kolgans wordt binnen 20 km van Schiphol de volgende aanpak voorgestaan:
afschot
vooral in landbouwgebieden; en broedgebieden.
vangst
vooral in natuurgebieden (en opgroeigebieden);
nestbehandeling
in broedgebieden.
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Primaire doel van de maatregelen is het elimineren van het thans nog zeer kleine
aantal broedvogels in de regio.
Rietgans Anser serrirostris
In de wintermaanden pleisterden tot voor kort een klein aantal toendrarietganzen in de
zuidelijke Haarlemmermeer; hier foerageerden zij op grasland en oogstresten. Deze
vogels zijn niet of nauwelijks in de omgeving van de luchthaven gezien. De afgelopen
twee winters zijn geen rietganzen meer in de Haarlemmermeer vastgesteld.
Voor de toendrarietgans wordt binnen 10 km van Schiphol de volgende aanpak
voorgestaan, voor zover nog relevant:
afschot
vooral in landbouwgebieden; verjagend afschot op groepen die
nabij de luchthaven verschijnen;
vangst
nvt;
nestbehandeling
nvt.
Canadese gans Branta canadensis en B. hutchinsii
De Canadese gans kent twee soorten, die beide in de regio rond Schiphol voorkomen.
Rondom Purmerend broedt een flink aantal kleine Canadese ganzen B. hutchinsii.
Deze zijn jaarrond in de betrokken polders aanwezig. Hun aantal neemt toe en het
verspreidingsgebied wordt ieder jaar ruimer. Groeicijfers zijn vergelijkbaar met die van
grauwe gans (>25%, Lensink et al. 2012b).
Voor de kleine Canadese gans wordt binnen 20 km van Schiphol de volgende aanpak
voorgestaan:
afschot
vooral in landbouwgebieden; broedgebieden; jaarrond;
vangst
vooral in natuurgebieden (en opgroeigebieden) en randen van
grote wateren tijdens de rui;
nestbehandeling
in broedgebieden.
Op verschillende locaties in Zuid-Holland, Utrecht en Noord-Holland broeden grote
Canadese ganzen (B. canadensis). Hun aantal neemt toe en het verspreidingsgebied
wordt ruimer. Kolonisatie van de directe omgeving van de Haarlemmermeer is
begonnen. In Zuid-Holland zijn de afgelopen drie decennia groeicijfers van >25%
toename per jaar vastgesteld (Lensink et al. 2009, 2012b). De soort komt ook in de
randen van stedelijk gebied voor. Er zijn ondanks de relatieve schaarste van de soort
rond Schiphol in vergelijking met grauwe gans al enkele aanvaringen met vliegtuigen
geweest. In de eerste helft van juni hangen deze mogelijk samen met grootschalige
ruitrek (Tanger & Voslamber 2012).
Voor de grote Canadese gans wordt binnen 20 km van Schiphol de volgende aanpak
voorgestaan:
afschot
vooral in landbouwgebieden; broedgebieden; jaarrond;
vangst
vooral in opgroeigebieden en randen van grote wateren tijdens
de rui;
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nestbehandeling

in broedgebieden.

Brandgans Branta leucopsis
Brandganzen broeden vooral koloniegewijs in verschillende veenweidegebieden ten
noorden van Amsterdam. Hier neemt hun aantal fors toe (tot > 40% per jaar) en wordt
de verspreiding langzaam ruimer. De groepen zwerven buiten het broedseizoen rond
in de ruime omgeving van de broedgebieden. De vogels ruien ook in de
veenweidegebieden. De oorsprong van deze vogels is vrijlating/ontsnapping.
Voor de brandgans wordt binnen 20 km van Schiphol de volgende aanpak
voorgestaan:
afschot
vooral in landbouwgebieden; broedgebieden;
vangst
vooral in opgroeigebieden en randen van grotere wateren tijdens
de rui;
nestbehandeling
in broedgebieden.
Nijlgans Alopochen aegyptiaca
Deze Afrikaanse soort broedt sinds de jaren zeventig in de regio waarbij hun aantal
gestaag is toegenomen en de verspreiding ruimer is geworden. Van de nijlgans is al
een aantal incidenten met vliegtuigen bekend. Deze hebben vooral betrekking op
vogels die zich op en direct rond de luchthaven ophouden. Broedparen (met jongen)
zijn territoriaal.
Voor de nijlgans wordt binnen 20 km van Schiphol de volgende aanpak voorgestaan:
afschot
vooral in landbouwgebieden; jaarrond;
vangst
vooral in opgroeigebieden en randen van grotere wateren tijdens
de rui;
nestbehandeling
in broedgebieden.

7.4

Onzekerheden
De inschatting van de omvang en effectiviteit van maatregelen is omgeven met een
aantal onzekerheden. Deze worden hier besproken.
Het aantal ganzen in de omgeving van Schiphol is op verschillende momenten, in
verschillende gebieden en op verschillende manieren in beeld gebracht. In iedere
vorm van inventarisatie zitten foutenbronnen die er toe leiden dat het getelde aantal
een schatting is voor de werkelijkheid. Ganzen hebben als voordeel dat ze groot zijn,
en daarmee moeilijk zijn te missen. Desondanks worden bij broedvogeltellingen of
gebiedstellingen van pleisterende vogels, vogels gemist; vooral kleinere aantallen in
onoverzichtelijke gebieden. Even zo goed kunnen vogels die zich tijdens de telling
verplaatsen dubbel worden geregistreerd of gemist. Ervaring heeft geleerd dat
tellingen altijd een minimum zijn, waarbij zeer ervaren tellers altijd dichter bij de
waarheid uitkomen dan onervaren tellers. Uit dien hoofde is het acceptabel dat het
aantal getelde vogels in de zomermaanden wat lager is dan het aantal grauwe ganzen
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dat volgens de modellering aanwezig zou zijn geweest: 40.000 ex. versus bijna
50.000 ex.
De zomertelling van ganzen wordt volgens een vaststaand protocol uitgevoerd. Het
gevolg hiervan is dat de onzekerheden volgens dit protocol jaarlijks, zij het verborgen,
op dezelfde wijze weerkeren. Dit geldt ook voor de zekerheden. De conclusie die uit
deze telling valt te trekken kan dan ook niet meer verklaren dan dat het altijd gaat om
een minimaal, ten tijde van de telling, geteld aantal. Door de jaarlijkse telling volgens
hetzelfde protocol uit te voeren wordt inzicht verkregen in de trend van het
aantalsverloop van een populatie.
Om tot een duiding van de gewenste omvang van ingrepen te komen is een
populatiemodel opgesteld. Hierin zijn de essentiële parameters van de populatie
opgenomen en de essentiële processen die de omvang van de populatie bepalen. Als
parameterwaarden zijn gemiddelden genomen zoals die in Nederland in het veld zijn
gemeten. In afzonderlijke jaren zullen parameters hiervan afwijken. Aangenomen is
dat de gemiddelden over de langere termijn gezien representatief zijn voor het reilen
en zeilen van de betrokken populatie. De omvang van de voorgestelde maatregelen is
dan ook meer een ordegrootte dan een exact getal. Evaluatie van de effectiviteit van
de voorgestelde maatregelen over een aantal jaren zou zich dan ook vooral moeten
richten op de richting en ordegrootte van de trend over de relevante jaren.
In de modelmatige benadering is aangenomen dat afschot evenredig over
leeftijdsklassen plaatsvindt (naar talrijkheid). Het vermoeden bestaat dat bij afschot in
juli, augustus en september vooral onervaren vogels worden getroffen (de jongen van
dat jaar). Hierdoor zal de populatie minder snel afnemen dan becijferd. Afschot vindt
het gehele jaar plaats maar vooral in de nazomer neemt het aantal geschoten ganzen
toe. Door afschot in de nawinter op te voeren kan meer gericht op adulten worden
geschoten. Deze verschijnen in deze periode van het jaar als paartje in en rond
broedgebieden en zijn goed herkenbaar. Het is de meest effectieve methode in de zin
van effecten op overleving en reproductie en dus op de populatieomvang.
Bij toenemende dichtheden van ganzen wordt de onderlinge concurrentie groter.
Boven een bepaald niveau kan de concurrentie gevolgen hebben voor de overleving
van vogels. Wanneer bij toenemende concurrentie de overleving afneemt, neemt de
groei af en bereiken populaties een evenwicht. In opgroeigebieden bestaat
concurrentie tussen ouderparen met hun jongen. Bij toenemende dichtheid van paren
met jongen neemt de overlevingskans van de kuikens af. Nestbehandeling leidt er toe
dat minder paren met jongen in opgroeigebieden verschijnen. De overlevingskans van
het kleinere aantal jongen neemt dan toe. Hierdoor wordt het effect van
nestbehandeling vermoedelijk kleiner dan becijferd in de modelmatige benadering.
Een vergelijkbare redenatie geldt voor onvolwassen en adulte vogels. Wanneer
afschot/vangst leidt tot een aanzienlijke reductie in aantallen, nemen de
overlevingskansen van de resterende vogels vermoedelijk toe. Wanneer deze situatie,
in tijd gerekend, zich gaat voordoen is niet voorspelbaar.
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De modelmatige benadering leert dat het effectiever is om in korte tijd een groot
aantal ganzen aan de populatie te onttrekken dan hier geruime tijd voor uit te trekken.
Bij korte grote klappen is het aantal ganzen dat in enkele jaren bemachtigd moet
worden opgeteld kleiner dan wanneer dat over een flink aantal jaren wordt
uitgesmeerd. Grote klappen vragen evenwel om binnen een korte termijn veel
inspanning; hierin zit de onzekerheid of dit gerealiseerd kan worden.
In verschillende studies wordt erop gewezen dat vossen een effect kunnen hebben op
de reproductieve output van ganzen (oa. Van der Jeugd et al. 2006). In gebieden met
hoge dichtheden aan vossen is de reproductieve output op locaties die onbereikbaar
zijn voor vossen (eilanden) hoger dan op locaties die bereikbaar zijn voor vossen.
Deze impact vertaalt zich in een voorkeur onder ganzen om te broeden op
predatievrije plekken. De exponentiële toename van grauwe ganzen in het
rivierengebied (Lensink et al. 2012a) laat zien dat ondanks het voorkomen van
vossen, de aantallen na de eerste vestiging in de jaren zeventig, gestaag zijn
toegenomen. Daarmee heeft het hooguit invloed gehad op het tempo van de groei en
de verspreiding van nesten. In Noord-Holland vindt in delen van de provincie afschot
van vossen plaats, mede gemotiveerd ten behoeve van een goede weidevogelstand.
Het afschot van dit zoogdier beperken (of stoppen) in de verwachting dat dit zou
bijdragen in reductie van grauwe ganzen is betrekkelijk. Het aantal ganzen is te groot
en hun potentie tot groei te hoog, om hiervan substantiële effecten te verwachten.

7.5

Effecten van de vier pijlers en beïnvloeding gedrag
Doel van dit faunabeheerplan is het risico op een aanvaring tussen een ganzen en
vliegtuigen te verminderen. In het NRV-convenant zijn vier pijlers beschreven.
1. Aanpassen vliegoperatie op basis van met radar gedetecteerde risicovogels.
2. Reduceren van (de groei van) baankruisingen risicovolle soorten door middel van
ruimtelijke maatregelen.
3. Reduceren van baankruisingen risicovolle soorten door middel van realiseren van
gewenste omvang van populatie ganzen
4. Reduceren van baankruisingen risicovolle soorten door middel van het beperken
van het foerageren van ganzen in de directe nabijheid (6 km ) van de start en
landingsbanen.
Wat gebeurt er allemaal al op deze sporen?
Aanpassen vliegoperatie op basis van met radar gedetecteerde risicovogels
Op dit moment is een opdracht verstrekt aan Robin Radar Systems om een
proefinstallatie neer te zetten naast een van de banen van Schiphol. Deze
proefinstallatie zal in het eerste kwartaal van 2013 worden geplaatst en zal 10
maanden proefdraaien om het systeem te valideren. Daarna begint, als alles goed is
gegaan, een traject om de vliegprotocollen (van vliegverkeer) aan te passen. Dit
traject zal naar verwachting zeker een jaar duren, gezien de gevoeligheid bij het
aanpassen van dergelijke protocollen. Een protocol moet uitvoerbaar zijn, een
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afwijking ervan betekent dat de verantwoordelijkheid voor een ongeluk bij een
vliegmaatschappij komt te liggen.
Op het moment dat het mogelijk is om het gebruik van het radarsysteem in te passen
in de vliegoperaties, is het mogelijk om risico op aanvaringen te beperken. Het is
echter niet zo dat het aantal risicovolle baankruisingen door gebruik van het
radarsysteem zal verminderen. Het verminderen van het aantal vliegbewegingen van
ganzen (baan- en funnel-kruisingen) blijft noodzakelijk omdat het voor de vliegoperatie
niet doenlijk (efficiënt/uitvoerbaar) is om voor elke risicovolle vliegbeweging van een
groep ganzen de vliegoperatie aan te passen. Het is pas een efficiënt middel als
risicovolle vliegbewegingen van ganzen aanzienlijk minder voorkomen.
Reduceren van baankruisingen risicovolle soorten door middel van ruimtelijke
maatregelen.
In het NRV-convenant is afgesproken om een onderzoek uit te voeren naar de kosten
en baten van ruimtelijke maatregelen voor het beperken van vogelaantrekkende
ontwikkelingen. Dit onderzoek is, in opdracht van het Ministerie van I&M, uitgevoerd
door Arcadis. De Nationale regiegroep heeft op basis van dit onderzoek advies
gegeven aan de stuurgroep SMASH (Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol
Haarlemmermeer). De partijen in de stuurgroep SMASH zijn verantwoordelijk voor
ruimtelijke besluitvorming. In dit advies is meegegeven om in de zone tot 13 km rond
de luchthaven een vogeltoets geldig te laten zijn, waarbij voor bepaalde
ontwikkelingen (bijvoorbeeld extramurale opslag van afval of aanleg van open water
van bepaalde afmetingen) moet worden beoordeeld of deze een vogelaantrekkende
werking hebben waardoor additioneel risicovolle vliegbewegingen over de banen of
door de funnels kunnen plaatsvinden. De criteria voor deze vogeltoets worden in de
eerste helft van 2013 bestuurlijk vastgesteld. Daarop volgt het traject van wettelijke
verankering. De beperkende ruimtelijke maatregelen zullen geen terugwerkende
kracht hebben. Daarmee neemt het huidige aanbod van bijvoorbeeld broed- en
opgroeilocaties niet af.
Realiseren van gewenste omvang van populatie ganzen
Deze pijler wordt uitgewerkt in dit Faunabeheerplan ganzen Schiphol. De reductie van
de populatie ganzen is nodig om het aantal risicovolle vliegbewegingen van ganzen
over de banen en door de funnels te verminderen. Noch het zonodig aanpassen van
de vliegoperatie (op basis van radar-gegevens), noch het beperken van
foerageermogelijkheden, noch het instellen van een vogeltoets voor ruimtelijke
ontwikkelingen kunnen voorkomen dat risicovolle vliegbewegingen zullen plaatsvinden. Slechts in combinatie met een reductie van de huidige populatie zoals
beschreven in het Faunabeheerplan ganzen Schiphol zullen de vier pijlers
gezamenlijk het gewenste resultaat kunnen opleveren.
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Het beperken van het foerageren van ganzen in de directe nabijheid (6 km ) van de
start- en landingsbanen.
Het aantal risicovolle baankruisingen wordt in deze pijler verminderd door het patroon
van vliegbewegingen van ganzen te beïnvloeden gedurende de enkele weken dat in
de nazomer de ganzen op oogstresten foerageren. Hiertoe is er door het Ministerie
van I&M een 6-jarige regeling in het leven geroepen waaraan in 2012 75% van de
grondgebruikers in het relevante gebied heeft deelgenomen en naar verwachting in
2013 100% zal deelnemen. De regeling geldt nu alleen nog voor het versneld
onderwerken van graanresten, maar zal naar verwachting in de toekomst ook voor
het onderwerken van oogstresten van bieten en aardappels gaan gelden. Daarmee is,
op vrijwillige basis, het maximaal haalbare van deze pijler bereikt. Een wettelijke
verplichting op bepaalde handelingen of een verbod op het verbouwen van bepaalde
gewassen heeft dan ook geen toegevoegde waarde voor beperken van het aantal
risicovolle vliegbewegingen van ganzen over de banen of door de funnels.
Het gezamenlijke beleid zoals dat in het NRV-convenant is vastgelegd, waarbij dit
faunabeheerplan de nadere uitwerking van pijler drie is, biedt tezamen met de
uitvoering van de pijlers één, twee en vier de bevredigende oplossing om het gestelde
doel te bereiken. De inzet van de overige genoemde middelen (niet als andere
bevredigende oplossing genoemd) worden daar waar mogelijk flankerend ingezet.
Beïnvloeding gedrag
Onder beïnvloeding van gedrag wordt in dit verband het volgende verstaan:
een zodanige verandering van het habitat om te broeden of te foerageren dat de
benutting hiervan wijzigt. Doel hiervan is de aantallen ganzen in een gebied te
beïnvloeden dan wel het gebruik van een gebied te veranderen. De uitwerking van
andere bevredigende oplossingen wordt in bijlage 3 nader beschreven.
Daarbij valt te denken aan:
ongeschikt maken van broedhabitat; i.c. maaien van riet- en ruigtevegetatie;
onbereikbaar maken van opgroeigebied voor jongen door een raster of een
scherm te plaatsen of het gebied te laten verruigen, waardoor de
reproductieve output afneemt (lagere overleving jongen);
onbereikbaar maken van aantrekkelijke voedselbronnen (onderploegen
geoogste bouwlanden met graan, bieten of aardappelen);
instellen gedooggebieden op locaties waar de vogels geen direct risico
vormen;
etc.
Deze maatregelen hebben vooral een lokaal en kleinschalig effect. Het maaien van
een ruigte reduceert de broedmogelijkheden van bijvoorbeeld 10 paren. De keerzijde
is dat deze paren naar alternatieven zullen zoeken en het stimuleert de ganzen hun
‘eisen‘ aan te passen. Uitrasteren van een opgroeigebied heeft gevolgen voor de
overleving van de jongen van een broedlocatie (bijvoorbeeld 10 paar). Op de keeper
beschouwd zijn dit type maatregelen in hun effect te vergelijken met nestbehandeling;
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ze zijn evenwel minder kosteneffectief. Afstemming tussen gebieden is noodzakelijk in
de voorbereiding.
Maatregelen die aangrijpen op de beschikbaarheid van voedselbronnen hebben
vooral effect op het verspreidingspatroon. Dit kan nuttig zijn om ganzen weg te krijgen
uit gebieden waar zij door het gedrag aldaar een risico vormen. Deze vogels wijken
dan uit naar andere gebieden in de omgeving met voldoende voedselbronnen. Het
aantal ganzen in een regio wordt door dergelijke maatregelen niet wezenlijk
beïnvloed.
Ook beheer en schadebestrijding van andere soorten dan ganzen speelt in dit thema
een rol. In verschillende gebieden is aangetoond dat vossen van invloed zijn op het
vestigingspatroon van broedende ganzen en de reproductieve output. Makkelijk
bereikbare nesten kunnen bij aanwezigheid van vossen worden gepredeerd. Deze
plekken worden vervolgens gemeden waarbij een verschuiving naar voor vossen
onbereikbare locaties optreedt (bijvoorbeeld eilanden). Met regelmaat wordt het
ongemoeid laten van vossen (geen afschot) aangedragen als een oplossing van het
‘ganzenprobleem’. De ervaring van de afgelopen decennia heeft geleerd dat het effect
van vossen beperkt is en dat ganzen zich ondanks de aanwezigheid van vossen in
een regio of gebied vestigen en in de daarop volgende jaren uitbreiden en toenemen.

7.6

Wensen voor de toekomst
Afschot van grauwe ganzen vindt thans vooral plaats in de nazomer en najaar.
Halsbandaflezingen duiden erop dat in de regio rond Schiphol grauwe ganzen uit
Noord- en Oost-Europa nauwelijks aan de grond komen. Belangrijke pleisterplaatsen
van deze vogels liggen vooral in Zuidwest-Nederland. Deze constatering is gebaseerd
op waarnemingen van Bureau Waardenburg in delen van het relevante gebied in de
afgelopen 20 jaar. Een analyse van alle beschikbare halsbandaflezingen zoals die
bekend zijn bij www.geese.org, kan hier een verdere onderbouwing aan geven.
Om effectiviteit van het afschot te verhogen zou het primaat van het afschot juist
moeten liggen in de periode januari t/m juni.
Vangst van ganzen is tijdens de rui relatief eenvoudig. De vogels kunnen dan niet
vliegen en verblijven gedurende deze periode in hetzelfde gebied. Hier zijn ze dan met
enig tact in kralen bijeen te drijven. Voor onderzoeksdoeleinden worden buiten de
ruitijd ook wel ganzen in foerageergebieden gevangen met een kanonnet. Deze
techniek zou ook in de omgeving van Schiphol kunnen worden toegepast. Door op
percelen een voor ganzen aantrekkelijk gewas te verbouwen, is de komst van de
vogels min of meer gegarandeerd. In de zwaarte van de constructie van de installatie
valt winst te behalen (lichtgewicht) waardoor opbouw en hanteerbaarheid kunnen
verbeteren.
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Gelet op de inspanning die moet worden geleverd, zal de inzet van
beheermaatregelen juist ook op zon- en feestdagen moeten kunnen plaatsvinden
omdat juist dit ook de momenten zijn waarop vrijwilligers tijd hebben om de gewenste
maatregelen uit te voeren.
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8 Monitoring ten behoeve van evaluatie
Doel van dit onderdeel van het faunabeheerplan is de noodzakelijk geachte reductie in
aantallen ganzen vorm te geven opdat de veiligheid van het luchtverkeer verbetert
doordat het aantal vliegbewegingen van ganzen door de in- en uitvliegtroggen
(funnels) van het vliegverkeer aanmerkelijk afneemt.
Over een aantal jaren zal worden nagegaan of het beoogde doel bereikt is. Om hierin
gefundeerde uitspraken te kunnen doen, is het noodzakelijk dat een aantal aspecten
die samenhangen met het doel periodiek worden vastgelegd. Een deel van de
verzamelde informatie kan ook jaarlijks worden benut om de uitvoering van dit plan
gericht aan te sturen en te optimaliseren (locaties ruiende vogels; concentraties
broedvogels en hun opgroeigebieden, etc.).
Het verblijf van ganzen in het plangebied (§ 8.1) en de te nemen maatregelen (§ 8.2)
zullen gevolgd en gedocumenteerd moeten worden wil in de toekomst een evaluatie
mogelijk zijn. Voor beide onderwerpen ligt de verantwoordelijkheid hiervoor bij de
partijen die betrokken zijn bij dit plan. Ook maatregelen die het gedrag van ganzen
beïnvloeden (pijler 2 en pijler 4), dienen gevolgd en gedocumenteerd worden ten
behoeve van evaluatie. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de partijen die
betrokken zijn bij de pijlers 2 en 4; en niet bij partijen van dit plan. Gezamenlijk ligt de
verantwoordelijkheid de monitoring onderling afgestemd te laten plaatsvinden. Het
doel van dit plan is het verbeteren van de veiligheid van het luchtverkeer. Hierin is het
aantal incidenten een belangrijke parameter; dit wordt onder verantwoordelijkheid van
Schiphol geregistreerd. Voor de uitvoering hiervan is een belangrijke voorwaarde dat
hiervoor ook de financiële middelen te beschikking komen.

8.1

Verblijf ganzen
Verantwoordelijk voor dit onderdeel zijn FBE’s, provincies en relevante groepen
vrijwilligers.
Need to know
Aantallen ganzen in foerageergebieden
Telling
Vanaf 2007 is onder regie van de provincie Zuid-Holland het aantal
ganzen in de provincie jaarlijks halverwege juli integraal geteld. In
2011 heeft de provincie Noord-Holland zich bij deze aanpak
aangesloten en in 2012 de provincie Utrecht. Tellingen in juli geven
een goed beeld van het aantal ganzen direct na het broedseizoen;
het gaat om het verblijf van ganzen overdag in foerageergebieden.
Deze jaarlijkse tellingen dienen gecontinueerd te worden en hierin
wordt in principe voorzien.
Gebied
0-20 km rond Schiphol en verder
Verantwoordelijk provincie/FBE met veel vrijwillige tellers
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Aantal ganzen in het broedseizoen
Telling
De afgelopen jaren zijn in de 0-10 km zone in het broedseizoen
tellingen van ganzen en paren met jongen uitgevoerd. de
verkregen verspreidingsbeelden geven een goed beeld van de
verspreiding als broedvogel en ook van ruigebieden van adulten
met jongen. Dit wordt meegenomen in het uitvoeringsprotocol.
Gebied
0-20 km rond Schiphol.
Verantwoordelijk provincie/FBE met professionele (bijv. LNH) en vrijwillige tellers.
Locaties en Aantallen ganzen op ruiplekken
Telling
een overzicht van alle ruiplaatsen binnen 0-20 km van Schiphol
ontbreekt. Aanbevolen wordt begin juni 2013 een poging te doen
tijdens een simultaantelling alle ruiplaatsen in beeld te krijgen;
naast locaties met een mengeling van adulten en juvenielen
(inventarisatie broedlocaties) ook zoeken naar locaties met
overwegend adulten; dit zijn vermoedelijk vooral subadulten.
Gegevens kunnen voor 0-10 km grotendeels uit het werk van LNH
(tellingen rond Schiphol) worden gedestilleerd. Deze gegevens
leveren ook een beeld van de keuze voor de vanglocatie.. Dit
wordt meegenomen in het uitvoeringsprotocol.
Gebied
0-20 km rond Schiphol en verder.
Verantwoordelijk provincie/FBE met veel vrijwillige tellers.
Herkomst van ganzen
Halsbanden
De komende jaren zullen in de ruitijd ganzen worden gevangen en
gedood. Om zicht te houden op de herkomst van ganzen en de
ontwikkeling daarin verdient het aanbeveling om van iedere groep
gevangen ganzen er toch weer tien los te laten, voorzien van een
halsband.
Aflezen
Aflezen van halsbanden geschiedt door vrijwilligers.
Gebied
tot ca. 20 km rond Schiphol.
Verantwoordelijk FBE voor het vangen, vrijwillige tellers voor aflezingen. Kan alleen
indien financiering gevonden wordt voor het aanleggen van
halsbanden.
Want to know
Aantallen ganzen op slaapplaatsen en hun bewegingen
Telling
een overzicht van alle slaapplaatsen binnen 0-20 km van Schiphol
ontbreekt. Aanbevolen wordt om in juli 2013 een poging te doen
tijdens een simultaantelling alle slaapplaatsen in beeld te krijgen;
bij alle grote en kleine wateren worden een of meer tellers
gepositioneerd. Resultaat is een beeld van de locaties van waaruit
vogels in de ochtend naar foerageergebieden trekken (en mogelijk
funnels kruisen). Dezelfde opzet zou eind augustus 2013
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Gebied
Verantwoordelijk

8.2

nogmaals gedaan kunnen worden. Dan is het gebruik van
slaapplaatsen in beeld bij foerageren op graslanden (juli) en
foerageren op graslanden en bouwlanden (augustus). Ook ontstaat
hiermee een beeld van het patroon van vliegbewegingen tussen
slaapplaatsen en foerageergebieden. Dit kan alleen indien de
financiële middelen hiertoe beschikbaar komen.
0-20 km rond Schiphol en verder
provincie/FBE met veel vrijwillige tellers

Ingrijpen in de populatie
Verantwoordelijk voor dit onder deel is de FBE.
In de populatie kan op twee manieren worden ingegrepen:
reductie van de reproductieve output;
reductie van de overleving.
Reproductie

Gebied
Verantwoordelijk
Overleving1

Gebied
Verantwoordelijk
Overleving2

Gebied
Verantwoordelijk

de afgelopen jaren is binnen 0-10 km van Schiphol een toenemend
aantal nesten behandeld. Prikken van eieren heeft de voorkeur.
Locatie, aantal nesten, aantal eieren en tijdstip (week) worden
vastgelegd. Verspreidingsbeeld is een aanvulling op de gegevens
van de broedvogeltellingen. Uitvoering middels protocol te regelen.
0-20 km rond Schiphol.
FBE in samenspraak met TBO’s en vrijwilligers.
de afgelopen jaren is binnen 0-10 km van Schiphol een toenemend
aantal ganzen geschoten. Locatie, aantal vogels en tijdstip (week)
worden vastgelegd. Door een selectie van jagers wordt ook de
leeftijd geregistreerd: juveniel (eerste jaar) en adult (ouder dan 1
jaar). Uitvoering middels protocol te regelen.
0-20 km rond Schiphol.
FBE in samenspraak met WBE’s en vrijwilligers.
het afgelopen jaar is binnen 0-10 km van Schiphol zijn op een
aantal locaties ganzen gevangen en gedood. Locatie, aantal
vogels en tijdstip (week) worden vastgelegd. Zo mogelijk ook
registratie van leeftijd: juveniel (eerste jaar) en adult (ouder dan 1
jaar). Uitvoering middels protocol te regelen.
0-20 km rond Schiphol.
FBE in samenspraak met WBE’s, terreineigenaar/-beheerder en
uitvoerder.
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8.3

Beïnvloeding van gedrag
Verantwoordelijk voor dit onderdeel zijn partijen van pijlers 2 en 4.
Daarbij valt te denken aan:
ongeschikt maken van broedhabitat; i.c. maaien van ruigtevegetatie;
onbereikbaar maken van opgroeigebied voor jongen door een raster of een
scherm waardoor de reproductieve output afneemt (lagere overleving jongen);
onbereikbaar maken van aantrekkelijke voedselbronnen (onderploegen
geoogste bouwlanden met graan, bieten of aardappelen);
instellen gedooggebieden op locaties waar de vogels geen direct risico
vormen;
etc.
Bij al deze maatregelen geldt dat zij geëvalueerd kunnen worden door de juiste
parameter in gebruik (aantal ganzen, aantal nesten, etc.) te meten (tellen) en deze te
vergelijken met een gebied of omstandigheid waar de maatregel niet is uitgevoerd. Bij
voorkeur al een meting of telling voor uitvoering van de maatregel (baci-opzet).
Gebied
Verantwoordelijk

8.4

0-20 km rond Schiphol.
diverse partijen, met name de initiator; dit valt onder pijler 2 en 4
van het convenant en dus buiten dit faunabeheerplan

Aanvaringen
Verantwoordelijk voor dit onderdeel is Schiphol.
Op en rond Schiphol worden aanvaringen tussen ganzen en vliegtuigen geregistreerd.
Dit dient gecontinueerd te worden; naar soort, tijd, locatie, etc..
Op Schiphol worden vliegbewegingen van ganzen over het banenstelsel
geregistreerd. Dit dient gecontinueerd te worden; de gegevens zijn een goede maat
voor de ontwikkeling in het aantal risicovolle vliegbewegingen. daarnaast zou iedere
beweging voorzien moeten worden met gegevens over soort, aantal en tijdstip.
Gebied
Verantwoordelijk

8.5

Schiphol.
Schiphol.

Verslaglegging en evaluatie
Op grond van jaarlijkse tellingen van broedvogels (april-juni) en niet-broedvogels (juli)
en hun verspreiding dient jaarlijks geëvalueerd te worden hoe de aantallen ganzen
zich verhouden tot het gestelde doel en kan worden bijgestuurd op het
ingrepenniveau.
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Een faunabeheerplan heeft een looptijd van 5 jaar. Voorgesteld wordt om eens per 3
jaar op basis van al het beschikbare materiaal te bezien in hoeverre maatregelen het
gestelde doel dichtbij brengen (afname ganzen, afname aanvaringen) en ook in het
juiste tempo. De jaarlijkse verslaglegging dient vooral om de koers vast te houden.
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Bijlage 1 Parametrisatie populatiemodel grauwe gans
Voor de populatie grauwe ganzen in de omgeving van Schiphol is een eenvoudig
populatiemodel opgesteld. Hiermee wordt de ontwikkeling tot nu toe beschreven en
kunnen de effecten van ingrepen inzichtelijk worden gemaakt. Het model heeft de
vorm van een matrix. In een matrix zijn de essentiële populatieparameters als
reproductie en overleving opgenomen (cf. Caswell 2011). In het model is geen
dichtheidsafhankelijkheid opgenomen. Het model is geformuleerd als een postbreeding-census (populatieomvang).
Parametrisatie
Op basis van aflezingen van halsbanden vanaf de jaren negentig in de vorige eeuw in
Nederland is voor eerstejaars vogels en ouder dan eerstejaars een gemiddelde
overleving gevonden zoals vermeld in tabel b1 (Klein et al. 2011). Tussen
verschillende gebieden waar halsbanden zijn aangelegd en verschillende jaren
bestaan verschillen.
Tabel b1

Uitgangspunten populatiemodel grauwe gans.

parameter

waarde

overleving eerste jaar
overleving >1y
reproductie
geslachtsverhouding
leeftijd eerste maal broeden

0,816
Klein et al. 2011
0,889
Klein et al. 2011
2,52 juv/paar/jr
zie tekst
1:1
Cramp & Simmons 1977
gemiddeld na twee winters zie tekst

bron

Populatieverloop tot nu toe
Historische gegevens duiden erop dat de eerste grauwe ganzen zich ten noorden van
Amsterdam in 1988 hebben gevestigd (Visbeen 1988); met als vermoedelijke
oorsprong de Flevopolders. Ten zuiden van Amsterdam hebben de eerste paren zich
in 1978 gevestigd, eveneens vanuit de Flevopolders (Lensink et al. 2012). In
Waterland kenden de ganzen een jaarlijkse toename van ruim 40% en in Utrecht –
Holland van ruim 30% per jaar. In het model is tot 2003 een toename van 37% per
jaar aangehouden. Om dit te bereiken is de reproductie hierop afgestemd, zijnde 2,54
juv/paar/jr. Deze waarde ligt binnen de range van in het veld gemeten waarden
(Schekkerman et al. 2000, Lensink 1996, Klein et al. 2011)
In de jaren na de eeuwwisseling, in het bijzonder vanaf 2007, is men in de regio rond
Schiphol begonnen met nestbehandeling en afschot. Deze gegevens zijn aan het
model toegevoegd. Daarbij is als volgt gehandeld:
- uit verschillende jaren is het aantal behandelde nesten en eieren bekend. Volgens
Klein et al. 2011 kennen eieren een overleving van 0,36 (36% van de eieren levert
een kuiken op). De overleving van kuikens bedraagt 0,65 (65% van de kuikens
wordt vliegvlug). Afgeleid van het aantal eieren, is het aantal vliegvlugge jongen in
mindering gebracht op het aantal jongen in dat jaar.
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afschot wordt vooral in de nazomer uitgevoerd. Een deel van de vogels die
geschoten worden, zou sowieso het volgende jaar niet hebben gehaald. Het
afschot is derhalve gecorrigeerd naar overleving. Daarnaast is aangenomen dat
het afschot evenredig over de jaarklassen is verdeeld (naar talrijkheid).

Bijlage 2 Overzicht nestbehandeling en afschot zomerganzen per WBE.

Gegevens zijn ontleend aan:
nestbehandeling: jaarrapportages van de drie FBE’s; nullen in de eerste jaren van
Utrecht zijn het gevolg van het ontbreken van registratieplicht
aldaar.
afschot:
jaarrapportages van de drie FBE’s; voor Zuid-Holland-Noord zijn
voor soorten anders dan grauwe gans, kolgans en brandgans
alleen gegevens tot en met 2007 beschikbaar via de afzonderlijke
WBE’s (gepubliceerd in Lensink & de Fouw 2009).
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Amsterdamse Bos
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Wijckermeer
10 km zone totaal
Utr
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Vecht- en Veenstreek
totaal
ei per nest

5
29
0

31
232

277

0
15
0

82

1365

397
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294

53
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20
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3424
589
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0
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Bijlage 3

Geen andere bevredigende oplossing

Reductie van het aantal ganzen is een belangrijke maatregel in de aanpak volgens de
vier pijlers van het NRV-convenant.
Een belangrijk argument om het aantal ganzen in de omgeving van Schiphol te willen
reduceren, is het feit dat er geen andere bevredigende oplossing bestaat waarbij het
doden van ganzen in zijn geheel kan ontbreken.
Alleen al uit het feit dat deze oplossing één van de NRV-pijlers is en de
Faunabeheereenheid gevraagd is dit Faunabeheerplan te maken, blijkt dat
betrokkenen niet in staat zijn op andere wijze aan het probleem van aanvaringen
tussen ganzen en vliegtuigen een toereikende oplossing te bieden. Het inzetten van
de andere drie sporen levert slechts een beperkte bijdrage aan vermindering van het
probleem. Deze bijdrage resulteert in beïnvloeding van het vliegpatroon en beperking
van voedsel-, broed- en opgroeigebieden en is onvoldoende omdat het aantal ganzen
hierdoor op korte termijn niet zal veranderen en omdat een aantal maatregelen pas in
de toekomst tot uitvoering zal komen (en tot resultaat zal leiden). Ondanks al deze
(voorgenomen) inspanningen neemt tot op heden het aantal ganzen in de omgeving
van Schiphol toe en neemt het aantal kruisingen van banen en funnels door ganzen
eveneens toe.
Met de NRV-partijen concluderen de faunabeheereenheden dat in de nabije toekomst
geen (vervangend) alternatief voor handen is om het doden van ganzen onnodig te
maken zodanig dat het belang van de veiligheid van de luchtvaart (risico van
aanvaringen tussen ganzen en vliegtuigen) is te verbeteren. In de tekst van de
hoofdstukken 1, 5 en 7 zijn een groot aantal argumenten vermeld. In het onderstaande worden een aantal door de provincie gestelde vragen over dit aspect van een
antwoord voorzien.
Welke effecten zijn er te verwachten van de maatregelen uit het NRV convenant op de
10 tot 20 km zone?
Het convenant kent vier pijlers:
•
aanpassen van vliegoperaties op basis van (met radar) gedetecteerde
risicovogels;
•
reduceren van baankruisingen door risicovolle soorten door middel van
ruimtelijke maatregelen;
•
realiseren van de gewenste omvang van de populatie ganzen;
•
het beperken van het foerageren van ganzen in de directe nabijheid van de
start- en landingsbanen.
De eerste pijler is gericht op het voorkomen van een mogelijk incident; het risico blijft
even groot, de kans dat het werkelijkheid wordt zou af kunnen nemen, maar de
marges zij zeer klein (zie hieronder).
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De pijlers twee en vier grijpen aan op omvang en kwaliteit van foerageer- en
broedhabitat. Via de lijn van grondgebruik (pijler 4) kunnen concentraties van ganzen
enigszins en slechts gedurende een relatief korte periode, worden verplaatst, maar
niet worden voorkomen. Via de lijn van de ruimtelijke ordening kan het aanbod aan
nieuw broed- en foerageerhabitat worden verkleind. Bestaande mogelijkheden (en die
zijn legio) worden hier niet of nauwelijks door beïnvloed. Immers het is niet mogelijk
om bijvoorbeeld het wateroppervlakte in laag Nederland drastisch te verminderen.
Daarnaast gaan veel ruimtelijk ingrepen tot op heden in het waterrijke Laag-Nederland
vrijwel altijd gepaard met handhaven of creëren van water. Water is een noodzaak
voor waterberging en waterbeheersing in een landschap dat beneden de zeespiegel
ligt.
Wanneer het huidige beheer van de populatie wordt voortgezet zal het aantal ganzen
verder toenemen; waarbij het aantal soorten dat in aantallen een kritische grens
overschrijdt groter wordt. Daarmee wordt het risico op een aanvaring groter; ook als
aanpassingen in grondgebruik in de Haarlemmermeer en de ruimtelijke ordening
worden meegewogen. Voornoemde aanpassingen in grondgebruik en ruimtelijke
ordening kunnen hierbij niet voldoende voorkomen dat risicovolle baankruisingen
blijven voorkomen zonder de reductie-ingrepen in de populatie. De veiligheid van het
luchtverkeer kan alleen worden verbeterd indien de dichtheid aan vliegende ganzen
aanmerkelijk omlaag gaat. Dat kan alleen worden bereikt door het aantal risicovolle
baankruisingen te reduceren en reductie van het aantal ganzen draagt hier in grote
mate aan bij. Ofwel, alleen het vliegpatroon beïnvloeden is onvoldoende effectief.
Opstellen radar op Schiphol; werkt dat?
Met behulp van een radar kunnen bewegingen van vogels zichtbaar worden gemaakt.
Bij een voldoende grote reikwijdte van het radarsignaal, kunnen bewegingen van
ganzen die mogelijk de funnel van een landend of stijgend vliegtuig gaan kruisen,
worden gedetecteerd. Op grond hiervan zou het vliegverkeer kunnen worden
aangepast. Hiermee is het probleem niet opgelost; de speelruimte om vliegtuigen een
andere koers te laten nemen tijdens de start of landing is zeer beperkt. Hiermee kan
mogelijk een deel van de incidenten worden voorkomen; het risico blijft groot.
In het geval dat een dergelijk radarsysteem zou ontbreken is het denkbaar dat
communicatie tussen gezagvoerder en verkeersleiding minder effectief zal zijn voor
een naderend of vertrekkend vliegtuig dan wanneer de radarinformatie wel
voorhanden zou zijn. Het is een signalerend systeem en geen andere bevredigende
oplossing. Het radardetectie systeem is een veiligheidssysteem en biedt geen andere
bevredigende oplossing omdat de effectiviteit en mogelijkheden van deze relatief
nieuwe techniek nog onbekend zijn.
Onduidelijk voor de FBE is of de radartechniek dusdanig zal evolueren dat ook
personen in de omgeving van Schiphol met radarinformatie aangestuurd kunnen
worden om in een vroegtijdig stadium ganzen uit de nabijheid van de funnels van een
landend of stijgend vliegtuig te kunnen verjagen. Dan nog zijn de maatregelen uit het
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plan noodzakelijk. Vooralsnog is er geen aanleiding om de radartechniek als een
andere bevredigende oplossing ter voorkoming van het doden van ganzen te
beschouwen.
Aanleggen van alternatieve voerplekken (foerageergebieden); werkt dat?
De graslandgebieden rondom Schiphol vormen de belangrijkste voedselbron voor
ganzen in de omgeving van de luchthaven; deze gebieden worden jaarrond gebruikt.
In het noordwesten van de Haarlemmermeer ligt ook grasland dat jaarrond wordt
gebruikt. In de nazomer vormen achtereenvolgens percelen met recent geoogst
graszaad, graan, aardappels en suikerbieten een goed foerageergebied dat door
flinke aantallen ganzen wordt gebruikt. Na de oogst en onderploegen is de
voedselbeschikbaarheid kleiner, maar foerageren nog altijd kleinere aantallen ganzen
in de polder. Vanuit graslandgebieden vliegen ganzen naar en over de Haarlemmermeer; zolang daar voedsel kan worden gevonden, zullen ganzen van en naar de
direct omgeving van de luchthaven vliegen. Het aantal baankruisingen van ganzen
neemt in alle perioden van het jaar toe (figuur 4.2). Daarmee is de kans op een
aanvaring tussen gans en vliegtuig niet beperkt tot de nazomer. Ganzen zijn inmiddels
zo talrijk dat ze jaarrond een reden hebben om in de omgeving van de luchthaven te
vliegen (foerageermogelijkheden zoeken en vinden). Indien een foerageergebied
wordt aangelegd en het blijkt dat dit voor foeragerende ganzen succesvol is dan zullen
ook ganzen van andere zijde van de banen van luchthaven Schiphol kruisen om dit
foerageergebied te bereiken. Het achterwege laten van voerplekken zal additionele
baankruisingen voorkomen. Opgemerkt zij dat ook uit de evaluatie van het beleid met
betrekking tot foerageergebieden is gebleken dat ‘ganzen zich niet laten sturen”.
Gans proof maken van vliegtuig: werkt dat?
Vliegtuigmotoren zijn vogel proof tot vogels van ongeveer een kilo (wilde eend).
Motoren proof maken tot bijvoorbeeld Canadese gans (3,5 kilo) vraagt een lange
adem en hele grote investeringen en vermoedelijk is het een mission impossible.
Volgens het Handboek Commissie Vogelaanvaringen Luchtvaarttuigen is de
certificatie-eis 1,8 kilo. Het is de competentie van de vliegtuigmotorbouwer om te
voldoen aan de eisen van het bevoegd gezag. Technische ontwikkeling is een
continuproces en bij vooruitgang stelt het bevoegd gezag nieuwe eisen waaraan de
vliegtuigmotorbouwer moet voldoen. Deze eisen zijn er (nog) niet dus is het niet
mogelijk hiervan in de nabije toekomst effecten te verwachten.
Minimaliseren voedselaanbod in de 0 – 20 km zone?
Het is een illusie om het aanbod agrarisch grasland binnen 20 km van Schiphol te
kunnen minimaliseren. Hiervoor gelden de volgende argumenten.
•
Ongeschikt maken van broedhabitat; i.c. maaien van riet- en ruigtevegetatie
wordt toegepast en beperkt de broedmogelijkheden. De maatregelen zijn niet
voldoende gebleken om aangemerkt te kunnen worden als een dusdanige
andere bevredigende oplossing waarbij het doden van ganzen buiten
beschouwing kan worden gelaten.
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•

•

•
•

Onbereikbaar maken van opgroeigebied voor jongen door een raster of een
scherm te plaatsen of het gebied te laten verruigen, waardoor de
reproductieve output afneemt (lagere overleving jongen) wordt toegepast
maar beperkt de broedmogelijkheden niet. De maatregelen zijn niet voldoende
gebleken om opgroeiende ganzen binnen de rasters te houden en kunnen niet
worden aangemerkt als een dusdanig andere bevredigende oplossing waarbij
het doden van ganzen buiten beschouwing kan worden gelaten. Daar waar
rasters worden toegepast wordt dit gedaan ter beveiliging van het wegverkeer
(ganzen met kuikens langs de wegen veroorzaken gevaarlijke manoeuvres
van automobilisten).
Onbereikbaar maken van aantrekkelijke voedselbronnen (onderploegen
geoogste bouwlanden met graan, bieten of aardappelen) wordt toegepast en
beperkt de foerageermogelijkheden. De afname van het aantal vliegbeweging
van ganzen, gedurende een beperkt aantal weken (4-6 weken) boven en
rondom de luchthave Schiphol, is voor die tijd van het jaar significant en een
belangrijke bijdrage voor de veiligheid van de luchtvaart. Gedurende
genoemde weken is het aantal ganzen dusdanig minder dat ook afschot van
ganzen, bezien in aantallen, aanzienlijk lager uitvalt. De maatregelen zijn niet
voldoende gebleken om aangemerkt te kunnen worden als een dusdanige
andere bevredigende oplossing waarbij het doden van ganzen buiten
beschouwing kan worden gelaten. Immers ook uit andere periodes zijn
risicovolle vliegbewegingen over banen en door funnels bekend.
Het verbouwen van olifantsgras is nog in experimentele fase en zal om deze
reden thans nog geen soelaas kunnen gaan bieden.
Instellen gedooggebieden op locaties waar de vogels geen direct risico
vormen. Binnen het plangebied behoort dit vanzelfsprekend niet tot de
mogelijkheden.

Minimaliseren broedgebied in de 0 – 20 km zone: werkt dat?
De ganzensoorten die in de omgeving van de luchthaven voorkomen, broeden in riet,
ruigte, bosjes, struwelen, of gewoon een perceelrand van een grasland. Voorwaarde
is dat in de directe omgeving grasland en water aanwezig zijn. Ganzen blijken in hun
nestplaatskeuze flexibel te zijn; wie 20 jaar geleden had geroepen dat grauwe ganzen
in waterrijke stadswijken zouden broeden, werd niet serieus genomen. Dat doet deze
soort inmiddels (samen met soepgans en Canadese gans).
Concluderend dat ganzen adaptief gedrag vertonen met de keuze van hun
nestplaatsen stelt de faunabeheereenheid dat het minimaliseren van broedplaatsen in
de omgeving van Schiphol tot de uitvoeringmaatregelen behoren. Via de andere
pijlers wordt hierop ingezet, echter dit draagt thans onvoldoende bij aan de beoogde
doelstelling.
Beheer van vossen; helpt dat?
In verschillende studies wordt erop gewezen dat vossen een effect kunnen hebben op
de reproductieve output van ganzen (oa. Van der Jeugd et al. 2006). In gebieden met
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hoge dichtheden aan vossen is de reproductieve output op locaties die onbereikbaar
zijn voor vossen (eilanden) hoger dan op locaties die bereikbaar zijn voor vossen.
Deze impact vertaalt zich in een voorkeur onder ganzen om te broeden op
predatievrije plekken. De exponentiële toename van grauwe ganzen in het
rivierengebied (Lensink et al. 2013a) laat zien dat ondanks het voorkomen van
vossen, de aantallen na de eerste vestiging in de jaren zeventig, gestaag zijn
toegenomen. Daarmee heeft het hooguit invloed gehad op het tempo van de groei en
de verspreiding van nesten. In Noord-Holland vindt in delen van de provincie afschot
van vossen plaats, mede gemotiveerd ten behoeve van een goede weidevogelstand.
Het afschot van dit zoogdier beperken (of stoppen) in de verwachting dat dit zou
bijdragen in reductie van grauwe ganzen is betrekkelijk. Concluderend de afweging
makend enerzijds het niet beheren van vossen om de groei van de populatie grauwe
ganzen te beperken en anderzijds bodembroeders te kunnen beschermen, valt in het
voordeel uit van de weidevogeldoelstellingen.
De beperking van de groei van ganzen is niet meetbaar gebleken en de significante
schade aan weidevogels wel.
Verjaging van ganzen: werkt dat?
Verjagen van ganzen met lasertechniek
Met het gebruik van lasers is veel ervaring opgedaan. Professionele “birdwatchers”
passen dit instrument toe, zij hadden aanvankelijk de ervaring dat op de grond en op
het water zittende vogels reageren met vluchtgedrag indien de laser op de vogels
gericht worden. Het effect is plaatselijk en op korte afstand te gebruiken en de
verontrusting is van korte duur en toepasbaar op slechts enkele of kleine groepjes van
vogels. De vogels uit de periferie van Schiphol verjagen is niet mogelijk gebleken. De
in september 2010 door Schiphol in gebruik genomen 'groene laser' speciaal
ontwikkeld en bedoeld om vogels te verjagen, is in november 2011 alweer verwijderd.
De proef is mislukt. De inzet van deze TOM-500 laser heeft niet geleid tot minder
vogelaanvaringen met vliegtuigen. Schiphol heeft de investeringskosten van 300.000
euro afgeschreven.
Acoustische verjaging van ganzen
Een grote verscheidenheid aan professionele verjagingsmiddelen wordt reeds
tientallen jaren toegepast, met name luide knallen (vogelverjaagpistool) en pyrotechnische (knal, lichtflits en bewegend) worden toegepast om zeer lokaal een
tijdelijke onveilige situatie te beveiligen met het verjaageffect daarvan. In de praktijk
wordt dit middel blijvend toegepast om voor genoemde situaties een tijdelijke
oplossing te bieden. Akoestische verjaging heeft echter niet kunnen voorkomen dat
ganzen het gebied als onveilig beschouwden. Het gebied wordt dan ook niet door
ganzen gemeden en gezien de aantalsontwikkeling van de ganzenpopulaties en het
toenemend aantal baankruisingen en het daarmee gepaard gaande aantal incidenten
kan geconcludeerd worden dat akoestische verjaging ondersteunend werkt aan de
doelstelling maar niet beoordeeld kan worden als een andere bevredigende oplossing
De maatregelen zijn niet voldoende gebleken om aangemerkt te kunnen worden als
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een dusdanige andere bevredigende oplossing waarbij het doden van ganzen buiten
beschouwing kan worden gelaten.
Visueel verjagen van ganzen:
Visuele middelen zijn eerder werend dan verjagend. Er gaat zowel van statische
middelen en meer dynamische, na gewenning door ganzen, geen dreigend effect uit.
Voor andere vogels dan ganzen worden op Schiphol zelf wel visuele middelen
ingezet. Deze middelen worden ondersteund met pyrotechnische en andere middelen
(luidspreker - sirene) door werknemers van de unit bird-control.
Buiten de terreinen worden ook visuele middelen gebruikt en daar is alleen effect te
behalen als dit ondersteund wordt met afschot van ganzen. Het inzetten van visueel
verjagende en werende middelen heeft echter niet kunnen voorkomen dat de ganzen
het gebied als onveilig beschouwen. Het gebied wordt dan ook niet door ganzen
gemeden en gezien de aantalsontwikkeling van de ganzenpopulaties en het
toenemend aantal baankruisingen en het daarmee gepaard gaande aantal incidenten,
kan geconcludeerd worden dat visuele verjaging op zichzelf niet meewerkt aan de
doelstelling. De maatregelen zijn niet voldoende gebleken om aangemerkt te kunnen
worden als een dusdanige andere bevredigende oplossing waarbij het doden van
ganzen buiten beschouwing kan worden gelaten.
Op Schiphol zelf en in de omgeving is veel ervaring opgedaan met verjagen van
vogels (ook ganzen). Hier heerst een cultuur van uitvinden en uitproberen. Deze
cultuur heeft er toe geleid dat zo ongeveer ieder aanpak die is gepubliceerd en alle
middelen die op de markt zijn, zijn beproefd. Wij gaan niet alles noemen maar enkele,
naast de inzet van akoestische middelen, willen wij wel vermelden.
Het sturen van border collies (honden) naar groepen van ganzen is getest. Het effect
is niet anders dan het effect van laserapparatuur; ofwel plaatselijk en kortstondig.
De inzet van valkeniers met hun roofvogels. Ook daarvan is het effect te beperkt om
de maatregelen in dit plan waardig aan te vullen.
Van de unit bird-control op de terreinen van Schiphol zelf mag worden verwacht dat zij
waar mogelijk de ganzen weghouden van het terrein zelf.
Conclusie
Het gezamenlijke beleid zoals dit in het NRV-convenant is vastgelegd, waarbij dit
faunabeheerplan de nadere uitwerking van pijler drie is, biedt tezamen met de
uitvoering van de pijlers één, twee en vier de bevredigende oplossing om het gestelde
doel te behalen. De overige genoemde middelen (niet als andere bevredigende
oplossing genoemd) worden daar waar mogelijk flankerend ingezet.
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Bijlage 4

Overzicht van feiten over de talrijkheid van ganzen in de omgeving
van Schiphol

Deze bijlage is een verantwoording voor de samenvatting die in hoofdstuk 3 is
gegeven.
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3

Ganzen rondom Schiphol
Om de talrijkheid van ganzen rond Schiphol in beeld te brengen, zijn verschillende
aspecten van belang. Voor ganzen die het jaarrond in en rond het plangebied
aanwezig zijn, zijn dit:
•
aantal broedparen;
•
aantal vogels in de zomer (na het broedseizoen);
•
aantal vogels in het winterhalfjaar.
Deze aspecten worden in beeld gebracht voor grauwe gans, Canadese gans,
brandgans, nijlgans, Indische gans en soepgans.
Voor ganzen die alleen in de winter aanwezig zijn, is dit:
•
aantal vogels in winterhalfjaar.
Dit aspect wordt in beeld gebracht voor toendrarietgans en kolgans.
Belangrijke begrippen
In de jaarcyclus van een vogel neemt het broedseizoen (grofweg maart-juni) een
bijzondere plek in, dan zorgen de volwassen vogels voor nageslacht (figuur 3.1).
Tellingen die erop gericht zijn het aantal broedparen vast te stellen, noemen we
broedvogeltellingen. De vogels die tot de verzameling broedparen behoren worden
broedvogels genomen. Ganzen broeden op twee-, drie- of vier-jarige leeftijd voor het
eerst. De groep vogels die door hun jonge leeftijd niet deelnemen aan het
broedproces, worden aangeduid als subadulten. Zij zijn in hun eerste levensjaren
daarom per definitie niet-broedvogel. Buiten het broedseizoen (grofweg juli-februari)
hebben de vogels geen directe binding met de broedlocaties en zwerven rond in
goede voedselgebieden. Naar alle ganzen die worden geteld buiten het broedseizoen,
wordt verwezen met de term niet-broedvogels.

Figuur 3.1
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Verloop van het aantal ganzen in de loop van een jaar, met
onderscheid in verschillende leeftijdscategorieën en perioden van het
jaar; figuur begint in juli, op het moment dat de jongen van dat jaar juist
vliegvlug zijn.

Zomerganzen zijn in principe het hele jaar op en rond de broedplaats aanwezig, want
deze vogels brengen hun hele jaarcyclus hier door. Winterganzen zijn in principe
alleen in het winterhalfjaar in Nederland aanwezig. In de broedtijd verblijven zij elders
in (Noord)-Europa. Een deel van de winterganzen trekt in het najaar door Nederland
naar winterkwartieren verder west- of zuidwaarts. In het veld is niet altijd goed
zichtbaar of we in de wintermaanden van doen hebben met zomerganzen,
winterganzen of een combinatie van beide. Het patroon in het voorkomen in de loop
van het jaar geeft hierin belangrijke vingerwijzingen (figuur 3.2).

Figuur 3.2

3.1

Theoretisch verloop van het aantal ganzen in een gebied in de loop van
een jaar, met onderscheid in zomer- en winterganzen.

Samenvatting trends Nederland
Het aantal zomerganzen in Nederland is de afgelopen decennia exponentieel
toegenomen (Voslamber et al. 2007, 2009). Dat wil zeggen dat van alle soorten het
aantal jaarlijks met ongeveer eenzelfde percentage is toegenomen. Daarnaast ligt de
jaarlijkse groei in het afgelopen decennium onder veel soorten wat lager dan in de
decennia daarvoor (tabel 3.1). De afname in de groei wordt vooral veroorzaakt door
een toegenomen afschot sinds de eeuwwisseling (oa. Lensink et al. 2010) en in
mindere mate ook door dichtheidsafhankelijke processen waardoor de
overlevingskansen van vogels bij hogere dichtheden afnemen.
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Tabel 3.1

3.2

Overzicht van broedende ganzen in Nederland sinds de jaren zestig;
met jaartal eerste vestiging, schatting van het aantal broedparen in
twee perioden (cf. SOVON 2002, Lensink et al. 2013a, 2013b) en de
jaarlijkse populatiegroei (%/jaar) sinds de definitieve vestiging en het
afgelopen decennium.
eerste vestiging

1998-2000

2008-2010

periode

%

periode

%

grauwe gans

1942

8.000-10.000

40.000-50.000

soepgans

<1975

3.000-4.000

3.700-5.000

zwaangans

1994

10-20

150

1994-2010 27

2000-2010 27

sneeuwgans

2001

1-2

10-15

1994-2010 16

2000-2010 20

Indische gans

1977

70-100

125-230

1984-2010 17

2000-2010

kolgans

1980

200-250

480-760

1988-2010 29

2000-2010 13

dwerggans

2002

0

3-5

x

2000-2010 12

toendrarietgans

1993

1-5

3-5

1993-2010 18

2000-2010 14

kleine rietgans

2009

0

1-3

x

grote Canadese gans

1973

1.000-1.400

5.800-9.300

1973-2010 26

2000-2010 14

kleine Canadese gans

1985

>20

200

1994-2010 33

2000-2010 19

brandgans

1982

750-1.100

7.900-20.200

1982-2000 46

2000-2010 29

roodhalsgans

2009

0

1

x

x

nijlgans

1967

4.500-5.000

10.100-13.900

1967-2010 23

2000-2010 10

1965-2000 23

2000-2010 15

1985-2010

2000-2008

9

2000-2010

4

8

7

Samenvatting grootschalige verplaatsingen zomerganzen
Grauwe gans
De Nederlandse grauwe ganzen zijn vooral standvogel, dat wil zeggen dat zij het
gehele jaar op of nabij hun broedplaatsen verblijven. In de jaren negentig is onderzoek
gedaan naar de bewegingen van de grauwe ganzen van de Scheelhoek (Loonen & de
Vries 1995). Deze vogels bleven na het broedseizoen in de Noordelijke Delta. Een
vergelijkbaar onderzoek aan grauwe ganzen met halsband in de Ooijpolder bij
Nijmegen bracht aan het licht dat deze vogels het hele jaar vooral in het gebied
verblijven (Van Turnhout et al. 2003). Verplaatsingen van meer dan 20 km waren een
hoge uitzondering. Alleen in het noorden van het land (Friesland, Groningen) is een
deel van de vogels trekvogel en verblijft in de winter tot in Spanje (Van Turnhout et al.
2003, Voslamber 2011b).
Broedvogels met jongen volbrengen de slagpenrui (eind mei-begin juli) op of nabij
broedplaatsen. Wanneer de jongen vliegvlug zijn, kunnen de ouders ook weer het
luchtruim kiezen. Vogels zonder jongen en subadulten kunnen zich op gemeenschappelijke ruiplaatsen concentreren. Dergelijke groepen bevinden zich op grotere
wateren in de provincie. Op deze locaties zijn vooral vogels uit de directe omgeving
aanwezig. Grootschalige bewegingen zoals van Zweedse vogels die de rui in de
Oostvaardersplassen doorbrengen (Zijlstra et al. 1991) zijn niet bekend van Hollandse
ganzen; evenmin bestaan aanwijzingen dat in binnen het plangebied locaties liggen
die massaal door vogels van elders worden gebruikt. Wel treden binnen het
plangebied verplaatsingen op. Een beperkt deel van de niet-broedende vogels
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verplaatst zich voor de rui over wat grotere afstand. Zo zijn enkele vogels die tijdens
de rui in Loenderveen van een halsband zijn voorzien, later in het jaar ondermeer in
Friesland of Zeeland teruggemeld (Boudewijn et al. 2011).
Grauwe ganzen uit Scandinavië en Oost-Europa overwinteren in belangrijke mate in
West- en Zuid-Europa (Voslamber et al. 1993). Deze vogels gebruiken binnen hun
trekweg vooral vaste pleisterplaatsen (Voslamber et al. 1993). In het zuiden van
Zeeland (Saeftinghe) overwinteren enkele tienduizenden van deze vogels (Van
Roomen et al. in serie). In de Noordelijke Delta kunnen in najaar en winter ook
geregeld groepen Noord- en Oost-Europese ganzen verblijven (informatie Bureau
Waardenburg). In het plangebied zijn deze vogels relatief schaars en hun aantal valt
in het niet bij de lokale vogels.
Kolgans
De kolganzen die in Nederland broeden zijn vooral standvogel; dat wil zeggen dat de
lokale broedvogels en de sub-adulten het hele jaar op en rond de broedplaats
verblijven. Vanaf september-oktober krijgen deze vogels gezelschap van grote
groepen overwinteraars uit het hoge noorden (Van Roomen et al. in serie) waardoor
de Nederlandse vogels niet meer opvallen. Vanaf februari-maart vertrekken de
arctische broedvogels weer en worden de eigen (zomer)ganzen als groep weer
herkenbaar. In het plangebied en omgeving broedt slechts een klein aantal kolganzen.
In de wintermaanden verlijven enkele duizenden kolganzen (2011, 3.500 ex.) in het
plangebied.
Brandgans
Nederlandse zomerganzen zijn vooral standvogel waarbij zij zich buiten het
broedseizoen tot enkele tientallen kilometers van hun broedplaatsen kunnen
verwijderen (Van der Jeugd et al. 2006). De broedvogels uit Waterland (en ook andere
broedplaatsen in en rond het plangebied verblijven het hele jaar in het plangebied en
omgeving.
Nederlandse brandganzen ruien hun slagpennen (juni/juli) op de grens van grote(re)
wateren en aanliggende goede voedselgebieden.
Vanaf oktober komen grote groepen arctische broedvogels, aangevuld met een
kleiner aantal uit de Botnische Golf/Oostzee, naar Nederland (Van Roomen et al. in
serie); vooral Noord-Nederland en de Delta. In en rond het plangebied verschijnen
weinig hoog-noordelijke brandganzen.
Grote Canadese gans
In het oorspronkelijke verspreidingsgebied Noord-Amerika vertonen de hoog
noordelijke broedvogels seizoenstrek. In het zuiden van het broedgebied is dit gedrag
minder ontwikkeld of ontbreekt zelfs (Mowbray et al. 2002). In Europa lijkt zich
eenzelfde patroon te hebben ontwikkeld waarbij vogels vanuit Scandinavië in het
najaar/winter tot in Duitsland (en soms Nederland) kunnen trekken (Bijlsma et al.
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2000). Vogels vanuit Duitsland trekken in het najaar ten dele tot in Nederland (Van
Roomen et al. 2008). Deze Duitse vogels houden zich vooral in de oostelijke helft van
het land op. Nederlandse vogels lijken geen enkele trek te vertonen. In het westen van
het land is de verspreiding als broedvogel (Lensink 2002b, Voslamber 2005a) dan ook
identiek aan die in de winter (Van Roomen et al. in serie).
Canadese ganzen volvoeren hun slagpenrui op grotere wateren nabij de
broedplaatsen. Uit andere delen van West-Europa (o.a. Schotland, Zweden (Cramp &
Simmons 1977)) zijn grootschalige bewegingen bekend. Een deel van de broedvogels
uit Münsterland (Duitsland) komt naar de Gelderse Poort voor de rui (Van Roomen et
al. 2002). In Noord-Nederland ruien ganzen uit andere delen van Nederland, Noorden Midden-Duitsland en ook België (Voslamber 2011, Nienhuis et al. 2011, Hulscher &
Driessen 2011). De soort wordt in Nederland en omstreken zo talrijk dat ruitrek in op
de overgang van mei en juni duidelijk herkenbaar wordt in een onderscheidend
hogere intensiteit van overvliegende groepen vogels (Tanger & Voslamber 2011). Na
afloop van de rui neemt het aantal bewegingen weer toe, maar minder uitgesproken
dan een maand eerder.
Kleine Canadese gans
In het oorspronkelijke verspreidingsgebied Noord-Amerika vertonen de hoog
noordelijke broedvogels seizoenstrek. In het zuiden van het broedgebied is dit gedrag
minder ontwikkeld of ontbreekt zelfs (Mowbray et al. 2002). In Europa komt de soort
alleen in Nederland in substantiële aantallen voor en vertonen deze vogels geen
trekgedrag. Een belangrijke concentratie van deze soort komt voor in Waterland; deze
vogels zijn hier jaarrond aanwezig.
Soepgans
Soepganzen verblijven het hele jaar op en rond hun broedplaatsen waarbij
verplaatsingen buiten het broedseizoen zich veelal tot maximaal enkele kilometers
van de broedplaats beperken (informatie Bureau Waardenburg). De verspreiding als
broedvogel (Lensink 2002a, Voslamber 2005a) vertoont dan ook een sterke
overeenkomst met die in het midden van de winter (Van Roomen et al. in serie). Een
klein deel van de soepganzen zich aan bij een groep grauwe ganzen en kan dan wat
grotere omzwervingen maken. Soepganzen volvoeren de slagpenrui op of nabij de
broedplaats. Ruiconcentraties zijn aangetroffen in die gebieden waar grotere aantallen
broeden; en het jaarrond verblijven.
Indische gans
De Indische gans is in zijn oorspronkelijke verspreidingsgebied Tibet/India trekvogel.
De Nederlandse vogels vertonen op geen enkele wijze trekgedrag en zijn het hele jaar
op en rond hun broedplaatsen aanwezig. Buiten het broedseizoen kunnen groepen tot
15 kilometer van hun broedplaatsen verwijderd raken. Desondanks vertoont de
verspreiding als broedvogel (Lensink & van Horssen 2002, Voslamber 2005) grote
overeenkomst met die in de winter (Van Roomen et al. in serie).
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Nijlgans
Deze soort is van oorsprong uit Afrika afkomstig. Op dit continent vertoont de soort
trek/zwerfgedrag onder invloed van regenval in relatie tot voedselbeschikbaarheid
(Brown et al. 1982). In Nederland vertoont de soort geen gerichte trek en zwerft de
soort buiten het broedseizoen tot enkele tientallen kilometers van de broedplaatsen
(Lensink 1998b). Verplaatsingen over grotere afstand komen voor, maar zijn geen
regel (Van Dijk & Majoor 2011). Uit Nederland zijn enkele waarnemingen
(winterhalfjaar) bekend van in België gekleurringde nijlganzen (mededeling P. van
Horssen). Gebieden met hoge dichtheden aan broedvogels zijn ook de gebieden met
grote aantallen in de wintermaanden; kaarten met de verspreiding als broedvogel
(Lensink 2002b) vertonen dan ook grote gelijkenis met die als wintervogel (Van
Roomen et al. in serie, Gyimesi & Lensink 2010).
Nijlganzen ruien in belangrijke mate in juli-augustus de slagpennen. Een deel van de
broedvogels volbrengt de slagpenrui als paar met jongen nabij de broedplaats. Andere
vogels verzamelen zich in grotere groepen op de grens van open water en grasland
(Gerritsen 2001). In welke mate in het plangebied ruiconcentraties optreden is
onbekend.
Overige soorten
In het plangebied komen kleine aantallen tot broeden van zwaangans, knobbelgans,
sneeuwgans, toendrarietgans, roodhalsgans en diverse kruisingen van de
verschillende soorten. De oorsprong van deze vogels is steeds ontsnapping of
vrijlating. De vogels vertonen geen van alle trekgedrag en verblijven het hele jaar op
en rond broedplaatsen of locatie van ontsnapping/vrijlating.
Conclusie
Van de soorten ganzen die in dit faunabeheerplan worden besproken, vertonen de
broedvogels in het plangebied (en hun onvolwassen verwanten) geen trekgedrag
(seizoenstrek). De vogels verblijven het hele jaar in min of meer hetzelfde (kleine)
gebied. Grootschalige ruitrek is van deze vogels niet bekend; wel kunnen vogels zich
lokaal concentreren. Tijdens de rui verschijnen ook enkele vogels van elders in het
plangebied. De grote Canadese gans lijkt een uitzondering op deze regel te worden;
deze ontwikkeld wel een patroon van grootschalige ruitrek. De verspreidingspatronen
als broedvogel zijn bij de meeste soorten identiek aan die in het winterhalfjaar. Onder
grauwe ganzen en brandganzen kan het beeld in najaar, winter of voorjaar lokaal
worden vertroebeld door pleisterende groepen vanuit het noorden of oosten van
Europa.
In juli is bij geen van de relevante soorten sprake van toestroom van vogels van
elders. De aantallen vogels die dan rondom Schiphol en wijde omgeving verblijven
vormen de eigen zomerganzenpopulatie. Meer concreet, de aantallen vogels die in juli
rond de luchthaven Schiphol worden geteld zijn de optelsom van het aantal
broedvogels, hun jongen van dat jaar en de subadulten. De verhouding tussen het
aantal zomerganzen in juli en het aantal broedparen zomerganzen wordt in de
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volgende paragraaf gebruikt in een methodiek om tot een adequate schatting van het
aantal broedparen zomerganzen en aantal exemplaren zomerganzen in 2009 te
komen. Deze schatting staat model voor de samenstelling van de ganzenbevolking
(adulten en subadulten) op dit moment. Hierop worden vervolgens scenario’s voor
beheer losgelaten.

3.3

Ganzen rondom Schiphol en omgeving
In deze paragraaf ligt het accent op de grauwe gans, de soort met thans het hoogste
risicoprofiel voor het vliegverkeer van en naar Schiphol. De afgelopen jaren is daarom
de meeste onderzoeksinspanning aan deze soort besteed om inzicht te krijgen in
aantallen, verspreiding en bewegingen. Ook andere soorten kunnen in aanvaring
komen met een vliegtuig; ook van deze soorten wordt bestaande kennis uit het
plangebied samengevat.
De ganzen rondom Schiphol en omgeving worden op verschillende momenten en
verschillende manieren geteld. Hierdoor zijn de resultaten niet zonder meer
vergelijkbaar en is het ook niet mogelijk om harde getallen te presenteren voor de
aantalsontwikkeling van de verschillende ganzensoorten.
Bij de bespreking per soort zal ingegaan worden op de broedperiode, de nazomer en
de winterperiode. Hierbij ligt de nadruk op de 10 km-zone rond Schiphol. Daarnaast
zullen tevens gegevens uit de 10-20 km-zone rond schiphol gepresenteerd worden.
De gehanteerde indeling in telgebieden is in figuur 3.3 weergegeven.

3.3.1

Grauwe gans
Algemeen
Figuur 3.4 geeft het aantalsverloop van de grauwe gans in de laatste twee
telseizoenen binnen de 10 km-zone rond Schiphol. In de periode juli-oktober zijn op
basis van tellingen 6.000-8.000 grauwe ganzen present. In de winterperiode
november-februari neemt dit toe tot maximaal 12.000 vogels. Vanaf maart zijn 4.0006.000 vogels geteld. De winterpiek kan het gevolg zijn van betere zichtbaarheid (en
telbaarheid) in de wintermaanden (concentratie in goede voedselgebieden) en/of
toestroom van elders.
Broedperiode – binnen 10 km-zone
Binnen de 10 km-zone van Schiphol broedden in 2000 vooral grauwe ganzen in de
Westeinderplassen (deelgebied Amstelland). Na 2005 zijn de aantallen broedvogels
hier sterk toegenomen en ook in de omgeving van het Amsterdamse Bos. Tevens
heeft de grauwe gans zich gevestigd langs de oostkant van Haarlem en bij
Spaarnwoude (beide deelgebied Spaarnwoude). Ook de Haarlemmermeer zelf is
geleidelijk in gebruik genomen als broedgebied. Rond 2009 werd het aantal
broedparen binnen de 10 km-zone op basis van het aantal vernielde nesten geschat
op 1.000-2.000 paar (Smits & Boudewijn 2010).
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Figuur 3.3

Ligging van Schiphol, de onderscheiden zones van 10 en 20 km
rondom de luchthaven en de verschillende telgebieden die gebruikt zijn
voor de beschrijving van de talrijkheid van ganzen (uit Boudewijn et al.
2011). Binnen 10 km van de luchthaven liggen ook delen van de
provincies Zuid-Holland en Utrecht. De verschillende startbanen zijn
genummerd: (1) Polderbaan, (2) Zwanenburgbaan, (3) Buitenveldertbaan, (4) Kaagbaan, (5) Aalsmeerbaan en (6) Oostbaan. De
gearceerde delen liggen buiten de 10 km-zone, maar zijn om praktische
redenen tot de 10 km-zone gerekend.

Vanaf 2009 wordt jaarlijks het aantal grauwe ganzen in april geteld binnen de 10 kmzone (tabel 3.2). De gebieden met de hoogste aantallen ganzen zijn Amstelland,
Assendelft en Utrecht, waarbij in Amstelland de aantallen nog steeds toenemen, in
Assendelft een piekaantal in 2010 werd bereikt en in Utrecht de aantallen afnemen. In
de Haarlemmermeer worden beperkte aantallen vogels geteld. Een deel van de
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vogels bevindt zich dan onzichtbaar op broedlocaties, waardoor tellingen in het
broedseizoen altijd een onderschatting van de werkelijkheid zijn.
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Figuur 3.4

Aantalsverloop van grauwe ganzen binnen de 10 km-zone van Schiphol
in de seizoenen 2009-10 en 2010-11.

Tabel 3.2

Overzicht van de aantallen grauwe ganzen geteld in april binnen de 10
km-zone van Schiphol, waarbij onderscheid gemaakt is in deelgebieden
(Van de Riet & Visbeen 2012).

jaar

Deelgebied
1

2

3

4

5

6

7

2009

145

720

571

508

190

1.310

-

3.444

2010

67

1.357

623

2.153

529

1.152

-

5.881

2011

122

1.788

475

1.364

477

869

95

5.190

1 = Haarlemmermeer
4 = Assendelft
7 = Bollenstreek

Tabel 3.3

2 = Amstelland
5 = Zuid-Holland <10 km

3 = Spaarnwoude
6 = Utrecht <10 km

Berekend aantal broedparen van de grauwe gans per deelgebied op
basis van de april-aantallen (tabel 3.2). Tevens is het getelde maximum
aantal broedparen met jongen in 2011 weergegeven (Van de Riet &
Visbeen 2012).

jaar

Deelgebied
1

2

3

4

totaal
5

6

7

2009

48

238

188

168

19

432

-

1.093

2010

22

448

206

710

175

380

-

1.941

2011

40

590

157

450

157

287

31

1.712

Paren+jongen

16

109

79

79

43

60

54

440

1 = Haarlemmermeer
4 = Assendelft
7 = Bollenstreek
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totaal

2 = Amstelland
5 = Zuid-Holland <10 km

3 = Spaarnwoude
6 = Utrecht <10 km

Door Lensink et al. (2010) is aangegeven dat een populatie grauwe ganzen in april
bestaat uit 34% subadulten en 66% broedvogels. Op basis van tabel 3.2 is in tabel 3.3
het aantal broedparen per deelgebied berekend. Bij vergelijking met het aantal
waargenomen broedparen met jongen ligt het aantal berekende broedparen duidelijk
hoger dan het aantal waargenomen broedparen, behalve in de Bollenstreek.
Binnen de 10 km-zone van Schiphol worden sinds 2008 nesten en eieren behandeld
om het broedsucces van de grauwe gans te beperken. Tabel 3.4 geeft hiervan een
overzicht. Het aantal behandelde nesten ligt globaal een factor 2 hoger dan het
berekende aantal broedparen. Dit kan enerzijds veroorzaakt worden door het feit dat
de april-tellingen het aantal vogels onderschat, omdat broedvogels op nesten maar
ten dele worden geteld. Anderzijds begint een deel van de grauwe ganzen met een
vervolglegsel als het eerste legsel wordt vernield. Hierdoor kunnen meerdere legsels
van hetzelfde paar in een jaar worden behandeld. Indien de eieren in olie gedompeld
worden, wordt niet opnieuw begonnen met een legsel, maar wordt op het bestaande
legsel doorgebroed (Voslamber 2010). Er bestaat echter geen goed overzicht per
locatie van de toegepaste beheersmaatregelen, zodat het aantal getelde ganzen en
het aantal succesvolle broedparen niet vergeleken kan worden met het aantal
behandelde nesten.
Tabel 3.4
jaar
nesten
eieren

Overzicht van het aantal behandelde nesten binnen de 10 km-zone van
Schiphol. Bron: Van de Riet & Visbeen (2012).
2008
1.229
7.103

2009
2.201
14.265

2010
3.161
18.389

2011
4.032
21.940

Naast de behandelde legsels en de paren met jongen, zullen er ook paren zijn
waarvan het legsel of de kleine jongen op natuurlijke wijze verloren gaan. Ervan
uitgaande dat legsels vooral laat in de eifase behandeld worden, zal het aantal tweede
legsels beperkt zijn. De combinatie van het aantal behandelde nesten en het aantal
succesvolle ouders geeft dan een redelijke inschatting van de broedpopulatie. Tabel
3.5 geeft een minimumschatting van de broedpopulatie in de jaren 2009-2011 binnen
de 10 km-zone van Schiphol. Het aantal broedparen neemt nog steeds duidelijk toe.
Tabel 3.5

Schatting (minimum) van het totaal aantal broedparen binnen de 10 kmzone van Schiphol.

broedseizoen
Broedparen met jongen
Behandelde legsels
Schatting broedparen

2009
262
2.201
2.463

2010
309
3.161
3.470

2011
440
4.032
4.472

Broedperiode – in 10-20 km-zone
In het Noordhollandse deel van de 10-20 km-zone broedden in 1989 7 paren op een
buitendijks terrein bij de Gouwzee. Een kleine vestiging in 1980 bij het Naardermeer
was tien seizoenen later uitgegroeid tot 40 paren (Scharringa et al. 2010). In 2005
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waren de aantallen ganzen sterk toegenomen in met name Waterland, Vechtpolders,
Naardermeer en Ankeveense Plassen. Smits & Boudewijn (2010) schatten het aantal
broedparen in 2005 en 2009 op respectievelijk 1.536 en 3.185 paren.
In juli 2011 zijn in totaal 17.763 grauwe ganzen geteld in het Noordhollandse deel van
de 10-20 km-zone. Uitgaande van een verdeling van 37% broedvogels, 19%
subadulten en 44% jongen (Lensink et al. 2010) zou dit neerkomen op 3.286
broedparen. Dit suggereert dat in het Noordhollandse deels, op basis van deze
omrekening de groei afneemt.
In het Utrechtse deel van de 10 km-zone broedden rond 2000 ongeveer 385 paar ,
waarvan het merendeel in de Vinkeveense Plassen. Tientallen paren broedden in het
gebied van Polder Groot-Mijdrecht en Wilnis-Vinkeveen. In de navolgende jaren zijn
de aantallen broedparen hier sterk toegenomen en het aantal broedparen werd in
2005 op 979 paar geschat en in 2009 op 2.030 (Smits & Boudewijn 2010).
Uit 2011 is een telling beschikbaar uit april en uit juli met resp. 6.798 en 10.075
grauwe ganzen. Uitgaande van de verdeling genoemd in Lensink et al. (2010) levert
dit voor 2011 een schatting van 1.850 – 2.250 broedparen op. De april-waarde (2.250
paren) is een absoluut minimum omdat veel paren dan al verscholen in riet en ruigte
op en rond een nest verkeren.
Rond 2000 broedden in Zuid-Holland 89 paar in de Kagerplassen. In 2005 was dit
toegenomen tot 417 paar en in 2006 tot 500 paar. In 2009 werd het aantal broedparen
in de 10-20 km-zone geschat op 1.259. De belangrijkste broedgebieden waren de
Kagerplassen, Wijde Aa, Braassemermeer en de Nieuwkoopse Plassen (Smits &
Boudewijn 2010). De laatste jaren zijn geen gedetailleerde gegevens meer
beschikbaar. In de 10-20 km-zone in Zuid-Holland liggen grote delen van de volgende
WBE’s: Ade, Aarlanden en Duin- & Bollenstreek. In tabel 3.6 worden de juli aantallen
weergegeven voor deze gebieden. Op basis van de eerder gepresenteerde verdeling
tussen broedvogels, subadulten en juvenielen kan hieruit het aantal broedparen
afgeleid worden.
Tabel 3.6
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Aantallen grauwe ganzen in juli in de WBE’s die deels in de zone van
10-20 km in Zuid-Holland liggen en het berekende aantal broedparen.
Bron: Lensink et al. 2010, Visser et al. 2010, Den Hollander & Visser
2011).

WBE Aarlanden
WBE Ade
WBE Duin- & Bollenstreek
Totaal

2007
5.943
5.186
805
11.934

2008
3.182
5.186
1.822
10.190

2009
2.115
4.635
2.061
8.811

2010
3.511
3.659
2.044
9.214

2011
3.361
3.052
992
7.405

geschat aantal broedparen

2.029

1.732

1.498

1.566

1.259

De drie WBE’s omvatten een groter gebied dan de 10-20 km-zone. In 2009 bevond
85% van het aantal broedparen in beide WBE’s zich in 10-20 km-zone. Dit zou
betekenen dat in 2011 naar schatting 1.070 broedparen in de 10-20 km-zone zaten.
Uit tabel 3.6 komt naar voren dat het aantal broedparen van de grauwe gans in de 1020 km-zone in Zuid-Holland in de periode 2007-2011 is afgenomen.
Schatting broedpopulatie
Tabel 3.7 geeft een schatting van de broedpopulatie van de grauwe gans binnen de
20 km-zone rond Schiphol in 2011. De telling van de provincie Utrecht heeft in
augustus plaatsgevonden en de gegevens uit Zuid-Holland hebben betrekking op een
groter gebied. De totale populatie van de grauwe gans in de 20 km-zone rond
Schiphol bestond in juli 2011 uit ongeveer 40.000 vogels (tabel 3.8).
Tabel 3.7

Geschatte broedpopulatie van de grauwe gans in de 20 km-zone rond
Schiphol in 2011.

Gebied
Binnen 10 km-zone
10-20 km-zone Noord-Holland
10-20 km-zone Utrecht
10-20 km-zone Zuid-Holland
Totaal aantal broedparen
Tabel 3.8

Geschat aantal broedparen
4.472
3.286
2.250
1.077
11.085

Geschatte populatie van de grauwe gans in de 20 km-zone rond
Schiphol in 2011. * = telling uit augustus.

Gebied
Binnen 10 km-zone
10-20 km-zone Noord-Holland
10-20 km-zone Utrecht
10-20 km-zone Zuid-Holland
Totaal aantal vogels

Aantal
grauwe ganzen
7.408
17.763
10.075*
6.294
41.540

Bron
Van de Riet & Visbeen 2012
FBE Noord-Holland
Provincie Utrecht
Den Hollander & Visser 2011

Nazomer
De grauwe ganzen die zich in de periode eind juli-midden september ophouden
binnen de 10 km-zone rond Schiphol foerageren voor een belangrijk deel op
stoppelvelden, gelegerd graan en graszaad. Daarnaast foerageert een deel van de
vogels op grasland. In tegenstelling tot in de wintersituatie foerageren de ganzen op
de stoppelvelden vanaf zonsopkomst tot twee uur erna, waarna ze vertrekken naar
een dagrust- of een drinkplaats. Vanaf twee uur voor zonsondergang tot
zonsondergang foerageren de vogels weer op de stoppelvelden om vervolgens naar
de slaapplaatsen te vertrekken (Lensink et al. 2008). De afstand tussen slaapplaats
en foerageerplaats bedraagt meestal maximaal 6 km, maar incidenteel kan tot 12 km
worden gevlogen (Boudewijn et al. 2011). De dagrustplaatsen en drinkplaatsen
bevinden zich veelal buiten de Haarlemmermeer, zodat de tellingen midden overdag
geen goed beeld geven van het gebruik van de stoppelvelden in de Haarlemmermeer.
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Figuur 3.5 geeft het aantalverloop van grauwe ganzen weer binnen de gehele 10 kmzone van april tot en met augustus in 2009-2011 en in de verschillende deelgebieden.
In 2009 waren de aantallen beperkt tot ongeveer 3.000 vogels in de maanden apriljuni om vervolgens sterk te stijgen tot bijna 7.000 in juli en ruim 8.000 in augustus. In
2010 en 2011 lagen de aantallen rond de 5.000 in april en mei om vervolgens te dalen
tot 3.000-4.000 vogels in juni, waarna de aantallen toenamen tot rond de 8.000 vogels
in juli. In 2010 volgde in augustus een afname tot 7.000 vogels en in 2011 een
toename tot ruim 9.000 vogels.
Per deelgebied kan het patroon sterk verschillen. In de Haarlemmermeer zijn vooral in
juli en augustus grauwe ganzen aanwezig, waarbij de laatste twee jaar in augustus de
overdag in de polder aanwezige ganzen sterk zijn toegenomen. In Assendelft zijn de
aantallen ganzen de laatste drie jaar in augustus stabiel gebleven, maar is het aantal
ganzen in het voorjaar duidelijk toegenomen. Spaarnwoude laat in vrijwel alle
maanden van 2010 een toename ten opzichte van 2009 zien, maar opvallend genoeg
zijn de aantallen in juli en augustus 2011 lager dan de voorgaande jaren. Het patroon
in Amstelland is in grote lijnen vergelijkbaar met Assendelft. In Utrecht liggen in alle
maanden de aantallen in 2010 en 2011 lager dan in 2009, waarbij de aantallen in juli
en augustus iets hoger liggen dan de voorgaande maanden. In Zuid-Holland zijn de
aantallen in augustus juist lager dan in de voorgaande maanden, terwijl de
piekaantallen in 2010 werden bereikt.
Uit de 10-20 km-zone zijn weinig gegevens beschikbaar. In Noord-Holland werden in
juli 2011 17.763 grauwe ganzen geteld en in Utrecht in augustus ongeveer 10.000
grauwe ganzen. In het Zuidhollandse deel zijn de aantallen grauwe ganzen in de
gebieden van de drie betrokken WBE’s in juli in 2007-2011 ongeveer gehalveerd: van
12.000 naar 7.500 vogels.
Vliegbewegingen
De belangrijkste vliegbewegingen van slaapplaatsen naar foerageergebieden in de
Haarlemmermeer in augustus 2010 en 2011 zijn samengevat in figuur 3.6. De vogels
komen vooral van slaapplaatsen van buiten de Haarlemmermeer het gebied binnen
komen. In de loop van de ochtend verlaat het merendeel van de ganzen weer de
polder en rust bij onder andere de Westeinderplassen, Amsterdamse Bos en
Spaarnwoude. De laatste twee jaar verblijven in toenemende mate ook overdag
ganzen in de polder.
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Aantalsverloop van grauwe ganzen in de 10 km-zone in de periode
april-augustus en per deelgebied. Bron: Van de Riet & Visbeen (2012).
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Figuur 3.6

Samenvatting van de ochtendtrek van grauwe ganzen van de
slaapplaatsen naar de Haarlemmermeer in augustus 2010 en 2011 (uit
Boudewijn et al. 2012 naar: Van de Riet & Visbeen 2011, 2012).

Figuur 3.7

Gebiedsgebruik in de nazomer van 2011 door gehalsbande grauwe
ganzen van de belangrijkste ringlocaties (als stip aangegeven) rond
Schiphol op basis halsbandaflezingen (Boudewijn et al. 2012).

Verplaatsingen binnen het plangebied
De afgelopen drie jaar zijn op verschillende plaatsen rond de Haarlemmermeer bijna
320 grauwe ganzen van een halsband met een unieke cijfer-/lettercombinatie
voorzien. Deze halsbanden kunnen van grote afstand afgelezen worden. Hiermee
kunnen de verplaatsingen in beeld worden gebracht. Over het algemeen geldt dat
ganzen vooral in de buurt van de ringplaats worden waargenomen en dat met
toenemende afstand tot de ringplek het aantal aflezingen van vogels van die ringplek
afneemt. Wel geldt dat in de nazomer de vogels zich over grotere afstand kunnen
verspreiden dan in het winterhalfjaar (Boudewijn et al. 2011).
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In figuur 3.7 is het bereik van grauwe ganzen weergegeven van verschillende
ringplekken in de periode juli-augustus 2011. Vogels van ringplekken ten noorden van
het Noordzeekanaal worden in de nazomer niet of nauwelijks rond Schiphol
waargenomen evenals vogels van de Westbroekplas bij Velserbroek. Vogels van iets
zuidelijker gelegen locaties, zoals Spaarnwoude en de Vijfhuizerplas, worden voor
een belangrijk deel rond Schiphol gezien, terwijl een deel van de vogels ook de
Wijkermeerpolder ten noorden van het Noordzeekanaal bezoekt. Vogels uit gebieden
oostelijk en zuidelijk van de Haarlemmermeer worden overwegend in gebieden ten
zuiden en oosten van Schiphol terug gezien. Vogels van Rijnsaterwoude
(Braassemermeer) worden wel ten westen en ten zuiden van Schiphol gezien, maar
niet direct rond Schiphol.
Vogels uitgerust met satellietzenders laten zien dat er grote verschillen zijn in activiteit
en gebiedsgebruik van individuele vogels (Boudewijn et al. 2011). In grote lijnen komt
het gebiedsgebruik van gezenderde vogels van een ringlocatie goed overeen met het
gebiedsgebruik zoals dat is weergegeven in figuur 3.7.
Winterhalfjaar
Uit het winterhalfjaar (oktober – maart) zijn goede gegevens beschikbaar uit de
periode 1998-2011 uit het gebied van de 10 km-zone rond Schiphol. De
aantalsontwikkeling in het gehele gebied en in de onderscheiden deelgebieden staat
per periode van twee jaren weergegeven in figuur 3.8.
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Figuur 3.8

Ontwikkeling van de maandgemiddelde (2 winters samen!) aantallen
grauwe ganzen in het winterhalfjaar in de verschillende deelgebieden
binnen de 10 km-zone van Schiphol (bron: Smits & Boudewijn 2010,
Van de Riet & Visbeen 101, 2012).

De aantallen ganzen binnen de 10 km-zone in het winterhalfjaar, weergegeven als
maandgemiddelde aantallen, zijn geleidelijk toegenomen van bijna 400 grauwe
ganzen naar bijna 7.800 gemiddeld per maand in het winterhalfjaar. Aanvankelijk
wordt vooral Utrecht gebruikt als overwinteringsgebied en in 2000-01 komt daar
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Amstelland bij. Vanaf de jaren 2002-03 wordt ook overwinterd in Zuid-Holland en
verschijnen de eerste vogels in Assendelft. In de winters van 2006-07 wordt
deelgebied Spaarnwoude massaal in gebruik genomen, terwijl ook in Assendelft de
aantallen overwinterende ganzen blijven toenemen. De aantallen in de overige
gebieden blijven stabiel of lopen zelfs iets terug. In de winters van 2008-09 nemen in
alle deelgebieden de aantallen overwinterende ganzen duidelijk toe. Zelfs in de
Haarlemmermeer worden lage aantallen vastgesteld. In de laatste twee winters
stabiliseren de aantallen in Asserndelft zich en lopen in Spaarnwoude de aantallen
terug, terwijl in de overige gebieden de aantallen blijven toenemen.
De Haarlemmermeer wordt nauwelijks gebruikt door overwinterende grauwe ganzen.
Smits & Boudewijn (2010) beschrijven de aantalsontwikkeling van de grauwe gans in
de 10-20 km-zone in Utrecht en Zuid-Holland in resp. de winters 2000/01-2005/06 en
2003/04-2007/08. In Utrecht is sprake van een duidelijke toename van een
maandgemiddeld aantal van 1.700 vogels naar 4.700 vogels. In Zuid-Holland wijkt het
patroon echter duidelijk af. Hier ligt aanvankelijk het maandgemiddelde aantal vogels
ook rond 1.700 vogels maar hier vindt eerst een afname plaats, waarna het aantal in
2007/08 stijgt tot ongeveer 2.000 vogels. Uit de 10-20 km-zone van Noord-Holland zijn
geen gegevens voor het project beschikbaar gesteld.
3.3.2

Kolgans
Algemeen
Figuur 3.9 geeft het aantalsverloop van de kolgans binnen de 10 km-zone in het
seizoen 2009-10. De eerste kolganzen arriveren in oktober, maar de aantallen nemen
pas in november flink toe tot een maximum in februari van ruim 8.000 vogels. In maart
nemen de aantallen al weer sterk af en in april zijn er nauwelijks kolganzen aanwezig.
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Figuur 3.9

Aantalsverloop van de kolgans binnen de 10 km-zone van Schiphol in
het seizoen 2009-2010 (Van de Riet & Visbeen 2011).

Broedperiode binnen 10 km-zone
De kolgans werd tot en met het broedseizoen 2010 niet binnen de 10 km-zone als
broedvogel vastgesteld. Wel werd af en toe een enkele vogel waargenomen in het
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zomerhalfjaar (Van de Riet & Visbeen 2011). In 2011 zijn tijdens de tellingen geen
broedvogels vastgesteld. Wel is één nest met 7 eieren behandeld (Van de Riet &
Visbeen 2012). De kolgans kan dan ook vanaf 2011 als broedvogel van de 10 kmzone worden beschouwd.
Broedperiode: 10-20 km-zone
In Noord-Holland zijn in 1996 de eerste broedgevallen vastgesteld in de Zaanstreek.
Vanaf 2000-2001 vond een sterke toename plaats en in de gebieden Ilperveld,
Varkensland en Zaanstreek werden in 2003 minstens 58 broedparen vastgesteld. In
de periode 2005-2009 nam de broedpopulatie verder toe een verspreidde zich ook
naar andere gebieden, zoals de Kalverpolder en andere moerasgebieden in de
Zaanstreek. Ten zuiden van het Noordzeekanaal is het voorkomen nog zeer beperkt,
maar wel zijn er waarschijnlijke broedgevallen bij het Naardermeer (Scharringa et al.
2010).
In het gebied van Zuid-Holland binnen de 10-20 km-zone zijn in de periode 2005-2009
geen broedende kolganzen vastgesteld (Lensink & De Fouw 2010). Wel is in het
gebied ten westen van de Kagerplassen in de Duin- & Bollenstreek in de jaren 20072011 in juli een groep van resp. 74, 99, 54, 75 en 2 kolganzen vastgesteld (Tolkamp &
Guldemond 2007, 2008 en 2009). In 2007-2011 zijn in het aangrenzende gebied
Rijnland alleen in 2010 (84) en 2011 (178) kolganzen geteld. Dit moeten welhaast
broedvogels uit de regio zijn; locatie onbekend.
In de jaren 2005-2011 zijn in april in de 10-20 km-zone van Utrecht kolganzen geteld
(tabel 3.9). In sommige jaren, zoals 2006, kan hier nog een flink aantal kolganzen
aanwezig zijn. Vermoedelijk zijn dit arctische vogels die pas nadien zijn vertrokken. De
laatste jaren lijken de aantallen echter toe te nemen en daarmee ook het aantal
potentiële broedvogels.
Tabel 3.9
Jaar
Aantal

Aantallen van de kolgans in de 10-20 km-zone in Utrecht (bron
gegevens: provincie Utrecht).
2005
15

2006
1012

2007
98

2008
16

2009
87

2010
43

2011
124

Winterperiode
Figuur 3.10 geeft een beeld van de ontwikkeling van de aantallen kolganzen in de 10
km-zone in het winterhalfjaar. Aanvankelijk komt de kolgans vrijwel alleen in het
Utrechtse deel voor met lage aantallen in Amstelland. Geleidelijk nemen in beide
deelgebieden de aantallen toe. Vanaf 2006-07 wordt Spaarnwoude ook gebruikt. In
het seizoen 2010-11 worden voor het eerst ook kolganzen waargenomen in ZuidHolland, Assendelft en de Haarlemmermeer.
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3.3.3

Ontwikkeling van de maandgemiddelde (2 winters samen!) in het
winterhalfjaar van de kolgans in de 10 km-zone rond Schiphol (bron:
Smits & Boudewijn 2010, Van de Riet & Visbeen 101, 2012).

Brandgans
Algemeen
De brandgans is de laatste jaren met name talrijk in de tweede helft van de winter in
de 10 km-zone. Na maart zijn de meeste overwinterende brandganzen verdwenen.
Wel blijven een kleine honderd vogels in het gebied aanwezig.
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Figuur 3.11

Aantalsverloop van de brandgans in de 10 km-zone in 2010.

Broedperiode
Het aantalsverloop gedurende het broedseizoen in 2010 in de verschillende
deelgebieden is weergegeven in figuur 3.12. Aanvankelijk worden vooral vogels
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waargenomen in Assendelft en zeer geringe aantallen in de andere deelgebieden. In
juni zijn Amstelland en Assendelft de belangrijkste gebieden en in augustus zitten de
meeste brandganzen in Assendelft.
Broedplaatsen bevinden zich onder andere bij de Westeinderplassen, maar vooral
rond Zaandijk (Scharringa et al. 2010). Hier kunnen de aantallen aan het eind van het
broedseizoen flink oplopen. Hier werden in juli 2011 3.412 brandganzen in de 10-20
km-zone geteld (gegevens FBE Noord-Holland).
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Figuur 3.12

Aantalsverloop van de brandgans in het broedseizoen van 2010 in de
10 km-zone (Van de Riet & Visbeen 2011).

In de jaren 2009-2011 zijn in de 10 km-zone resp. 0, 18 en 10 succesvolle broedparen
vastgesteld. Daarnaast zijn in de periode 2008-2011 in de opeenvolgende jaren 8, 38,
54 en 57 nesten behandeld in de 10 km-zone (Van de Riet & Visbeen 2012). Dit
betekent dat de laatste twee jaren minstens 70 broedparen van de brandgans in de 10
km-zone aanwezig zijn.
Uit de 10-20 km-zone in Utrecht zijn vrijwel alleen getallen uit april beschikbaar (tabel
3.10). Hieruit komt naar voren dat de aantallen brandganzen in april geleidelijk toe
nemen.
Tabel 3.10 Verloop van het aantal brandganzen in april in de periode 2005-2011 in
de 10-20 km-zone in Utrecht (gegevens provincie Utrecht).
jaar
aantal

2005
4

2006
78

2007
136

2008
33

2009
79

2010
125

2011
96

Uit Zuid-Holland zijn alleen uit een groter gebied dan de 10-20 km-zone aantallen
brandganzen in juli bekend uit de jaren 2007-2011. In de gebieden van de WBE’s Dui& Bollenstreek, Ade en De Aarlanden ging het om achtereenvolgens 330, 281, 182
404 en 173 ex. (Visser et al. 2010, Den Hollander & Visser 2011).
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Winterperiode
De aantallen brandganzen in het winterhalfjaar wisselen sterk tussen jaren. Over het
algemeen worden weinig brandganzen binnen de 10 km-zone waargenomen.
Uitzonderingen hierop zijn 2004-2005 en 2010-2011. In 2004-2005 (maart) verbleef
eenmalig een groep van 2.000 brandganzen in Amstelland. In 2010-2011 verbleven
in meerdere gebieden en maanden brandganzen in het plangebied met de meeste
vogels in Utrecht.
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Figuur 3.13

Ontwikkeling van de maandgemiddelde (2 winters samen!) in het
winterhalfjaar van de brandgans in de 10 km-zone rond Schiphol (bron:
Smits & Boudewijn 2010, Van de Riet & Visbeen 101, 2012).

Uit de gebieden in de 10-20 km-zone zijn geen gegevens uit het winterhalfjaar
beschikbaar gesteld.

3.3.4

Canadese gans
Van de Canadese gans komen twee soorten in het plangebied voor; de grote
Canadese gans Branta canadensis en de kleine Canadese gans B. hutchinsii. Tijdens
tellingen wordt dit onderscheidt lang niet altijd gemaakt; hier worden de twee soorten
als een beschreven. De meeste vogels behoren tot de grote Canadese gans.
Algemeen
De Canadese gans komt de laatste jaren jaarrond binnen de 10 km-zone van Schiphol
voor, waarbij de aantallen in de winter iets hoger kunnen liggen dan in het
zomerhalfjaar (figuur 3.14). In juni is er een piek in week 22 en 23 van doortrekkende
Canadese ganzen die uit zuidelijker gebieden naar noordelijke gebieden gaan om
daar te ruien (Tanger & Voslamber 2011).
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Figuur 3.14

Aantalsverloop van de Canadese gans in de 10 km-zone in de
seizoenen 2009-10 en 2010-11 (bron: Van de Riet & Visbeen 2010,
2011).

Broedperiode binnen 10 km-zone
Twintig jaar geleden broedden in de provincie Noord-Holland nauwelijks Canadese
ganzen. Voor de periode 2005-2009 is het aantal broedparen geschat op 600-900
broedparen (Scharringa et al. 2010). Bij de tellingen in april worden pas vanaf 2007
regelmatig Canadese ganzen in de 10 km-zone rond Schiphol waargenomen. Dit
aantal is opgelopen tot >300 vogels in 2010.
De laatste drie zomerseizoenen is het aantal Canadese ganzen geleidelijk
toegenomen (figuur 3.15). Opvallend is dat in augustus de laatste twee jaar de
aantallen laag zijn. Daarnaast is in de figuur in juni 2010 een zeer opvallende piek
zichtbaar. In deze maand vindt ruitrek van Canadese ganzen uit zuidelijke gebieden
plaats richting het noorden (Tanger & Voslamber 2011). In alle deelgebieden worden
Canadese ganzen waargenomen, waarbij in de Haarlemmermeer, Amstelland en
Spaarnwoude in alle drie broedseizoenen in vrijwel alle maanden Canadese ganzen
aanwezig zijn. In Assendelft en Zuid-Holland wordt de soort talrijker in broedseizoen
2011. Dit geldt ook voor Utrecht. Alleen wordt het beeld hier vertekend door de piek
van 300 vogels in juni 2010.
Tijdens de zomertellingen in de jaren 2009-2011 zijn maximaal 8, 10 en 4 succesvolle
broedparen in de 10 km-zone vastgesteld. Daarnaast zijn in de periode 2008-2011
resp. 7, 21, 8 en 8 nesten van Canadese ganzen behandeld (Van de Riet & Visbeen
2012). Dit betekent dat het aantal broedparen van de Canadese gans in deze jaren
minstens 15-40 paren moet hebben bedragen.
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Aantalsverloop van Canadese ganzen in het broedseizoen in de jaren
2009-2011 in de 10 km-zone van Schiphol (Van de Riet & Visbeen
2011, 2012).

Broedperiode 10-20 km-zone
Zowel in Utrecht als in Zuid-Holland is sprake van een duidelijke toename van de
Canadese gans in de afgelopen jaren in de 10-20 km-zone (tabel 3.11). Uitgaande
van de schatting van Lensink & de Fouw (2010) dat 1 broedpaar in de zomer gelijk is
aan 5,66 individuen, zou dit voor het Zuidhollandse deel neerkomen op >125
broedparen in 2011. Voor Utrecht zou dit op basis van het aantal in april uitkomen op
ongeveer 90 broedparen. In Noord-Holland werden 199 vogels in juli 2011 geteld: dit
zou neerkomen op ongeveer 35 broedparen. Hiermee komt het totaal in de 10-20 kmzone op ongeveer 250 broedparen.

156

Tabel 3.11

Aantallen Canadese ganzen in april in Utrecht en in juli in Zuid-Holland
in de 10-20 km-zone (Provincie Utrecht, Lensink & De Fouw 2010, CLM
2010, 2011).

gebied
Utrecht
Zuid-Holland

2005
39
-

2006
82
-

2007
163
606

2008
149
1.203

2009
212
1.218

2010
213
1.278

2011
267
771

Winterperiode
Ook bij de winterganzen is sprake van een duidelijke aantalstoename (figuur 3.16).
Vanaf de jaren 2004-2005 beginnen de aantallen stijgen. In 2006-2007 wordt vooral
Spaarnwoude als overwinteringsgebied gebruikt, maar het belang van dit gebied
neemt in de daarop volgende jaren geleidelijk af, terwijl het totaal aantal ganzen wel
blijft stijgen. Ongeveer de helft van de vogels wordt dan waargenomen in de
Haarlemmermeer, terwijl ook Amstelland en Zuid-Holland duidelijk in belang
toenemen.
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Figuur 3.16

Ontwikkeling van de maandgemiddelde (2 winters samen!) in het
winterhalfjaar van de Canadese gans spec. in de 10 km-zone rond
Schiphol (bron: Smits & Boudewijn 2010, Van de Riet & Visbeen 101,
2012).

Uit de gebieden in de 10-20 km-zone zijn geen gegevens beschikbaar gesteld.
3.3.5

Soepgans
Algemeen
De soepgans is jaarrond aanwezig in de 10 km-zone. In de winter van 2009-10 was er
in oktober een verdubbeling van de aantallen tot januari, terwijl in het seizoen 2010-11
geen duidelijke winterpiek is te onderscheiden. Globaal zijn er tussen de 750-1.000
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soepganzen in het gebied aanwezig en in sommige winters kan het aantal
verdubbelen tot ongeveer 2.000 vogels.
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Figuur 3.17

Aantalsverloop van de soepgans in de 10 km-zone in de seizoenen
2009-10 en 2010-11 (bron: Van de Riet & Visbeen 2010, 2011).

Broedseizoen 10 km-zone
In het broedseizoen ligt het aantal soepganzen in de 10 km-zone tussen de 500 en
1.000 vogels, waarbij de aantallen in juli-augustus wat hoger liggen dan in april-mei
(figuur 3.18). In de Haarlemmermeer zijn tussen 20-140 vogels aanwezig, waarbij in
2010 de hoogste aantallen worden bereikt. In Assendelft zijn tussen de 150-600
vogels aanwezig. In 2009 was er een geleidelijke toename van de vogels gedurende
de periode april-augustus, maar in de volgende twee jaar lijkt er in het loop van het
seizoen een afname plaats te vinden. In Spaarnwoude zijn tussen 75-300 vogels
aanwezig, waarbij de aantallen gedurende het seizoen weinig veranderen. Alleen mei
2010 had een duidelijke piek. In Amstelland liggen de aantallen tussen 100 en 250
vogels, waarbij in het seizoen de aantallen licht toenemen. Er is wel sprake van een
geleidelijke aantalstoename in de loop der jaren. In Zuid-Holland worden af en toe
groepen ganzen waargenomen, maar is geen duidelijk patroon te onderscheiden. Hier
lijkt sprake van rondzwervende groepen die af en toe het gebied aan doen. In Utrecht
liggen de aantallen tussen 40-120 vogels, waarbij in het seizoen een toename
plaatsvindt en de aantallen vogels in de loop der jaren geleidelijk toenemen.
Uit de gebiedstellingen van Landschap Noord-Holland in de jaren 2009-2011 komt
naar voren dat er resp. 50, 86 en 36 succesvolle broedparen in de opeenvolgende
jaren in de 10 km-zone werden vastgesteld. In dezelfde zone zijn in de jaren 20082011 resp. 30, 80, 142 en 28 nesten behandeld (Van de Riet & Visbeen 2012). Voor
2010 en 2011 levert dit een broedpopulatie op van minstens 230 en 64 broedparen
op.
Lensink & de Fouw (2010) schatten dat in de zomer een broedpopulatie van 100
paren uit een kleine 500 individuen bestaat. De laatste twee tellingen in juli 2010 en
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2011 leverden bijna 840 soepganzen op in de 10 km-zone. Dit zou overeenkomen met
ongeveer 175 broedparen.
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Aantalsverloop van de soepgans in de 10 km-zone van Schiphol en in
de verschillende deelgebieden in de broedseizioenen 2009-2011.

Uit 10-20 km-zone in Noord-Holland is alleen een telling uit augustus 2012
beschikbaar. Toen zijn 1.017 soepganzen geteld. Dit zou neerkomen op ongeveer 210
broedparen. De april-tellingen van Utrecht laten een gestadige toename zien van het
aantal soepganzen (tabel 3.12). Rekening houdend met het feit dat er dan geen
juvenielen zijn, zou dit neerkomen op ongeveer 100-140 broedparen.
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Tabel 3.12

Aantal soepganzen in de 10-20 km-zone in Utrecht in april in ZuidHolland-Noord in juli in 2005-2011 (gegevens provincie Utrecht,
provincie Zuid-Holland).

jaar
Utrecht
Zuid-Holland

2005
107
-

2006
352
-

2007
338
612

2008
411
431

2009
288
480

2010
432
704

2011
302
572

In de WBE’s in de 10-20 km-zone van Schiphol in Zuid-Holland worden in juli tussen
de 400-700 soepganzen geteld. Dit komt neer op 80-140 broedparen.
Winterperiode
Het aantal soepganzen in de 10 km-zone kent aanvankelijk een zeer geleidelijke
ontwikkeling tot ongeveer 200 vogels in het winterhalfjaar (figuur 3.19). In de jaren
2008-2009 neemt dit toe tot ruim duizend vogels en in de volgende twee jaren
bedraagt dit 800 vogels per maand. Deze sterke toename lijkt niet veroorzaakt te
worden door een plotselinge groei van de populatie maar eerder van het volledig
meenemen van de soepgans bij de tellingen. Het belangrijkste gebied is steeds
Assendelft, gevolgd door Spaarnwoude. De laatste vier winterhalfjaren nemen ook de
aantallen in de Haarlemmermeer geleidelijk toe.
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Figuur 3.19

3.3.6

Ontwikkeling van de maandgemiddelde (2 winters samen!) in het
winterhalfjaar van de soepgans in de 10 km-zone rond Schiphol (bron:
Smits & Boudewijn 2010, Van de Riet & Visbeen 101, 2012)..

Indische gans
De Indische gans is voor zover bekend nog niet als broedvogel in de 10 km-zone van
Schiphol vastgesteld. Wel zijn in het zomerhalfjaar in totaal 10 vogels geteld. In de 1020 km-zone werd in de WBE Ade in Zuid-Holland één broedpaar vastgesteld in 2005
en in 2009 was dit toegenomen tot enkele broedparen in de Nieuwkoopse Plassen. In
juli 2011 zijn in WBE De Aarlanden acht Indische ganzen geteld. In het Utrechtse en
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Noord-Hollandse deel van de 10-20 km-zone zijn in de broedperiode geen Indische
ganzen gezien.
Het broeden van de Indische gans op korte termijn in de 10 km-zone kan dan ook niet
worden uitgesloten.
Ook in het winterhalfjaar wordt de Indische gans nauwelijks gezien. In de winter 20102011 zijn 6 vogels geteld binnen de 10 km-zone (Van de Riet & Visbeen 2012). Uit de
gebieden buiten de 10 km-zone ontbreken gegevens.
Nijlgans
Algemeen
Globaal zijn er jaarrond tussen de 400-600 Nijlganzen in de 10 km-zone aanwezig,
met soms uitschieters naar 800 of zelfs meer dan duizend vogels en soms ligt het
aantal beneden de 200 vogels zoals de winter van 2010-11 (figuur 3.20). Er is geen
duidelijk seizoenspatroon te onderscheiden. Het karakter van de winter lijkt wel van
invloed op de aantallen. In 2009-10 lijkt sprake van een lichte verhoging en in 2010-11
juist van een verlaging. In eerste winter was er veel sneeuw in Noord-Nederland en in
de tweede winter was in de maanden december-januari sprake van een vorstperiode.
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Figuur 3.20

Aantalsverloop van de Nijlgans in de 10 km-zone in de seizoenen 200910 en 2010-11 (bron: Van de Riet & Visbeen 2010, 2011).

Broedperiode
In het broedseizoen zijn de aantallen binnen de 10 km-zone redelijk stabiel: ongeveer
400-600 vogels (figuur 3.21). In augustus 2011 nam het aantal nijlganzen sterker toe
dan in voorgaande jaren. Tussen gebieden bestaan wel duidelijke verschillen. In de
Haarlemmermeer is de nijlgans in 2010 talrijk met 40-100 exemplaren, terwijl in 2009
en 2011 de aantallen tussen de 20-40 vogels liggen. In Assendelft worden de
aantallen in de loop van het broedseizoen steeds lager. Ook hier was 2010 een
piekjaar. In Spaarnwoude is 2010 juist een jaar met opvallend lage aantallen ten
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opzichte van de andere jaren. Wel nemen hier in de loop van het broedseizoen de
aantallen toe. Dit geldt ook voor Assendelft.
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Aantalsverloop van de Nijlgans in de 10 km-zone van Schiphol en in de
verschillende deelgebieden in de broedseizioenen 2009-2011.

In Zuid-Holland nemen in 2009 de aantallen geleidelijk af, terwijl in 2010 en 2011 de
aantallen juist geleidelijk toenemen. Het patroon in Utrecht is zeer wisselend. De
hoogste aantallen worden hier in april-mei gezien.
Tijdens de gebiedstellingen zijn in de jaren 2009-2011 resp. 57, 27 en 29 succesvolle
broedparen binnen de 10 km-zone vastgesteld. In de jaren 2008-2011 werden resp.
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85, 190, 110 en 80 nesten van de nijlgans binnen de 10 km-zone behandeld (Van de
Riet & Visbeen 2012). Op basis van deze aantallen moeten het aantal broedparen in
2009 op minstens 220 paar worden geschat en in 2010 op 140 paar.
Lensink & de Fouw (2010) schatten dat in juli een broedpopulatie van 100 paar uit
ruim 500 individuen bestaat. Uitgaande van de getelde 421 en 675 individuen in de 10
km-zone in juli 2010 en 2011 komt dit neer op rond 100 paren. Deze schatting ligt
lager dan die in de vorige alinea.
In de 10-20 km-zone in Noord-Holland werden in juli 2011 626 nijlganzen vastgesteld.
Dit komt neer op bijna 130 broedparen. In Utrecht schommelde het aantal vogels in
april tussen 590-841 vogels in de jaren 2005-2011 met gemiddeld 704 vogels. Dit
komt neer op een 135 broedparen. In Zuid-Holland is sprake van een sterke afname in
de aantallen nijlganzen in de periode 2007-2011 (tabel 3.13). In de drie betrokken
WBE’s worden de laatste jaren honderden nijlganzen geschoten. De broedpopulatie is
hier terug gelopen van ongeveer 750 naar 400 broedparen.
Tabel 3.13

Aantal nijlganzen in juli in de WBE’s binnen de 10-20 km-zone in ZuidHolland .

jaar
aantal

2007
3.189

2008
3.153

2009
2.093

2010
2.368

2011
1.586

Winterperiode
De aantallen in het winterhalfjaar zijn binnen de 10 km-zone in de periode 1998-2009
sterk toegenomen van 60 vogels naar minstens 600 vogels per maand (figuur 3.22). In
de winters 2010-2011 is dit weer afgenomen tot 360 vogels.
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Figuur 3.22

Ontwikkeling van de maandgemiddelde (2 winters samen!) in het
winterhalfjaar van de nijlgans in de 10 km-zone rond Schiphol (bron:
Smits & Boudewijn 2010, Van de Riet & Visbeen 101, 2012).
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Belangrijke gebieden zijn aanvankelijk Utrecht, Zuid-Holland en Assendelft. Hier komt
vanaf 2000 ook de Haarlemmermeer bij. Een sterke aantalstoename vindt vanaf 2004
plaats, waarbij Spaarnwoude in de tellingen wordt opgenomen, terwijl ook de
aantallen in Assendelft toenemen. De laatste vier jaren wordt tevens Amstelland
belangrijk. In de laatste twee jaren lopen vooral de aantallen in Spaarnwoude en
Assendelft terug. Gedetailleerde gegevens uit de 10-20 km-zone ontbreken.
3.3.8

Toendrarietgans
Algemeen
De toendrarietgans wordt alleen in het winterhalfjaar waargenomen binnen de 10 kmzone (figuur 3.23).
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Figuur 3.23

Aantalsverloop toendrarietgans binnen de 10 km-zone van Schiphol in
het seizoen 2009-2010 (bron: Van de Riet & Visbeen 2011).

Winterperiode
In de eerste zes jaren waren gemiddeld per maand ongeveer 100 toendrarietganzen
aanwezig met als belangrijkste gebieden Utrecht en de Haarlemmermeer (figuur
3.24). In de jaren 2005-2005 zijn de aantallen toegenomen tot ruim 500 vogels per
maand in het winterhalfjaar, waarbij nog steeds Utecht en de Haarlemmermeer de
belangrijkste gebieden waren. Wel is Assendelft als overwinteringsgebied hierbij
gekomen. Hierna zijn de aantallen geleidelijk afgenomen, waarbij eerst vooral het
belang van Utrecht afnam maar later ook van de Haarlemmermeer. In de winters van
2010 en 2011 zijn binnen de 10 km-zone alleen Zuid-Holland en Assendelft gebruikt
door overwinterende rietganzen.
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Figuur 3.24

Ontwikkeling van de maandgemiddelde (2 winters samen!) in het
winterhalfjaar van de rietgans in de 10 km-zone rond Schiphol (bron:
Smits & Boudewijn 2010, Van de Riet & Visbeen 101, 2012).
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