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Beste lezer,
Inmiddels stijgt de temperatuur alweer naar tropische waarden
en zoeken mens en dier verkoeling op. Opgezweept door
deze temperaturen vinden momenteel verhitte discussies
plaats over de nieuwe wet Natuurbescherming. De contouren
van deze nieuwe wet beginnen steeds duidelijker te worden.
Feit blijft dat beheer- en schadebestrijding een belangrijk
uitgangspunt vormt om in te grijpen in dierpopulaties en dat
goede gegevens daarbij noodzakelijk zijn. Samenwerking bij
zowel het verzamelen en registreren van die gegevens als bij
de planmatige uitvoering van het beheer is hiervoor
onmisbaar. Wij gaan ervoor! U toch ook?
Bestuur en bureau wensen u een goede zomervakantie toe!
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Voorwaarden ganzenbeheer verruimd
Op verzoek van de Faunabeheereenheid in afstemming met het
Projectteam Ganzen Utrecht (PGU) heeft de provincie het aantal
middelen ten behoeve van het ganzenbeheer verregaand
verruimd. Dit om afschot en daarmee doelrealisatie optimaal te
faciliteren. Met ingang van 1 juni is het op basis van de ontheffing
met als kenmerk: 8152EFE0 mogelijk om de volgende additionele
middelen in te zetten ten behoeve van het beheer van de
overzomerende ganzen (te weten: grauwe gans, verwilderde
gedomesticeerde gans, Nijlgans en Canadese gans):
-

-

Geweer van 1 uur voor zonsopkomst tot 1 uur na
zonsondergang, ook op zon- en feestdagen;
Gebruik van lokvogels, lokvoer en lokfluiten zijn toegestaan
Gebruik van het middel geweer is ook toegestaan in een
veld dat niet voldoet aan de in artikel 49 Flora- en faunawet
gestelde eisen;
De inzet van elektronische, mechanische en/of akoestische
lokmiddelen is toegestaan.
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Let op: aangezien deze ontheffing ook van toepassing is in
combinatie met de landelijke vrijstelling (Canadese gans) en de
provinciale aanwijzing (verwilderde gedomesticeerde gans,
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Nijlgans) dient u als u deze diersoorten met de in de ontheffing
genoemde aanvullende middelen wenst te doden de daartoe
door uw WBE te verstrekken ontheffing te activeren. Op dat
moment geldt ook voor het beheer van deze diersoorten een
tweewekelijkse rapportage verplichting.

Tussenstand ganzenbeheer
Evenals vorig jaar heeft het PGU geadviseerd om de populatie
grauwe ganzen met 23.000 exemplaren te verminderen. Vorig jaar is
deze doelstelling mede door uw inzet behaald. Ook dit jaar zijn er al
goede resultaten behaald. Geconstateerd moet worden dat het
gerealiseerde afschot momenteel gelijke pas houdt met het afschot
van vorig jaar. We zijn op de goede weg, maar we zijn er nog niet!
Onderstaand treft u de afschotresultaten 1 januari tot 1 juni. Ter
vergelijk vindt u in de tabel ook de resultaten over dezelfde periode
in het voorgaande jaar:
Soort
2015
Grauwe gans (overzomerend +
8.742
paarvormend + schiphol)
Boerengans
72
Canadese gans
378
Kolgans (overzomerend)
20
Brandgans (paarvormend +
611
overzomerend)
Nijlgans
986
TOTAAL
10.809
Tabel 1: Afschot, tijdvak: 1 januari t/m 1 juni

2014
8.697

verschil
+ 45

104
326
91
559

- 32
+ 52
- 71
+ 52

676
10.453

+ 310
+ 356

Tussenstand
ganzenbeheer
Afschot: 10.809 expl.
Nestreductie: 14.047 eieren

Naast het afschot is dit jaar tevens een grote inspanning geleverd in
de uitvoering van de nestreductie, de resultaten liggen duidelijk
hoger dan voorgaand jaar. De afstemming binnen de regionale
ganzenclusters heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. Dit
jaar heeft ook voor het eerst nestreductie plaatsgevonden op
diverse ‘bijzondere’ locaties als klaverbladen, wegknooppunten
langs infrastructurele voorzieningen en nabij spooremplacementen.
De coördinatie en uitvoering hiervan heeft plaatsgevonden door het
Ganzen Beheerteam Utrecht. Helaas moet worden geconstateerd
dat nog niet in alle ganzenclusters samenwerkingsverbanden van
agrariërs en leden van agrarische natuurverenigingen zijn ontstaan
die gezamenlijk de uitvoering van de legselreductie ter hand
hebben
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genomen. Dit proces verdient nog enige verbetering en zal door
de FBE worden gefaciliteerd.
Soort
Grauwe gans
Boerengans
Canadese gans
Kolgans
Brandgans
Nijlgans

2015
12.571
82
785
0
387
222
14.047

2014
9.043
149
451
235
411
241
10.530

verschil
+ 3.528
- 67
+ 334
- 235
- 24
- 19
+ 3517

Tabel 2: Nestreductie

Ganzenvangacties
Vanwege de forse beheeropgave is ook dit jaar besloten om
tijdens de rui ganzen te vangen. In overleg met gebiedspartijen
vertegenwoordigd in de PGU en in de 4 ganzenclusters zijn de
belangrijkste ruilocaties in kaart gebracht. Het bedrijf Duke
Faunabeheer heeft de vangacties vervolgens in opdracht
uitgevoerd.
Tijdens de vangacties is gebleken dat grote concentraties
ruiende ganzen dit jaar minder talrijk waren en dat de rui veel
meer gespreid in tijd plaatsvond. Opmerkelijk was ook de
constatering dat de rui dit jaar ook vaker plaatsvond in de
nabijheid van kleinere wateren en waterlopen. Wellicht spelen
hierbij factoren als: het ‘lerend’ vermogen van ganzen en de
invloed van het aanhoudende koude weer tijdens het voorjaar
op het verloop van het broedseizoen een rol.
Hierdoor is met de vangacties een lager resultaat, nl. 2.065 expl.,
behaald als het voorgaande jaar (4.601 expl.).

Resultaat
ganzenvangacties:
2.065 expl.

Tussenstand totaal
aantal verwijderde
grauwe ganzen (afschot
+ vangst):
10.807 expl.

Werkplannen Ree
Bij de totstandkoming van het nieuwe Faunabeheerplan (FBP) is,
in overleg met betrokken maatschappelijke organisaties,
uitgebreid gesproken over de wijze waarop het provinciale
reeënbeheer ruimte en ondersteuning zou kunnen bieden aan
lokaal en regionaal maatwerk. Dit overleg heeft geresulteerd in
een vernieuwde aanpak bestaande uit het op hoofdlijnen in het
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FBP weergeven van het gewenste reeënbeheer op provinciaal
niveau uit te werken op regionaal niveau door breed
samengestelde reeënbeheercommissies. Deze werkwijze biedt
meer flexibiliteit in beheer waardoor efficiënter en effectiever
ingespeeld
kan
worden
op
lokaal
veranderende
omstandigheden, zoals aanrijdingen en/of schade. Inmiddels zijn
van nagenoeg alle WBE’s de werkplannen ontvangen en
goedgekeurd
en
zijn
de
breed
samengestelde
reeënbeheercommissies, bestaande uit vertegenwoordigers uit
o.a.: de land- en bosbouw, wegbeheerders, jagers en
natuurorganisaties een feit. De nieuwe werkwijze is voor iedereen
een omschakeling geweest maar de betrokkenheid en wil tot
samenwerking bij alle partners is groot.

Voor u gelezen: Minder aanrijdingen met wild door
brede en open bermen
Bij wegen waarlangs de bermen breed en open zijn gemaakt,
vinden minder aanrijdingen met wild plaats. Dat zijn de eerste
hoopgevende
resultaten
van
maatregelen
die
Natuurmonumenten heeft genomen.
Langs twee wegen die door bossen lopen waar veel wild leeft,
heeft Natuurmonumenten de bermen vorig jaar open gemaakt.
Het gaat om de Peeskesweg in het Bergherbos (Montferland) en
de Sandbergweg in de Leuvenumse bossen (Veluwe). De
betreffende bermen zijn in beheer bij Natuurmonumenten.
Automobilisten hebben meer zicht en zien wild eerder, zodat ze
minder worden verrast als de dieren uit het bos komen.
Omgekeerd is de verwachting dat de dieren alerter worden
omdat ze vanuit het bos eerst in een open ruimte komen.
Minder aanrijdingen
Langs de Peeskesweg zijn tussen 2010 en 2014 16 reeën
aangereden (hier leven geen herten en zwijnen). Langs de
Sandbergweg zijn de laatste drie jaar 13 zwijnen, 12 reeën en 11
edelherten aangereden. Sinds de maatregel zijn er 2 zwijnen en 1
ree verkeersslachtoffer geworden. Als het aantal wildaanrijdingen
laag blijft, zal Natuurmonumenten wegbeheerders, zoals
gemeenten en provincie, aansporen waar mogelijk dezelfde
maatregelen te treffen.

Aantal aanrijdingen:
157 expl.
(peildatum: 7 juli jl.)
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Helemaal voorkomen kun je aanrijdingen met wild niet, vindt
boswachter André Donker. “Wild dat zich opgejaagd voelt, zal in
paniek de weg oversteken. Die zie je te laat aankomen. Ook is het
niet overal wenselijk bermen kaal te maken. Denk aan wegen met
mooie bomenlanen, die bomen ga je niet zomaar kappen. Daar
moet je nadenken over andere maatregelen. Er bestaat eigenlijk
geen oplossing die overal en altijd toepasbaar is. Een hek of raster
langs de weg lijkt heel logisch, maar daarmee wordt het
leefgebied van de dieren in veel gevallen beperkt.”
Het originele artikel treft u aan op:
https://www.natuurmonumenten.nl/nieuws/minder-aanrijdingenmet-wild-door-brede-en-open-bermen

Rosse Stekelstaarten
Sinds 2012 staat de Rosse Stekelstaart op de provinciale aanwijzing
(art. 67 Ff-wet). Dit betekent dat jachtaktehouders de stand van
deze diersoort kunnen beperken door middel van het gebruik van
geweren. De NVWA (Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit)
coördineert de landelijke bestrijding van de rosse stekelstaart en
heeft de landelijke FBE’s gevraagd hier actief aan bij te dragen.
De rosse stekelstaart is een invasieve exoot: een diersoort die van
nature niet in Europa voorkomt. Het dier vormt een bedreiging
voor de witkopeend. De witkopeend staat op de internationale
lijst van bedreigde siersoorten. De Nederlandse overheid wil de
witkopeend beschermen. De rosse stekelstaart mengt zich met de
witkopeend, waardoor de witkopeend dreigt uit te sterven. Om
dit te voorkomen zijn internationaal afspraken gemaakt de rosse
stekelstaart in Europa uit te roeien. De NVWA heeft een handzame
brochure uitgebracht alsmede een informatiekaartje. Beide
documenten kunt u downloaden op de site van de NVWA:
https://www.nvwa.nl/actueel/mededelingen-uitheemse-dierenen-planten/nieuwsbericht/2057761/bestrijding-rosse-stekelstaart
Recente meldingen over het voorkomen van rosse stekelstaarten
in de provincie Utrecht hebben onze grote belangstelling. Heeft
u er één gezien? Meld dit dan bij de Faunabeheereenheid
Utrecht. Geschoten exemplaren dient u af te melden in het
Faunaregistratiesysteem (FRS).

Wist u dat?
Er met enige regelmaat
waarnemingen van Rosse
Stekelstaarten worden
gedaan in:
Oud Zuilen
Maarssen – Polder
Buitenweg
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Voorjaarstelling
Ook dit jaar hebben wederom alle Utrechtse WBE’s en
deelnemende tellers, bestaande uit ca. 700 personen, weer een
geweldige inspanning geleverd om deze telling te organiseren en
uit te voeren. Hulde aan eenieder die hier aan heeft bijgedragen!
In onderstaand overzicht treft u de voorlopige resultaten van de
voorjaarstelling
aan.
Binnenkort
zal
het
Projectteam
Faunatellingen, bestaande uit alle aan de FBE deelnemende
organisaties inclusief de provincie, deze gegevens gaan
analyseren en na akkoord valideren.

AANTALLEN GETELD
Overz. Kn.-zwanen
Grauwe gans
Kolgans
Verw. boerengans
Nijlgans
Canadese Gans
Brandgans
Indische gans
Smient
Meerkoet
Blauwe reiger
Aalscholver

4.784
18.147
528
1.142
3.808
1.877
17.261
98
1.453
11.270
1.538
1.250

AANTALLEN GETELD
Roek
Zwarte Kraai
Kauw
Ekster
Haas
Konijn
Fazant
Houtduif
Holenduif
Verw. Postduif
Wilde eend
Vlaamse gaai
Halsbandparkiet

514
6.875
6.649
2.621
7.108
2.711
985
7.723
1.732
1.083
16.978
904
30

Ontheffingen
Sinds 3 juni is de ontheffing voor spreeuwen in bedrijfsmatige
fruitteelt door de provincie beschikbaar gesteld voor het gehele
werkgebied van de FBE Utrecht. Omdat deze ontheffing voor de
gehele FBE is, is deze aan alle WBE’s doorgezet. Is er geen
commercieel geëxploiteerde fruitteelt binnen uw WBE aanwezig
dan kunt u géén gebruik maken van deze ontheffing.
Specifiek voor de fruitteelt zijn voorts ontheffingsaanvragen
ingediend voor het schieten en/of vangen van Vlaamse gaaien
en eksters in (afrijpend) fruit.

Zomerganzentelling
d.d. 18 juli a.s.
U doet toch ook mee?!

Faunaschade?
Meldt dit op:
www.faunaschade.nl
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