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Natuurbeschermingswet ganzenbeheer

Geachte mevrouw, mijnheer,
Al drie achtereenvolgende jaren is geprobeerd een vergunning te krijgen in de Eilandspolder voor het
vangen en doden met CO2 van ganzen. Deze is nog niet of niet correct afgegeven door de FBE. Het is
tot nu toe dus nog niet mogelijk geweest om ganzen te vangen waardoor de ganzenpopulatie
explosief groeit op deze manier. Dit komt ook de weidevogels niet ten goede.
Nederland heeft grote verantwoordelijkheid voor de West Europese grutto populatie.
Ongeveer 80% broedt in de Nederlandse graslanden. In Noord-Holland broeden nog veel grutto’s op
zowel boerenland als op graslanden met een natuurdoelstelling. Ook in deze provincie lopen de
aantallen weidevogels terug, maar minder dan in andere delen van het land. Natuurorganisaties en
de agrarische collectieven werken nauw samen en leveren grote inzet om de populatie in stand te
houden.
Natuurgebied Eilandspolder is in de jaren 70 en 80 aangekocht door de overheid met het doel
weidevogels te beschermen. Het beheer gaat niet vanzelf, het is arbeidsintensief en daardoor
kostbaar. Vele miljoenen zijn al besteed aan de bescherming van weidevogels. In toenemende mate
zien we de negatieve invloed van de sterk groeiende populatie zomerganzen op de weidevogels.
Broedende ganzen verstoren de broedbiotoop van de grutto. In de kuikenfase van grutto’s is er te
weinig dekking doordat het gras tot ver in mei kort gehouden wordt door de ganzen. Door het korte
gras zijn er ook te weinig insecten voor de kuikens beschikbaar.
De Eilandspolder is aangewezen als leefgebied open grasland. Provincie Noord-Holland heeft in deze
polder een weidevogelambitie en heeft deze ook als zodanig opgenomen in haar beleid. Wanneer er
geen ontheffing wordt afgegeven voor de bestrijding van ganzen, dan is weidevogelbeheer kansloos.
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In 2013 is de Eilandspolder begrensd als Natura 2000 gebied. De Natura 2000 doelstellingen hoeven
niet strijdig te zijn met de weidevogeldoelstellingen. Alle natuurwaarden zijn immers naast elkaar tot
wasdom gekomen voordat er een beschermde status werd vastgesteld. De sterk groeiende
ganzenpopulatie lijkt echter ‘roet in het eten’ te gooien en verstoort het wankele evenwicht.
Daarom roepen wij u op om beheer van de ganzenpopulatie in de Eilandspolder snel mogelijk te
maken.
In provincie Noord-Holland zijn 19 gebieden begrensd als Natura 2000 gebied.
Voor een deel van deze gebieden bestaat er reeds een N2000 beheerplan. Met betrekking tot het
(zomer)ganzenbeheer hebben effectenanalyses plaatsgevonden. Op basis daarvan zijn
Natuurbeschermingswet vergunningen afgegeven die nadere regels stellen aan de uitvoering van het
ganzenbeheer.
Voor de Eilandspolder is geen Natuurbeschermingswet beschikking afgegeven. Wij verzoeken u
dringend zo snel mogelijk een beschikking af te geven voor de Eilandspolder zodat we ook hier
kunnen werken aan een optimaal biotoop voor de nationale vogel!
Met vriendelijke groet,
Namens de vier voorzitters van de Collectieven Noord-Holland:
ANV De Lieuw Texel
ANV Hollands Noorden
ANV Water, Land & Dijken
ANV Noord-Holland Zuid

Klaas Wim Jonker
ANV Hollands Noorden
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