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Samenvatting
Toetsing en handelingsperspectief op hoofdlijnen
Op basis van de gevoeligheid van kwalificerende waarden voor de verschillende maatregelen
uit de zogenoemde gereedschapskist voor zomerganzenbeheer is een toetsing aan de Natuurbeschermingswet uitgevoerd. In het G7-akkoord wordt uitgegaan van drieënhalve maand of
vier maanden rust (1 november tot en met 15 dan wel 28 februari), met uitzondering van schadegevoelige teelten. In dit rapport is in de toetsing rekening gehouden met de periode 1 november - 15 februari.
Per gebied zijn mogelijke effecten getoetst aan de instandhoudingsdoelen van habitattypen,
habitatsoorten, broedvogels en niet-broedvogels. Vervolgens is het handelingsperspectief bepaald voor uitvoering van deze maatregelen. In algemene zin zijn de conclusies als volgt:
• het plaatsen van kuikenwerende rasters kan in alle Natura 2000-gebieden uitgevoerd worden zonder negatieve effecten van betekenis;
• legselbehandeling en het vangen van ganzenfamilies of ruigroepen is in alle Natura 2000gebieden (en omgeving) mogelijk mits een aantal randvoorwaarden in acht genomen worden; het vangen van ganzenfamilies kan mogelijk - mits goed gecoördineerd - in veel gevallen buiten verstoringsgevoelig gebied plaatsvinden. Zeker wanneer de families al enige
weken voorafgaand aan het vangen gelokt kunnen worden naar predatievrij, eiwitrijk foerageergebied, wat hier speciaal voor wordt ingericht.
• afschot en verjaging brengt in grote delen van Natura 2000-gebieden en/of maanden van
het jaar risico's op significant negatieve effecten met zich mee; er bestaat onzekerheid over
de afstand waarop effecten op broedvogels optreden en daarom is nader onderzoek nodig;
in aangrenzend agrarisch gebied is afschot en verjaging mogelijk zonder significant negatieve effecten;
• het veranderen van de habitat- of terreinkwaliteit (aanpassing van opgroeihabitat, peilaanpassing of verhoging van de predatiedruk) en het creëren van ganzenopvanggebieden
gaat in alle Natura 2000-gebieden gepaard met risico's op significant negatieve effecten;
het handelingsperspectief voor dergelijke maatregelen is wel aanwezig in aangrenzende
agrarische gebieden.
Samengevat is zomerganzenbeheer in Natura 2000-gebieden door middel van legselbehandeling, het vangen van ganzenfamilies en ruigroepen, en het plaatsen van kuikenwerende rasters
mogelijk. Indien afschot of verjaging in Natura 2000-gebied wenselijk is, is nader effectonderzoek en een toetsing op het niveau van een passende boordeling noodzakelijk. Een passende
beoordeling is eveneens noodzakelijk indien het veranderen van de habitat- of terreinkwaliteit
of het creëren van ganzenopvanggebieden in Natura 2000-gebied wenselijk is.
Toetsing en handelingsperspectief op gebiedsniveau
Gelet op het beoordelingsresultaat en het handelingsperspectief kunnen de Natura 2000gebieden in Overijssel in vier groepen verdeeld worden: NW-Overijssel, de randmeren, de uiterwaarden en de vennen & heiden. Hier wordt nader ingegaan op de maatregelen afschot,
verjaging, legselbehandeling en vangsten.
Noordwest-Overijssel
In De Weerribben en De Wieden wisselen kraggengebieden, moerassen en graslanden elkaar
ruimtelijk af. Groeilocaties van habitattypen, leefgebied van habitatsoorten, broedlocaties van
moerasvogels en zomerganzen, rui- en slaapplaatsen van zomerganzen en andere watervogels komen zo verspreid voor dat afschot en verjaging binnen de Natura 2000-begrenzing
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slechts zeer beperkt in ruimte en tijd mogelijk is zonder een risico op significant negatieve effecten. Legselbehandeling en vangsten zijn binnen de Natura 2000-begrenzing wel mogelijk
zonder significant negatieve effecten, mits vanaf het water gewerkt wordt buiten broedgebieden
van Zwarte sterns. Buiten de Natura 2000-begrenzing kunnen effecten van afschot, verjaging
en vangsten beperkt worden tot tijdelijke verstoringen, zodat hier uitvoering mogelijk is zonder
significant negatieve effecten op soorten, die ook gebruik maken van de omgeving van de Natura 2000-gebieden.
Randmeren
Het Zwarte Meer, Ketelmeer & Vossemeer en de Veluwerandmeren (binnen Overijssel het
Drontermeer) worden gekenmerkt door grootschalig open water met waterplanten en meer of
minder brede riet- en moerasrijke oeverzones. In deze oeverzones broeden verspreid zomerganzen en kwalificerende moerasvogels, in de oeverzones rusten, slapen en foerageren grote
aantallen watervogels nagenoeg jaarrond. Als gevolg hiervan zijn afschot en verjaging hier niet
mogelijk zonder risico op significant negatieve effecten, met uitzondering van min of meer kale
oeverzones. Legselbehandeling en vangsten binnen Natura 2000-begrenzing zijn wel mogelijk,
indien de waterrietzone (waar Grote karekieten broeden) niet aangetast wordt. Buiten de Natura 2000-begrenzing kunnen effecten van afschot, verjaging en vangsten beperkt worden tot
tijdelijke verstoringen, zodat hier uitvoering mogelijk is zonder significant negatieve effecten op
soorten, die ook gebruik maken van de omgeving van de Natura 2000-gebieden.
Uiterwaarden
In de uiterwaarden van het Zwarte Water & Vecht en de IJssel concentreren broedlocaties van
enkele kwalificerende broedvogels, leefgebied van habitatsoorten (waaronder de Bever), slaap, rui- en rustgebieden van watervogels zich in uiterwaardenplassen, nevengeulen, tichel- gaten
of kolken; in de tussenliggende uiterwaardegraslanden zijn vooral de habitattypen
(stroomdalgraslanden, glanshavergraslanden) en broedgebieden van de Kwartelkoning relevant. Afschot en verjaging in en in de directe omgeving van deze wateren brengt daarom risico's op significant negatieve effecten met zich mee; dat geldt ook voor de uiterwaardegraslanden in de broedperiode van de Kwartelkoning (mei - augustus). Het handelingsperspectief is
daardoor beperkt tot de uiterwaardgraslanden in maart-april en september-oktober op ruime
afstand (ca. 500 m) van watervogelconcentraties en beverburchten. Legselbehandeling en
vangsten binnen Natura 2000-begrenzing zijn mogelijk, mits broedkolonies van Zwarte sterns
gemeden worden. Buiten de Natura 2000-begrenzing kunnen effecten van afschot, verjaging
en vangsten beperkt worden tot tijdelijke verstoringen, zodat hier uitvoering mogelijk is zonder
significant negatieve effecten op soorten, die ook gebruik maken van de omgeving van de Natura 2000-gebieden.
Vennen en heiden
In de Engbertdijksvenen en andere Natura 2000-gebieden met ven- en heidegebieden, en de
bossen van landgoederen Oldenzaal, zijn habitattypen en habitatsoorten aanwezig die zeer
gevoelig voor de habitatkwaliteit. Kwalificerende vogelsoorten in deelgebieden met zomerganzen zijn in deze gebieden niet aanwezig, met uitzondering van de Engbertsdijksvenen. Afschot
en verjaging kunnen daardoor met uitzondering van dit gebied uitgevoerd worden zonder negatieve effecten, mits betredingsgevoelige habitattypen niet intensief betreden worden. In de
Engbertsdijksvenen is afschot en verjaging nauwelijks of niet mogelijk in verband met broedlocaties van de Geoorde Fuut en slaapplaatsen van Kraanvogel en Rietgans. Legselbehandeling
en vangsten binnen Natura 2000-begrenzing zijn mogelijk, mits betredingsgevoelige habitattypen niet intensief betreden worden en in de Engbertsdijskvenen broedlocaties van Geoorde
futen niet verstoord worden. Buiten de Natura 2000-begrenzing kunnen afschot, verjaging en
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vangsten uitgevoerd worden zonder significant negatieve effecten met uitzondering van foerageergebied van Kraanvogels bij de Engbertsdijksvenen in maart-april.
Randvoorwaardenstellend kader
In de beoordeling van mogelijke effecten van beheermaatregelen zijn aspecten benoemd die
bepalend zijn voor het al dan niet optreden van negatieve effecten op kwalificerende waarden
in Natura 2000-gebieden. In een groot aantal gevallen kunnen effecten voorkomen of beperkt
worden door bij het uitvoeren van maatregelen rekening te houden met deze aspecten. In
hoofdstuk 6 is een lijst opgenomen van randvoorwaarden die gesteld kunnen worden aan de
beschreven beheermaatregelen. De randvoorwaarden kunnen van gebied tot gebied verschillen, in samenhang met de aanwezige kwalificerende waarden. De randvoorwaarden geven de
grenzen aan waarbinnen gewerkt kan worden, zodat significant negatieve effecten uitblijven. In
de handelingsperspectiefkaartenkaarten per gebied (hoofdstuk 5) wordt verwezen naar de
desbetreffende randvoorwaarden. Voor het plaatsen van kuikenwerende rasters zijn geen specifieke randvoorwaarden vereist. Deze maatregel is daarom niet in de lijst opgenomen.
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Inleiding

Aanleiding
Het aantal ganzen dat in Nederland verblijft is de laatste decennia sterk gegroeid. Deze toename gaat gepaard met schade aan landbouwgewassen, risico’s rondom de vliegveiligheid en
lokaal met ongewenste effecten op kwetsbare natuurwaarden. Om deze maatschappelijke
kosten te verminderen ondertekenden in december 2012 de twaalf provincies en de Ganzen-7
(G-7) gezamenlijk het Ganzenakkoord. In december 2013 is het akkoord ontbonden, maar
verschillende provincies, waaronder de Provincie Overijssel hebben besloten mogelijkheden te
zoeken naar een provinciale uitwerking van het akkoord. Dit akkoord heeft als doel om in vijf
jaar tijd de omvang van de kosten terug te dringen. Het Ganzenakkoord spreekt over een ‘gereedschapskist’ van maatregelen die moeten leiden tot reductie van de schade in de zomerperiode. De gebieden, waarin maatregelen genomen worden betreffen Natura 2000-gebieden en
agrarische gebieden. In de 25 Natura 2000-gebieden in Overijssel zijn kwalificerende waarden
aanwezig, die mogelijk negatieve effecten ondervinden van dergelijke beheermaatregelen. De
Fauna Beheer Eenheid Overijssel heeft daarom Altenburg & Wymenga verzocht een toetsing
uit te voeren van mogelijke maatregelen aan de Natuurbeschermingswet (Nb-wet).
Doelstelling
Het doel van de opdracht is het toetsen van zomerganzenbeheer in de Natura 2000-gebieden
in Overijssel aan de Nb-wet. Het betreft de mogelijke maatregelen die opgenomen waren in het
G7-akkoord, waaronder legselbehandeling, vangacties, afschot en onaantrekkelijk maken van
terreinen (plaatsen rasters e.d.). In het G7-akkoord werd uitgegaan van drieënhalve maand of
vier maanden rust (1 november tot en met 15 februari dan wel tot 1 maart), met uitzondering
van schadegevoelige teelten. Uitgangspunt in het onderzoek is de maximale inzetbaarheid van
de ganzenbeheermaatregelen en de risico's op negatieve effecten van deze inzet.
Het doel van toetsing is duidelijkheid te bieden voor een aanvrager en voor het bevoegd gezag
over de volgende drie vragen met betrekking tot verschillende vormen van zomerganzenbeheer:
1. is een Nb-wetvergunning niet noodzakelijk, of
2. is een Nb-wetvergunning niet noodzakelijk, of
3. is een Nb-wetvergunning nu niet mogelijk zonder verder onderzoek (in dat geval is een
passende beoordeling noodzakelijk)
Het is in de toetsing van belang om aan te geven binnen welke grenzen of randvoorwaarden
uitvoering van maatregelen mogelijk is waarbij significant negatieve effecten voorkomen worden. Deze randvoorwaarden moeten duidelijk maken welke inzetbaarheid maximaal mogelijk
is.
Een toetsing van het beheer aan andere natuurwetten en natuurbeleidskaders, zoals Flora- en
faunawet en EHS-beleid, maakt geen deel uit van de toetsing. Een beoordeling van de effectiviteit van de verschillende beheervormen wordt evenmin uitgevoerd. De aanpak is gericht op
het bepalen van effecten van de verschillende vormen van zomerganzenbeheer. In dit rapport
komen de volgende onderwerpen aan de orde:
•
beschrijving van het G7-akkoord en ganzenbeheer;
•
juridisch kader;
•
beknopte beschrijving van de Natura 2000-gebieden in Overijssel en instandhoudingsdoelen (ISD);
•
effecten van ganzenbeheer in relatie tot de ISD van de Natura 2000-gebieden op globaal
niveau;
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toetsing en handelingsperspectief in gebieden waar zomerganzenbeheer gewenst is (gebiedsuitwerking).

Aanpak
De aanpak is gericht op het bepalen van effecten van de verschillende vormen van zomerganzenbeheer op relevante habitattypen, habitatsoorten en vogelsoorten op basis van effectgevoeligheid en de tijd/gebiedsruimte waarbinnen dit beheer wordt uitgevoerd. Vervolgens wordt per
Natura 2000-gebied beoordeeld of instandhoudingsdoelen effecten kunnen ondervinden. De
aanpak kent de hieronder beschreven onderdelen.
1. Beschrijven van het ganzenbeheer
De verschillende vormen van ganzenbeheer worden beschreven op basis van de inhoud van
het G7-akkoord en de nadere uitwerking van de verschillende beheervormen in de zogenoemde gereedschapskist.
2. Beschrijven van het juridisch kader
Het juridische kader wordt beknopt omschreven op basis van de Handreiking Nb-wet 1998, de
Leidraad bepaling significantie en recente jurisprudentie. Getoetst wordt aan artikel 19d van de
Nb-wet. De toetsing heeft het niveau van een verstorings/verslechteringstoets, waarin beoordeeld wordt of het initiatief (de verschillende vormen van ganzenbeheer) geen effect heeft, een
verstorend/verslechterend effect dan wel een mogelijk significant effect. Indien significante
effecten op de instandhoudingsdoelen niet kunnen worden uitgesloten wordt aangegeven op
basis van welke randvoorwaarden significante effecten voorkomen of beperkt kunnen worden
tot een verstoring/verslechtering. Indien onzekerheid blijft bestaan over significante effecten,
wordt aangeven dat nader onderzoek nodig is in de vorm van een passende beoordeling.
3. Beschrijven van de instandhoudingsdoelen
De instandhoudingsdoelen van de Natura 2000-gebieden in Overijssel worden overzichtelijk
beschreven aan de hand van een geaggregeerde tabel met de (vereenvoudigde) doelstelling
per Natura 2000-gebied. In de gebiedsuitwerking zijn tabellen per gebied met kwalificerende
waarden opgenomen.
4. Bepalen en toetsen van effecten
De eerste stap in de effectenanalyse is een beoordeling van de gevoeligheid van habitattypen,
habitatsoorten en vogelsoorten met instandhoudingsdoelen voor de verschillende vormen van
ganzenbeheer. Het gaat hierbij vooral om gevoeligheid voor verandering van terreinkwaliteit en
om verstoring als gevolg van licht, geluid en zichtbare menselijke activiteiten. De gevoeligheid
van de betrokken habitattypen en soorten voor deze aspecten wordt weergegeven in een tabel
en toegelicht in de tekst. De beoordeling van gevoeligheid is gebaseerd op verschillende bronnen:
•
'Effectenindicator Natura 2000 – ecologische randvoorwaarden en storende factoren’
(Broekmeyer et al. 2005, 2008);
•
review van verstoring van vogels door recreatie (Krijgsveld et al 2008 en andere bronnen)
en geluid (review in Van der Hut et al. 2012);
•
gepubliceerd onderzoek naar dosis-effectrelaties bij verstoring van moerasbroedvogels
door (water)recreatie (onderzoek verricht in De Weerriben en De Wieden, Van der Hut et
al. 2011, 2012, 2013);
•
specifieke rapportages over effecten van ganzenbestrijding (o.m. 'Effectenstudie beheer
en schadebestrijding in Natura 2000-gebieden', Brenninkmeijer et al. 2008; 'Evaluatie opvangbeleid overwinterende ganzen en smienten' Kleijn et al. 2009; 'Schadebestrijding
ganzen en vos in en nabij Natura 2000-gebieden' Van Hooff & Kegge 2012).
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Op basis van dit overzicht wordt bepaald en beargumenteerd welke habitattypen, habitatsoorten en vogelsoorten gevoelig kunnen zijn en daarom relevant zijn voor de toetsing. Vervolgens wordt per maatregel aangegeven welke randvoorwaarden aan de uitvoering gesteld
kunnen worden, zodat significant negatieve effecten voorkomen kunnen worden.
De effecten worden getoetst aan de instandhoudingsdoelen van de desbetreffende Natura
2000-gebieden. Het resultaat van de toetsing wordt in een 'stoplichttabel' weergegeven. Het
doel van deze tabel is overzichtelijk weer te geven in welke categorie het toetsingsresultaat valt
conform de Handreiking Nb-wet 1998. In de toetsing wordt ook rekening gehouden met mogelijke randvoorwaarden, die aan de uitvoering gesteld kunnen worden.
In de beoordeling van effecten op gebiedsniveau speelt verspreiding van overzomerende ganzen (broedplaatsen, ruilocaties, foerageergebieden in aangrenzende graslanden) in relatie tot
de verspreiding van relevante habitattypen, habitatsoorten en vogelsoorten een grote rol; dat
geldt ook voor de timing van beheermaatregelen en aanwezigheid van vogelsoorten. Deze
confrontatie in ruimte en tijd wordt uitgevoerd op het niveau van habitats (bijvoorbeeld overlap
van broedgebied van Roerdompen en Grauwe ganzen) en is gebaseerd op de ligging van
broedgebied, ruigebied en foerageergebied van ganzen enerzijds en verspreiding van relevante habitattypen, habitatsoorten en vogelsoorten anderzijds.
De gebiedsuitwerking baseert zich op beschikbare verspreidingsgegevens van zomerganzen
en kwalificerende waarden; op basis daarvan zijn mogelijke effecten getoetst en zijn op kaart
handelingsperspectieven weergegeven. Hierbij moet het schaalniveau in het oog gehouden
worden en bedacht worden dat de aanwezigheid van kwalificerende waarden van jaar op jaar
kan verschillen. Een gedetailleerde analyse van de aanwezigheid van kwalificerende waarden
in ruimte en tijd is niet uitgevoerd. Dit zou een uitvoerige studie per gebied vergen. Het uitgangspunt is het bepalen van risico's op (significant) negatieve effecten en daarvoor volstaat
het gekozen schaalniveau. Deze aanpak maakt het mogelijk om per gebied het handelingsperspectief aan te geven en randvoorwaarden aan de uitvoering te formuleren die significant negatieve effecten kunnen voorkomen.
Altenburg & Wymenga spreekt zich niet uit over de wenselijkheid van zomerganzenbeheer in
Overijssel, maar beoogt een objectieve toetsing uit te voeren van beheermaatregelen aan de
Natuurbeschermingswet en mogelijkheden aan te geven voor maatregelen, waarbij significant
negatieve effecten worden voorkomen.
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SELECTIE NB-WET SOORTEN
selecteren van kwalificerende habitattypen en soorten
SOORTENLIJSTEN
lijst met kwalificerende soorten

SELECTIE GEVOELIGE SOORTEN
bepalen van gevoeligheid van soorten
voor een maatregel
VERSPREIDINGSKAARTEN
kaarten met effectgevoelige kwalificerende soorten

EFFECTBEPALING
bepalen van effectafstand van soorten
voor een maatregel
EFFECTKAARTEN
verstoringsbuffers intekenen > effectgevoelig gebied in beeld
TOETSING
beoordelen van effecten

STOPLICHTTABEL
toetsingsresultaat in categorieën:
geen effect, beperkt effect, mogelijk
significant effect
RANDVOORWAARDEN BEPALING
selecteren van randvoorwaarden aan
de uitvoering die negatieve effecten
kunnen voorkom,en of beperken

RANDVOORWAARDENPAKKET
lijst met randvoorwaarden aan uitvoering

Figuur 1.1. Stroomdiagram van de gevolgde werkwijze. weergegeven zijn acties (groen, links) en resultaten in de vorm
van kaarten en tabellen (zalmkleurig, rechts).
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Gereedschapskist ganzenbeheer

Het Ganzenakkoord, dat in december 2012 door de twaalf provincies en de Ganzen-7 gesloten
werd, had als doel de omvang van de maatschappelijke kosten van in Nederland verblijvende
ganzen in vijf jaar tijd terug te brengen tot het niveau van 2005 voor de Grauwe gans en 2011
voor de Brandgans. Om dit doel te bereiken zijn in de zogenoemde gereedschapskist maatregelen beschreven, die moeten leiden tot reductie van schade in de zomerperiode. In de gereedschapkist zijn twaalf maatregelen beschreven (Van der Weide & Rijks 2013). Twee maatregelen zijn geen onderwerp van de onderhavige toetsing, omdat zij niet toepasbaar in Overijssel worden geacht. Het betreft vergiftigen en fertiliteitsbeïnvloeding. De hier opgenomen beschrijving van maatregelen is nagenoeg integraal overgenomen uit het vermelde document. De
maatregel 'ganzenflappen' is niet als afzonderlijke maatregel opgenomen. Deze is als onderdeel van 'vangen en doden van ruiende ganzen' beschouwd. Voorts is een maatregel toegevoegd, namelijk het vangen van families met kuikens.
Afschot van standganzen
De maatregel afschot is in de gereedschapskist niet nader omschreven. Wel wordt benoemd
dat het om afschot van 'standganzen' gaat. Het begrip 'standgans' is in de gereedschapskist
niet nader gedefinieerd. Het G7 akkoord verstaat onder standganzen Grauwe ganzen en
Brandganzen die jaarrond in Nederland verblijven.
In dit rapport wordt gesproken van 'zomerganzen', waarbij de volgende indeling is gehanteerd:
• koppelvormende Grauwe Ganzen (ganzen die zich in tweetallen ophouden nabij (potentieel) broedgebied; ze maken geen deel uit van een groep en houden afstand tot andere
ganzen);
• standganzen inheemse soorten (Grauwe Gans, Brandgans);
• standganzen exoten (Nijlgans, Indische Gans, Zwaangans) verwilderde ganzen (Boerengans of Soepgans), vrijgestelde ganzen (Canadese Gans) en overzomerende Kolganzen
Met 'zomerganzen' worden ganzen bedoeld die aanwezig zijn in de periode medio februarioktober. 'Winterganzen' kunnen in het voorjaar (nog) en in het najaar (al) aanwezig zijn. Daardoor bestaat overlap in de aanwezigheid van zomerganzen en winterganzen. Zomerganzen
kunnen jaarrond aanwezig zijn. Dit is bij Boerenganzen en Canadese ganzen vaak het geval.
Grauwe ganzen daarentegen verplaatsen zich in de loop van het seizoen tussen broed, rui- en
foerageergebieden, die meer of minder ver uit elkaar kunnen liggen.
Vangen en doden ruiende ganzen
Het gaat hier bij deze maatregel om het vangen en doden van ganzen in de ruiperiode. Het
vangen van grote groepen ganzen gebeurt op het moment dat deze niet kunnen vliegen. Door
groepen ganzen bijeen te drijven kunnen ze gevangen worden door ze in fuiknetten te laten
lopen of zwemmen. Het doden gebeurt door middel van het gebruik van CO2, cervicale dislocatie, decapitatie, letale injectie, neksteek of elektrocutie. Dieren worden gedood op locatie in
een afgesloten ruimte met behulp van een mobiele slachterij alwaar de dieren gehanteerd en/of
gefixeerd worden, of als alternatief getransporteerd naar een (voor dit doel geschikte) slachterij
in de nabijheid van de vangstlocatie.
Behandeling van eieren
Deze maatregel heeft als doel het inperken van de aantalsgroei van een ganzenpopulatie door
ervoor te zorgen dat eenmaal gelegde eieren niet uitkomen. Hiervoor worden alle eieren van
gevonden nesten geprikt of met maïsolie behandeld.
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Bij het aanprikken van eieren wordt met een stevige dun metalen ‘naald’ de eischaal aan beide
uiteinden doorboord. Alle eieren van het nest worden behandeld. De behandelde eieren worden met watervaste stift gemerkt (in verband met vervolgrondes). Bij het behandelen met olie
worden alle eieren gemerkt met een watervaste stift en daarna geheel ondergedompeld in maïsolie. De eieren worden weer teruggelegd in het nest.
Voor beide behandelingen geldt dat een tweede ronde (of meer, afhankelijk van de spreiding
van het broedseizoen) nodig is omdat er door een deel van de broedvogels pas later begonnen
wordt met leggen of omdat ten tijde van de eerste ronde veel nesten nog niet bebroed waren
(en dus eieren bijgelegd zullen worden).
Verjagen op schadegevoelige locaties
Het verjagen van ganzen met niet dodelijke visuele of akoestische middelen is in principe toepasbaar op alle ganzensoorten. Over het algemeen zijn bepaalde geluidsinstallaties, linten,
vuurpijlen in combinatie met vogelverschrikker en vlaggen, laser, verjaging met groepje mensen of individueel of door honden, effectief in het verminderen van het aantal ganzen op percelen. Wel is bekend dat gewenning bij ganzen snel optreedt (jarenlange ervaring bij het Faunafonds). Het is daarom van groot belang dat de middelen regelmatig afwisselend en door elkaar
worden toegepast. Op perceelsniveau lijken passieve combinatiemiddelen, waarbij gebruik
gemaakt wordt van zowel een visuele als een akoestisch afschrikelementen een uitkomst te
bieden. Zeker als deze alleen geactiveerd worden bij aankomst van groepen vogels, kunnen
deze zeer effectief zijn in het weren van ganzen. Dit geldt bijvoorbeeld voor de zogenoemde
BirdAvert, die in Amerika gebruikt wordt op olievijvers. Een soortgelijk, in Nederland beschikbaar middel, Scareyman, is niet getest op effectiviteit. Bovendien is dit middel niet in staat om
groepen vogels te detecteren en alleen dan te activeren. Actieve akoestische en visuele middelen zijn ook op korte termijn effectief om ganzen te verjagen op perceelniveau, alleen keren
ganzen terug als het middel niet structureel ingezet wordt over een groter, aaneengesloten
gebied. Passieve visuele middelen zijn tot op heden alleen effectief op perceelsniveau in de
eerste 2 à 3 weken. De effectieve oppervlakte ligt tussen 1 à 4 ha. Voor een optimale werking
dienen visuele middelen regelmatig verplaatst te worden. Als gewassen langere tijd bescherming vereisen, dan dient verjaging met actieve visuele of akoestische middelen deze passieve
visuele middelen altijd te ondersteunen. Het plaatsen van spandraden is effectief in de kwetsbare periode van nieuw ingezaaid grasland. Aanpassen van teeltkeuze, onderploegen van
oogstresten, of verminderen van de smaak van gewassen door het toedienen van bv. anthraquinone aan het gras kunnen bijdragen aan het minder aantrekkelijk maken van een gebied voor ganzen.
Ganzenopvanggebieden
Er zit ook een maatregel in de gereedschapskist waarbij opvanggebieden worden aangewezen. De maatregel is bedoeld om het optreden van schade ruimtelijk te sturen, maar is op zichzelf strijdig met het doel om aantallen te doen verminderen. Het moet gaan om gebieden die
geschikt zijn om ganzen te laten rusten, foerageren en, in geval van zomerganzen, te broeden
en ruien. Dit kunnen natuurgebieden of agrarische gebieden zijn. Betreft het agrarisch gebied,
dan krijgen de deelnemende agrariërs een vergoeding voor het opvangen van ganzen en wordt
schade door ganzen vergoed. Voor de opvanggebieden worden maatregelen getroffen die er
voor zorgen dat ganzen daar graag willen verblijven. Dit betreft voldoende rust (zo min mogelijk
recreatie, schadebestrijding, agrarische activiteiten en vliegtuigbewegingen) en het aanbieden
van geschikt voedsel. Buiten de opvanggebieden dienen voldoende middelen aanwezig te zijn
om een effectieve en, gecoördineerde verjaging van ganzen te realiseren.
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Aanpassen opgroeihabitat kuikens en/of ruiplaats
Het tegenovergestelde van het inrichten van opvanggebied, is het verminderen van de geschiktheid van leefgebied. Tijdens het broeden en tijdens de rui zijn ganzen niet mobiel en verschuilen zij zich in opgaande vegetatie, bij voorkeur in de nabijheid van open water. Door dit
deel van het habitat aan te passen kan het gebied minder geschikt of zelfs helemaal ongeschikt worden voor broeden, opgroeien van kuikens of ruien door ganzen.
Opgroeihabitat van kuikens
Het opgroeihabitat van kuikens kent twee sleutelfactoren. Er moet geschikt voedsel te vinden
zijn en het moet veiligheid bieden. Door deze factoren te veranderen kan het reproductiesucces worden beïnvloed en de draagkracht van een gebied structureel worden verlaagd. De jongen van Grauwe ganzen hebben een voorkeur voor kort begraasde, eiwitrijke graslanden in de
nabijheid van open water. De beschikbaarheid van eiwitrijk grasland maakt dat ze snel opgroeien, in een goede conditie komen en daarmee een hogere overleving kennen. Open water
gebruiken ganzen om naar te vluchten bij bedreiging of verontrusting (Van der Jeugd et al.
2006). Ingrijpen in het opgroeihabitat maakt dat het minder geschikt is voor de jongen. De kans
op overleving is kleiner en dit zorgt voor een lagere groei van de populatie. Het aanpassen van
het opgroeihabitat kan door:
• de kwaliteit van het grasland te verlagen (minder eiwitrijk), bijvoorbeeld door verschraling
(vaak maaien, geen bemesting);
• de openheid van het grasland te verminderen (hogere vegetaties) door verruiging (niet
maaien, verlagen graasdruk);
• de bereikbaarheid van open water vanaf het voedselgebied te bemoeilijken, bijvoorbeeld
door het ontwikkelen van slecht doordringbare vegetatie (bijv. met struiken).
Ruigebied
Ruiende ganzen kunnen een maand lang niet vliegen en zijn daardoor kwetsbaar voor grondpredatoren. Een optimaal ruigebied kenmerkt zich door korte afstanden en een open verbinding tussen goede voedselgebieden en veilige rustplaatsen op open water. Ingrijpen in de
ruiplaats kan door:
• de bereikbaarheid van open water vanaf het voedselgebied te bemoeilijken, bijvoorbeeld
door het ontwikkelen van slecht doordringbare vegetatie (bijv. met struiken) of het plaatsen
van een raster;
• de beschikbaarheid van voedsel (grasland) te verkleinen.
Ruiende ganzen eten bij voorkeur water- en oeverplanten omdat deze vanuit het (veilige) open
water bereikbaar zijn. Uit de Oostvaardersplassen is bekend dat ruiende ganzen zich vooral in
geïnundeerde rietvegetatie ophouden en dat rietbladeren in die periode de belangrijkste voedselbron vormen (Vulink et al. 2010). Ook in andere plassengebieden begrazen ruiende ganzen
rietkragen (bladeren en uitlopers, Bakker 2010). Grasland kan in de ruiperiode echter ook als
voedselbron dienen. Het is ook bekend dat ganzen vlak voor en na de ruitijd gebruik maken
van grasland dat nabij de ruilocatie is gelegen (Loonen et al. 1990). De maatregel om de geschiktheid van dergelijk gebied te verminderen kan dan worden ingezet.
Broedgebied
Ganzen kiezen hun broedgebied in de nabijheid van geschikt opgroeigebied voor kuikens. Tijdens het broeden is het belangrijk dat de dieren en hun nest niet gezien worden door predatoren, door dekking van enigszins opgaande vegetatie. De locatie ligt bij voorkeur vlak bij open
water, waar de volwassen vogels in geval van nood hun toevlucht kunnen zoeken en waar de
kuikens direct na het uitkomen ook heen kunnen vluchten. Meestal broeden ganzen in rietvegetaties in moerassen of rietkragen langs watergangen. Ingrijpen in het broedgebied kan door
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de dekking te verwijderen (bijvoorbeeld door te maaien), of deze uit te laten groeien tot een
hoogopgaande vegetatie (verbossen).
Plaatsen kuikenwerend raster
Daarnaast is het mogelijk de toegang tot leefgebied te verhinderen. Bijvoorbeeld met een kuikenwerend raster, een scheiding tussen broed- en foerageergebied. De scheiding kan bestaan
uit een flexibel schapenraster, doek of het planten van dicht struikgewas. Dit voorkomt directe
schade aan gewassen doordat de locaties voor foeragerende broedparen met jongen onbereikbaar worden en het beperkt de aanwas van nieuwe dieren. In geval van een tijdelijke
scheiding zal deze voor het broedseizoen, in elk geval voor 1 april, aanwezig moeten zijn. Jaarlijks onderhoud is noodzakelijk, of het raster wordt weggehaald aan einde van kuikenseizoen
en opnieuw geplaatst in het voorjaar. In geval van struikgewas zal deze (eenmalig) geplant
moeten worden en jaarlijks moeten worden onderhouden.
Waterpeilfluctuaties
Ganzen broeden in waterrijke gebieden en kiezen hun broedplaatsen mede op basis van risico
op predatie. Locaties zoals eilanden zijn moeilijk bereikbaar voor grondpredatoren en zijn dan
ook aantrekkelijke broedplaatsen (Van der Jeugd et al. 2006). Door fluctuaties van het waterpeil aan het begin van het broedseizoen (tweede helft van maart) kunnen:
• nesten verdrinken of wegspoelen;
• grondpredatoren tijdelijk de kans krijgen anders onbereikbare plaatsen te bezoeken.
Verhogen predatiedruk
Door meer ruimte te geven aan predatie zou de stand van ganzen verlaagd kunnen worden als
gevolg van:
• verhoogde predatie van oudervogels, leidend tot lager broedsucces en directe aantalsreductie;
• verhoogde eipredatie leidend tot mogelijk lager broedsucces;
• verhoogde kuikenpredatie leidend tot lager broedsucces;
• verstoring en onaantrekkelijk maken van de broedgebieden (ouderdieren verplaatsen) leidend tot een kleinere oppervlakte geschikt broedhabitat, en daardoor tot verlaging van het
broedsucces bij verzadiging van beschikbare gebieden;
• ontmoedigen van nieuwe vestigingen.
Soorten waarvan bekend is dat zij ganzen of eieren prederen zijn Vos (predatie legsel, verstoring broedhabitat), kleine marterachtigen (Bunzing: predatie legsel), Zeearend (incidenteel:
predatie, verstoring broedgebieden, maar vooral ook verstoring in open gebied), Zwarte kraai
(predatie legsel), grote meeuwensoorten (predatie legsel), Steenmarter (predatie legsel). De
predatiedruk is te verhogen door:
• voor de desbetreffende predatorsoort het broedterrein toegankelijk te maken (eilanden een
landbrug geven of tijdelijk waterpeil verlagen voor landpredatoren; in dicht riet paden maken ter ontsluiting);
• voor de desbetreffende predatorsoort het terrein zó in te richten dat de predatoren daar
graag verblijven, komen of zelfs willen leven (bomen voor kraaiachtigen, bosjes en andere
dekking voor marters en Vos);
• minder afschot te plegen op soorten waarvoor een landelijke vrijstelling geldt (Vos, Zwarte
kraai);
• het terrein zo in te richten dat het stapelvoedsel (kleine knaagdieren & haasachtigen) van
een aantal predatoren in stand toeneemt, en daarmee de stand van de predatoren.
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Natura 2000-gebieden Overijssel

3.1

Natura 2000-gebieden Overijssel

In Overijssel liggen 24 Natura 2000-gebieden. De ligging is opgenomen in figuur 3.1. Een overzicht van instandhoudingsdoelen is opgenomen in tabel 3.1.

Figuur 3.1 Overzicht van Natura 2000-gebieden in Overijssel.
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Tabel 3.1 Instandhoudingsdoelen van Natura 2000-gebieden in Overijssel. Opgenomen zijn alle Natura 2000-gebieden
die geheel of gedeeltelijk in Overijssel liggen. Per gebied zijn instandhoudingsdoelen met betrekking tot kwaliteit en/of
oppervlakte vermeld conform de definitieve c.q. voorlopige aanwijzingsbesluiten. Bron: www.alterra.synbiosis.nl.
0 (groen): behoud van kwaliteit c.q. oppervlakte

52

Veluwerandmeren

51

Ketelmeer & Vossemeer

50

Zwarte Meer

49

Aamsveen

48

Witteveen

47

Buurserzand & Haaksbergerveen

Boddenbroek

46
0
0

Lonnekermeer

45

Landgoederen Oldenzaal

44
0

Dinkelland

43

Lemselermaten

42

Bergvennen & Brecklenkampse Veld

41

Springendal

40

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek

39
1

Borkveld

38

Wierdense Veld

37

Sallandse Heuvelrug

36

Boetelerveld

35

Engbertsdijksvenen

habitatsoorten
Zeggekorfslak
Gevlekte witsnuitlibel
Grote vuurvlinder
Gestreepte waterroofkever
Vliegend hert
Beekprik
Bittervoorn
Grote modderkruiper
Kleine modderkruiper
Rivierdonderpad
Kamsalamander
Meervleermuis
Bever
Geel schorpioenmos
Drijvende waterweegbree
Groenknolorchis
Platte schijfhoren

34

Vecht- en Beneden-Reggegebied

H1016
H1042
H1060
H1082
H1083
H1096
H1134
H1145
H1149
H1163
H1166
H1318
H1337
H1393
H1831
H1903
H4056

Uiterwaarden IJssel

habitattypen
Stuifzandheiden met struikhei
Binnenlandse kraaiheibegroeiingen
Zandverstuivingen
Zeer zwakgebufferde vennen
Zwakgebufferde vennen
Kranswierwateren
Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden
Zure vennen
Beken en rivieren met waterplanten (grote fonteinkruiden)
Slikkige rivieroevers
Vochtige heiden (hogere zandgronden)
Vochtige heiden (laagveengebied)
Droge heiden
Jeneverbesstruwelen
*Stroomdalgraslanden
*Heischrale graslanden
Blauwgraslanden
Ruigten en zomen (moerasspirea)
Ruigten en zomen (harig wilgenroosje)
Ruigten en zomen (droge bosranden)
Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)
Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)
*Actieve hoogvenen (heideveentjes)
*Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)
Herstellende hoogvenen
Overgangs- en trilvenen (trilvenen)
Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)
Pioniervegetaties met snavelbiezen
*Galigaanmoerassen
Kalkmoerassen
Beuken-eikenbossen met hulst
Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)
Oude eikenbossen
*Hoogveenbossen
*Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)
*Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)
*Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)
Droge hardhoutooibossen

Olde Maten & Veerslootlanden

H2310
H2320
H2330
H3110
H3130
H3140
H3150
H3160
H3260B
H3270
H4010A
H4010B
H4030
H5130
H6120
H6230
H6410
H6430A
H6430B
H6430C
H6510A
H6510B
H7110A
H7110B
H7120
H7140A
H7140B
H7150
H7210
H7230
H9120
H9160A
H9190
H91D0
H91E0A
H91E0B
H91E0C
H91F0

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

habitattype/soort

De Wieden

code

Weerribben

1 (oranje): verbetering van kwaliteit en/of vergroting van oppervlakte

53
1

54

55

74

75

76

1

1

1
1
1

0
1
1

1
1

1

0

0

1

1

1

1
1

0

1

0

0
0

0

1
1
1
1

1
1
0

1

1

1

1

1

1

1

0

1
1

1
1

1
1

1
0

1

1

1

1

1

0

1

1

0
1

0

0

1
0
1

0
0

1

1
0

1
1
1
1

0

0
1

1
0

0
0
1
1
1

1

0

0

1
1

1
1

1

0
0

0

0

0

1
1
1
1

1
0

1
0

1

1

1
1
1

1
1

0
0

0

0
1
1

0

0

0

1

0

0
0

0
1
1

1

1

1

1
1

0

1

1

0

0

1
1
1
1

1
1
1

1

1

1

1

1

1

0

0

1

1

0
1
1
1

0

1
1
0
0
0

0

0
0
0
0

0
0

0
0
0

0
0
0
0
0

0

0
1
0
0
1
0

0
0
0
0

0

1

0
1
0
0
0

0
0

0

0

1

1

0

1

0
0
0

0
0

0

0

0
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3.2

Vecht- en Beneden-Reggegebied

Engbertsdijksvenen

Boetelerveld

Sallandse Heuvelrug

Wierdense Veld

Borkveld

Springendal

Bergvennen & Brecklenkampse Veld

Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek

Lemselermaten

Dinkelland

Landgoederen Oldenzaal

Lonnekermeer

Boddenbroek

Buurserzand & Haaksbergerveen

Witteveen

Aamsveen

Zwarte Meer

Ketelmeer & Vossemeer

Veluwerandmeren

A005
A017
A027
A034
A037
A038
A039b
A041
A043
A050
A051
A052
A053
A054
A056
A058
A059
A061
A067
A068
A070
A094
A125
A127
A130
A142
A156
A160
A162
A190
A197

niet-broedvogels
Fuut
Aalscholver
Grote Zilverreiger
Lepelaar
Kleine Zwaan
Wilde Zwaan
Toendrarietgans
Kolgans
Grauwe Gans
Smient
Krakeend
Wintertaling
Wilde eend
Pijlstaart
Slobeend
Krooneend
Tafeleend
Kuifeend
Brilduiker
Nonnetje
Grote Zaagbek
Visarend
Meerkoet
Kraanvogel
Scholekster
Kievit
Grutto
Wulp
Tureluur
Reuzenstern
Zwarte Stern

Uiterwaarden IJssel

gebiedsnummer
broedvogels
Geoorde fuut
Aalscholver
Roerdomp
Purperreiger
Bruine Kiekendief
Korhoen
Porseleinhoen
Kwartelkoning
Watersnip
Zwarte Stern
Nachtzwaluw
IJsvogel
Paapje
Roodborsttapuit
Snor
Rietzanger
Grote karekiet

Olde Maten & Veerslootlanden

A008
A017
A021
A029
A081
A107
A119
A122
A153
A197
A224
A229
A275
A276
A292
A295
A298

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

habitattype/soort

De Wieden

code

Weerribben

Tabel 3.2 vervolg.

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

74

75

76

0
1
1

0
0
0
0

0
1

1
1

1

1

1

1

1
0
1

1

1

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

0
0
0

0
0

0

0
0

0
0

0

0
0
0
0

0

0

1
1
0
1

0
1
0
0

0
0

1
1

1

0
0

0
1

0
0

1
0
1

0
0
1

1

0
0

0
0

0

0

0
0

0
0
0
0

0

0
0
0
0
0
0
0
0

0

0

0
0
0
0

0
0

0
0
0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0

0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

0
0

Beoordelingskader

De toetsing van beheermaatregelen is conform de Handreiking Natuurbeschermingswet 1998
(zie bijlage 2). Er zijn drie uitkomsten mogelijk (ministerie van LNV 2005):
1 Er is zeker geen negatief effect. Dit betekent dat er geen vergunning op grond van de Natuurbeschermingswet 1998 nodig is.
2 Er is wel een mogelijk negatief effect, maar dit is zeker geen significant negatief effect. Dit
betekent dat een vergunning moet worden aangevraagd die vergezeld moet gaan van de
zogenoemde verslechterings- en verstoringstoets. In het onderhavige rapport is aangegeven in welke gevallen significante effecten door middel van randvoorwaarden aan de uitvoering van maatregelen beperkt kunnen worden tot een verstoring/verslechtering. Dit pakket
aan randvoorwaarden kan benut worden voor een vergunningaanvraag voor de desbetreffende vormen van zomerganzenbeheer.
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3 Er is een kans op een significant negatief effect. Dan moet een vergunningsprocedure worden gevolgd die vergezeld moet gaan van een passende beoordeling. Hiervoor is onderzoek nodig op basis van de beste wetenschappelijke kennis ter zake. Als op grond hiervan
wederom blijkt dat niet valt uit te sluiten dat het plan significante gevolgen heeft voor het
gebied, kan de provincie slechts een vergunning verlenen als voldaan wordt aan de zogenaamde ‘ADC-criteria’. Dat wil zeggen dat er geen alternatieven (A) voor het plan zijn, er
een dwingende reden van groot openbaar belang (D) met het plan is gemoeid en vóór de
ingreep compensatie van natuurwaarden (C) is gerealiseerd. In het onderhavige rapport is
aangegeven in welke gevallen significante effecten niet uitgesloten kunnen worden wegens
onzekerheid over dosis-effectrelaties. In deze gevallen is nader onderzoek in de vorm van
een passend beoordeling noodzakelijk voor een vergunningsprocedure.

3.3

Overzomerende ganzen

Uit een inventarisatie van overzomerende ganzen in Nederland blijkt dat in 2005 zes soorten
ganzen (en de Nijlgans, die niet als echte 'gans' beschouwd wordt) in Overijssel broeden (tabel
3.3). Uit de aantallen blijkt dat Grauwe ganzen in aantal sterk domineren. De verspreiding concentreerde zich in Noordwest-Overijssel en deelgebieden langs de IJssel, Zwarte Water en
Vecht (figuur 3.2). De tellingen van overzomerende ganzen in Nederland in 2009 en 2013 tonen een overeenkomstig beeld (tabel 3.4, figuur 3.4). Op basis van terreinkenmerken is een
draagkrachtschatting voor de Grauwe gans in Overijssel gemaakt (figuur 3.3, Van der Jeugd
2000: 6.250 broedparen). Deze modelstudie geeft aan dat uitbreiding van deze soort te verwachten is. Het is aannemelijk dat de draagkracht is toegenomen, omdat na 2000 veel nieuwe
natte natuur is gerealiseerd en graslanden hoogwaardiger/eiwitrijker zijn geworden. In Nederland als geheel is de broedpopulatie van de Grauwe gans gestegen van 8.000-9.000 in 2000
tot naar schatting 25.000 broedparen in 2005 (Van der Jeugd 2006).
Tabel 3.3 Aantallen broedende ganzen in Overijssel in 2005. Bron: Van der Jeugd et al. 2006; * Lensink 2010.

Soort
Zwaangans
Kolgans
Grauwe gans
Soepgans
Indische gans
Nijlgans
Grote canadese gans

aantal broedparen 2005
3
47
2.147
256
14
534*
205

Inmiddels heeft de Grauwe gans zich inderdaad verder verspreid over de provincie. Uit waarnemingen in de broedperiode van 2012 blijkt dat in vrijwel alle Natura 2000-gebieden in Overijssel Grauwe ganzen tot broeden komen (waarneming.nl). In sommige gebieden zijn overzomerende ganzen echter zeer schaars, omdat geschikt broedgebied nagenoeg ontbreekt. Dit is
bijvoorbeeld het geval op de Sallandse Heuvelrug. Tijdens de zomerganzentelling van 2013
werden in 12 van de 24 Natura 2000-gebieden ganzen waargenomen (tabel 3.4).
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Grauwe gans

Soepgans

Canadese gans

Brandgans

Kolgans

Indische gans

Figuur 3.2 Verspreiding van broedende ganzen in Overijssel in 2000. Bron: Van der Jeugd 2000.
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Figuur 3.3 Draagkrachtschatting van de Grauwe gans in Overijssel. Weergegeven is de aanwezigheid van opgroeihabitat per kilometerhok, uitgedrukt in het aantal paren dat succesvol jongen groot kan brengen. Totale draagkracht maximaal 6.250 paar. Bron: Van der Jeugd 2000.

Grauwe gans

Brandgans

Figuur 3.4 Verspreiding van overzomerende ganzen in juli 2009 ganzen in Overijssel. Bron: Kleijn et al. 2012.
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Tabel 3.4 Aantallen ganzen in Natura 2000-gebieden in Overijssel in juli 2009 en juli 2013. Bron:FBE Overijssel. NB:
de aantallen hebben betrekking op gebieden binnen de Natura 2000-begrenzing ganzen in de omgeving zijn niet opgenomen.

gebied / soort

Brandgans

Grote
canadese
gans

Grauwe
Casarca gans

Indische
gans

Kolgans Nijlgans Soepgans

telling 2009
Buurserzand & Haaksbergerveen

-

-

356

-

-

-

9

-

De Wieden

-

-

1.124

46

-

-

106

16

Dinkelland

-

-

-

-

-

-

14

-

Engbertsdijksvenen

-

-

51

-

-

-

Ketelmeer & Vossemeer

-

4

351

-

-

-

6

-

27

-

4.082

404

-

57

469

384

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

2

-

255

128

1

1

30

9

Zwarte Meer

-

-

500

-

-

-

-

-

29

4

6.719

578

1

58

634

409

Aamsveen

-

-

40

-

-

-

4

1

Bergvennen & Brecklenkampse Veld

-

-

282

-

-

-

6

-

Buurserzand & Haaksbergerveen

-

-

980

-

-

-

-

-

De Wieden

-

-

3.410

70

-

-

-

-

Dinkelland

-

-

-

-

-

-

8

-

Engbertsdijksvenen

-

-

-

30

-

-

60

-

Springendal & Dal van de Mosbeek

-

-

-

-

-

-

2

-

Uiterwaarden IJssel

TOTAAL 2009

-

telling 2013

Uiterwaarden IJssel

3.871

553

11

152

296

519

Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht

-

-

485

271

-

-

6

39

Vecht- en Beneden-Reggegebied

-

-

13

-

-

-

18

-

Veluwerandmeren

-

-

46

-

-

-

-

-

Weerribben

-

-

408

-

-

-

-

-

298

-

9.535

924

11

152

400

559

TOTAAL 2013
.

298
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Effectgevoeligheid van kwalificerende waarden

4.1

Soorten effecten

19

De verschillende beheermaatregelen die opgenomen zijn in de gereedschapskist hebben alle
tot doel een aantalsreductie van overzomerende ganzen te bereiken. De maatregelen zijn
overgenomen uit Van der Weide & Rijks 2013 en worden hier niet op effectiviteit beoordeeld.
Tijdens het uitvoeren van de maatregelen kunnen drie verschillende soorten effecten optreden:
• verandering of aantasting van de vegetatie;
• verstoring van diersoorten (in het bijzonder vogels) door zichtbare menselijke activiteiten
(optische verstoring);
• verstoring van broedende, foeragerende of rustende vogels of andere diersoorten door
geluid (akoestische verstoring).
Het beoogde doel, de aantalsreductie, kan ook een neveneffect met zich meebrengen, namelijk
een verandering van de vegetatie. Een overzicht van verschillende effecten per maatregel is
opgenomen in tabel 4.1.
In dit overzicht is er van uitgegaan dat beheeractiviteiten niet in de donkerperiode (één uur na
zonsondergang tot één voor zonsopgang) worden uitgevoerd en dat geen gebruik gemaakt
wordt van verlichting. Verstoring door verlichting is daarom niet van toepassing.
Tabel 4.1 Overzicht van effecten die op kunnen treden tijdens uitvoering van beheermaatregelen gericht op reductie
van het aantal overzomerende ganzen. Opgenomen zijn maatregelen uit de zogenoemde gereedschapskist die van
toepassing kunnen zijn in Overijssel.

maatregel / effect
afschot
vangen (en doden) ruiende ganzen en families
legselbehandeling
verjagen visueel / akoestisch
teeltaanpassing
realiseren opvanggebieden
plaatsen ganzenwerend raster
aanpassen opgroeihabitat
verhogen waterpeil
verlagen waterpeil
verhogen predatiedruk

optische
verstoring
V
V
V
V

(V)

akoestische
verstoring
V

habitatverandering

V
V
V
V
V
V
V
V
V

De gevoeligheid van relevante habitats en soorten voor de maatregelen wordt hier besproken
aan de hand van de complete lijst van kwalificerende waarden van alle Natura 2000-gebieden
in Overijssel. Een overzicht is opgenomen in tabel 4.3. Op basis van gevoeligheid worden habitattypen, habitatsoorten, broedvogels en niet-broedvogels geselecteerd die relevant zijn voor
de toetsing aan de Natuurbeschermingswet. Relevante aspecten, die de omvang van effecten
bepalen worden benoemd. Op basis van de selectie en checklist van relevante aspecten wordt
vervolgens in hoofdstuk 5 de omvang van effecten op relevante kwalificerende waarden bepaald en per Natura 2000-gebied getoetst.
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4.2

Aantalsreductie

Effecten van aantalsreductie zijn alleen relevant voor kwalificerende ganzensoorten: Kolgans
(5 gebieden) en Grauwe gans (4 gebieden). In alle gevallen betreft het instandhoudingsdoelen
als niet-broedvogel. Instandhoudingsdoelen hebben betrekking op de kwaliteit of draagkracht
van leefgebieden. In dit geval kan zomerganzenbeheer als een kwaliteit van een gebied beschouwd worden, die de draagkracht beperkt (evenals bijvoorbeeld de aanwezigheid van natuurlijke predatoren of ziekteverwekkers).
Ingrepen in de periode waarin beheermaatregelen worden uitgevoerd (maart-oktober) kunnen
ook effecten hebben op het aantal vogels in de winterperiode en op niet broedende vogels in
de zomerperiode. Hierbij is relevant dat de instandhoudingsdoelen niet alleen betrekking hebben op doortrekkende en overwinterende vogels, maar op alle niet broedende vogels, ook in de
broed- en ruiperiode.
Aantalsreductie van overzomerende en/of ruiende ganzen verlaagt het aantalsniveau dat gemiddeld genomen op jaarbasis aanwezig is. De vraag is vervolgens of hierdoor het instandhoudingsdoel, uitgedrukt in het gemiddelde aantal ganzen per dag over het jaar heen, in gevaar komt.
Op ruilocaties van Grauwe ganzen kunnen Grauwe ganzen uit Scandinavië of Duitsland aanwezig zijn. Na de rui elders vliegen deze vogels naar Nederland, op doortrek of om te overwinteren. Dit fenomeen is vastgesteld in de Oostvaardersplassen (Voslamber et al. 1993). Onbekend is in welke verhoudingen op de ruilocaties in Nederland ganzen uit Scandinavië, Duitsland of elders pleisteren. Het is daarom mogelijk dat aantalsreductie op een ruilocatie het aantal doortrekkende of overwinterende ganzen beperkt.
In hoeverre de instandhoudingsdoelen in gevaar komen hangt af van de omvang van de aantalsreductie in verhouding tot de aantallen in de winterperiode. De aantallen van de Kolgans in
de zomerperiode zijn zo laag in verhouding tot de winteraantallen, dat de gevoeligheid laag is.
Op basis van een populatiestudie is voor het jaar 2009 geschat dat 61% van het aantal in Nederland overwinterende Grauwe ganzen vogels betreft die hier ook overzomeren (Kleijn et al.
2012); In het geval van de Grauwe gans kan een significant negatief effect voorkomen worden
door de aantalsreductie te monitoren en te beperken en te zorgen dat de aantallen boven het
instandhoudingsdoel blijven. Door middel van monitoring wordt de bestandsomvang bijgehouden (hand aan de kraan principe).
Effecten op instandhoudingsdoelen van andere Natura 2000-gebieden, zelfs buiten Nederland
(Duitse vogels in ruigebieden bv), zijn niet ondenkbaar. Ze zijn niet aan de orde zolang het om
standvogels gaat, maar dat is niet altijd bekend. Verschil in trekpatronen tussen Grauwe ganzenpopulaties binnen Nederland zijn eerder regel dan uitzondering (Voslamber et al. 2010).

4.3

Aantalsreductie

Afschot kan onderscheiden worden naar 'normaal afschot' van ganzen in groepen en naar
'koppelafschot' van koppels of paren, die zich niet gebonden aan groepen gedragen. In het
laatste geval zal het veelal gaan om paren Grauwe ganzen in het broedgebied of in de directe
omgeving in de periode medio februari - 1 april. Koppelafschot is echter ook later in het seizoen
mogelijk, met name van soorten die (ook) later in het seizoen broeden, bijvoorbeeld de Nijlgans.
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Tijdens afschot zijn los van eventuele betredingseffecten twee aspecten van belang, namelijk
"optische verstoring" als gevolg van zichtbare menselijke activiteiten en verstoring door geluid
("akoestische verstoring"). Het effect van optische verstoring hangt samen met de routes die
gevolgd worden en de frequentie van terreinbezoeken (voor een uitgebreide beschrijving zie
paragraaf 4.4). Daarnaast is een specifieke vorm van optische verstoring mogelijk, omdat vogels zichtbare jagers met gevaar associëren. Deze vorm van optische verstoring wordt hier
samengenomen met akoestische verstoring van afschot.
Het inzetten van honden tijdens afschot vergroot de verstorende werking van de menselijke
activiteiten aanzienlijk. Groepen rustende vogels en andere dieren kunnen sterk verstoord worden door honden wanneer zij zich buiten de paden begeven (Mitchell et al. 1988, Miller et al.
2001, Taylor & Knight 2003, Krijgsveld et al. 2004).
Het is belangrijk om onderscheid te maken tussen jacht en afschot als vorm van schadebestrijding. Jacht is als activiteit grootschaliger en frequenter dan afschot, zodat de effecten veel
groter kunnen zijn. In de onderbouwing van mogelijke effecten van afschot is daarom vooral
gezocht naar studies, waarin het effect van één of enkele geweerschoten (of andere geluidsbronnen) is bepaald en waarin gekeken is naar de effecten van frequentie (hoe vaak vindt de
activiteit plaats?)
Verstoringseffecten van jacht met het geweer zijn vrijwel uitsluitend onderzocht door de verspreiding en de aantallen van watervogels te bepalen voor en na opening of sluiting van het
jachtseizoen en door vergelijking van deelgebieden met en zonder jacht. Daarnaast zijn enkele
experimententen uitgevoerd, waarbij het aantal geweerschoten en de frequentie van het aantal
dagen met schietactiviteiten werd gevarieerd. Onderzoek naar effecten op broedvogels en
andere relevante soortgroepen zijn echter nauwelijks of niet uitgevoerd. Deze soortengroepen
worden daarom afzonderlijk behandeld.
In de beoordeling van afschot is het ook van belang rekening te houden met afschot dat in de
huidige situatie plaatsvindt in Overijssel, gericht op soorten die schade veroorzaken (Faunabeheerplan Overijssel 2009-2014): Ree, Vos, Wild zwijn, Zwarte kraai, Wilde eend, Konijn, Haas
en Spreeuw. Daarnaast kan ook afschot van exoten (waaronder de Nijlgans) en verwilderde
dieren plaatsvinden. Het schieten op schadesoorten binnen de begrenzing van een Natura
2000-gebied is echter ook onderhavig aan toetsing aan de Nb-wet.
Effecten op broedende vogels
Indien afschot plaatsvindt binnen Natura 2000-gebieden in Overijssel gedurende de broedperiode kan verstoring van kwalificerende broedvogels plaatsvinden. Het betreft vrijwel steeds
moerasvogels: Geoorde fuut, Roerdomp, Purperreiger, Bruine kiekendief, Zwarte stern, Porseleinhoen, Snor, Rietzanger en Grote karekiet. Daarnaast zijn ook in enkele gebieden Kwartelkoning (uiterwaardegraslanden), Korhoen, Nachtzwaluw en Roodborsttapuit (heideterreinen)
en IJsvogel of Paapje relevant. Effecten van geweerschoten op nabij broedende vogels zijn
echter niet of nauwelijks gedocumenteerd. Een zoekactie in wetenschappelijke literatuur (via
Web of Science) leverde zeer weinig informatie op (zie tabel 4.2). Onderzoek naar effecten van
militaire oefeningen - inclusief inzet van artillerie - of het gebruik van kettingzagen in bosrijk
gebied wijst erop dat negatieve effecten op het broedsucces uit kunnen blijven. Deze informatie
is echter slecht te vertalen naar afschot in Nederlandse moerasgebieden. In militaire oefenterreinen kan gewenning optreden, omdat geregeld in bepaalde deelgebieden een hoge geluidsbelasting optreedt. Gewenning is mogelijk indien de geluidsbelasting voorspelbaar is en geen
gevaar met zich meebrengt. Een voorbeeld daarvan is het inzetten van een gaskanon als ver-
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jagingsmethode in een meeuwenkolonie. De onvoorspelbaarheid van schoten tijdens afschot of
jacht leidt vaak tot langduriger verstoring dan tijdens andere vormen van verstoring (o.a.
Owens 1977, Van den Tempel 1992).
Uit incidenten met werkzaamheden op korte afstand van Roerdomp- en Bruine kiekendiefnesten blijkt dat het verlaten van een nest, gevolgd door predatie mogelijk is na een eenmalig bezoek (Van der Hut et al 2012, Van der Winden 2012). Uit onderzoek naar de nestplaatskeuze
van deze soorten blijkt dat - buiten eilandsituaties - een strook of perceel ongestoorde moerasvegetatie (doorgaans overjarig riet) nodig is met een breedte van minimaal 25-50 m (Van der
Hut 2001, 2011). Mogelijk zijn deze soorten in de vestigingsfase het gevoeligst en kan afschot
in deze periode er toe leiden dat een Roerdomp of kiekendief met ervaring in doortrek- of
overwinteringsgebieden waar gejaagd werd, zich niet of elders vestigt. Het is aannemelijk dat
afschot op korte afstand, in de ordegrootte van 50 m, kan leiden tot het verlaten van het nest.
Tot welke afstand een dergelijk effect - met name in de vestigingsfase - optreedt is niet bekend.
Onderzoek aan verstoringsreacties van watervogels wijzen erop dat deze afstand niet meer
dan 500 m is. Vermoedelijk is de afstand geringer, omdat broedende vogels een sterkere binding aan een nest hebben dan aan een foerageerlocatie. Op dit punt bestaat echter onzekerheid. Onderzoek is nodig om de effectgevoeligheid te kwanitificeren. De afstand tot broedlocaties van de betrokken soorten, de periode van het jaar en de frequentie (bijvoorbeeld dagelijks
of wekelijks) zijn belangrijke aspecten in een dergelijk onderzoek.
Effecten op rustende of foeragerende watervogels
Uit effectonderzoek komt naar voren dat als reactie op een geweerschot watervogels tot een
afstand van ongeveer 500 m kunnen wegvliegen, wegzwemmen of wegduiken in de vegetatie
(referenties zie tabel 4.2). De verstoringsreacties kunnen echter van situatie tot situatie sterk
verschillen. De effecten van verstoringsincidenten op het aantal vogels dat in een gebied verblijft blijkt niet uit vastgestelde verstoringsafstanden, omdat niet duidelijk is of vogels na een
storing weer terugkeren. Het daadwerkelijke effect is afhankelijk af van het gebruikte materiaal,
de gevolgde werkwijze, de intensiteit, frequentie en duur van de activiteit, de gevoeligheid van
de betrokken soorten, het landschapstype en de beschikbaarheid van alternatieve uitwijkgebieden of rustgebieden (cf. effecten van jacht, Europese Commissie 2008).
In gebieden waar watervogels bejaagd worden, is de vluchtafstand ten opzichte van andere
vormen van verstoring groter dan in jachtvrije gebieden. Ganzen houden ook een grotere afstand aan ten opzichte van jagers dan ten opzichte van onderzoekers en wandelaars, omdat
ze jagers met gevaar associëren (Spilling 1998). Op deze wijze kan door jachtactiviteiten een
groot deel van een natuurgebied tijdelijk (variërend van een dag tot langdurig) niet beschikbaar
zijn voor vogels (Van den Tempel 1992, Ebbinge et al. 2004). Zo kan de opening en de sluiting
van het jachtseizoen een groot effect hebben op de verspreiding van watervogels over gebieden waar wel en niet gejaagd wordt, zelfs als er niet op de desbetreffende vogelsoort zelf gejaagd wordt. Hierbij kunnen af- en toenames van 25-80% voorkomen (Ogilvie 1968, Lampio
1982, Meltofte 1982, Van den Tempel 1992).
In een Deens onderzoek is experimenteel onderzocht wat het effect is van enkele tot ca 200
jachtschoten per dag op watervogels in een grootschalig kustgebied, en wat het effect is indien
dit herhaald wordt volgens een wekelijks, tweewekelijks of driewekelijks patroon (Bregnballe &
Madsen 2004). Na de eerste schoten bleken veelal de meeste zwanen, ganzen en eenden weg
te zwemmen of weg te vliegen naar andere deelgebieden. De dag erna werd in sommige gevallen het gebied minder gebruikt (Knobbelzwaan, Wilde eend, Smient, Wintertaling); dit gold
niet voor de Grauwe gans. De auteurs concluderen dat indien het gebied voldoende schaal
heeft, uitwijkmogelijkheden worden benut zodat de aantallen in het gebied als geheel geen
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negatief effect ondervinden. Dit onderzoek wijst erop dat afschot weliswaar leidt tot tijdelijke
sterke verstoringen van ruiende, rustende of foeragerende watervogels, maar dat een negatief
effect op het aantal vogels in het gebied als geheel voorkomen kan worden mits het gebied
voldoende alternatieve rustplaatsen kent en niet dagelijks afschot plaatsvindt, maar hoogstens
één maal per week. Deze bevindingen sluiten aan bij de conclusies van Ebbinge et al. (2004),
die oordelen dat het met behulp van de zogenaamde compartimenteringsjacht, waarbij de jachtintensiteit wordt verdeeld over tijd en ruimte, mogelijk is om zonder veel verstoringseffecten in
bepaalde watervogelrijke natuurgebieden te jagen. Daarbij is het advies om een afstand van
500 m aan te houden. Ook in Vlaanderen is een richtlijn voor jachtvrije bufferzones 500 m geadviseerd; de wenselijke omvang van deze buffers zal eerder honderden dan tientallen ha zijn
(Crevits 2008). Deze conclusies zijn ook toepasbaar voor intensievere vormen van schadebeheer en bestrijding.
Effecten op habitatsoorten
Afschot kan een verstorende werking hebben op andere soorten dan vogels. Recreatieve activiteiten loslopende honden of veranderende of plotselinge recreatieve activiteiten zonder gewenningsmogelijkheid kunnen een beverburcht verstoren (Heusden et al. 2012). Een kwantificering in termen van effectafstanden is niet in de literatuur gevonden. Andere soorten met instandhoudingsdoelen in één of meer Natura 2000-gebieden in Overijssel betreffen de Meervleermuis, ongewervelden en (semi-)aquatische soorten (zie tabel 4.3). De Bittervoorn staat
bekend als een gehoorspecialist, die verstoord kan worden als gevolg geluidsproductie onder
water. Een effect van geweerschoten is echter niet waarschijnlijk. Tijdens activiteiten (overdag)
vanaf het water kunnen vissen en amfibieën tijdelijk uitwijken. Een effect van betekenis is echter niet te verwachten.
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Tabel 4.2. Referenties voor verstoringsafstanden en effecten van geweerschoten, jacht en andere incidenten met hoog
geluidsniveau (impulsgeluid) op broedende en pleisterende vogels.

soort

bron

verstoringsafstand

effect

bron

Effecten op broedende vogels
Gevlekte Bosuil
broedgevallen
Mexico

kettingzaag (65 dB(A)

lawaai op 100 m

tijdelijke verstoring (wegvliegen 105 m), geen
effect op broedresultaat

Delaney 1999,
Tempel & Gutierrez 2003

Kokardespecht in
broedtijd, Georgia
USA

militair oefenterrein:
schoten groot kaliber
wapens, vergelijkend
veldonderzoek

max. 152 m of 68 dB(A)

wegvliegen, terugkeren
binnen 4-6 min, geen
effect op broedsucces

Delaney et al.
2011

Aalscholver
broedkolonie

geweerschot, carbidkanon

broedende vogels lopen
enkele passen, niet
broedende vogels vliegen
weg, gewenning treedt op

Schreiber &
Schreiber 1980

Effecten van impulsgeluid op slaapplaatsen
lijsters, spreeuw
slaapplaats Arkansas

vuurwerk, anekdotisch

?

wegvluchten, aanvaringen, groot aantal slachtoffers

www.inquistr.com

watervogels slaapplaatsen Nederland

vuurwerk, radaronderzoek

?

vluchtafstand enkele
kilometers

ShamounBaranes 2011

Effecten van geweerschoten op watervogels (experimenteel onderzoek)
Knobbelzwaan,
Smient, Wintertaling,
Wilde eend, Kievit
pleisterend Denemarken

geweerschoten (1-7),
veldexperiment

?

wegzwemmen/wegvliegen
tot 7 km ver (meest 0,51,2 km), ter plaatse 1enkele dagen lagere
aantallen

Bregnballe 2004

Wilde Eend pleisterend Colorado

geweerschoten, veldexperiment

?

vluchtafstand. 3 - 4,5 km,
terugkeer doorgaans
binnen 1 dag

Dooly 2010

Effecten van reguliere jacht op pleisterende watervogels
Kol- en Rietgans
foeragerend

jacht

400 m

?

Spilling 1998

watervogels

jacht, review

tot 500 m na een schot

aantal meerdere dagen
verlaagd na incidentele
jacht

Van den Tempel
1992

Kleine rietgans
Denemarken

jacht

300-500 m

?

Madsen 1985

Rotgans Denemarken

jacht

211-367 m

?

Madsen 1988

Kuifeend, Tafeleend
pleisterend UK

jacht, vergelijkend
veldonderzoek
(wel/geen jacht)

?

verschuiving naar deelgebieden op > 500m
afstand

Evans 2002

Meerkoet foeragerend Denemarken

jacht, vergelijkend
veldonderzoek
(wel/geen jacht)

?

verschuiving naar deelgebieden op > 400m
afstand

Holm 2011
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Relevante aspecten en mogelijkheden om effecten te voorkomen
De omvang van negatieve effecten zijn afhankelijk van het de functie van het gebied waarin
afschot plaats vindt (broedgebied, ruigebied, foerageergebied), de afstand tot deze gebieden,
de periode van het jaar, de bezoekfrequentie en mogelijk ook toepassing van hagel- dan wel
kogelgeweer. Negatieve effecten op broedvogels kunnen voorkomen worden door voldoende
afstand te tot de broedlocaties in de vestigings- en broedperiode (maart-augustus voor de betrokken kwalificerende moerasvogels). Over deze afstand bestaat onzekerheid: minimaal 50 m,
maximaal 500 m. Effecten op pleisterende watervogels kunnen voorkomen worden indien het
gebied voldoende alternatieve rustplaatsen kent en niet vaker dan wekelijks afschot plaatsvindt. Een minimale schaal van het gebied, waarbij voldoende uitwijkmogelijkheden aanwezig
blijven is moeilijk te geven, de ordegrootte is waarschijnlijk honderd of enkele honderden ha.
De kritische periode van het jaar verschilt per situatie: juni-augustus in ruigebieden, in andere
gebieden kan het de gehele periode maart-oktober betreffen.

4.4

Verjagen op schadegevoelige locaties

Het verjagen van ganzen op schadegevoelige locaties (agrarisch gebied) is mogelijk met behulp van een grote verscheidenheid aan middelen. Hier wordt onderscheid gemaakt in drie
methoden, namelijk verjagen met behulp van optische middelen, akoestische verjaging en
teelt-aanpassing.
Optische en akoestische verjaging
Het gebruik van optische middelen verjaagt niet alleen overzomerende ganzen, maar kan effect hebben op een groot aantal broedvogels en niet-broedvogels. De mogelijke effecten zijn
beschreven onder optische verstoring (paragraaf 4.5). De in de gereedschapskist genoemde
middelen verschillen sterk in omvang en reikwijdte van verstoringseffecten. Vooral ballonnen
en vliegers in de vorm van roofvogels en robotroofvogels, en de inzet van honden en/of mensen kunnen grote effecten hebben. Dit kan ook gelden voor het gebruik van een laserpistool in
schemer- of donkerperioden. De gevoeligheid van vogelsoorten is sterk afhankelijk van het
terreintype in de directe omgeving van percelen waar verjaging plaatsvindt (agrarisch gebied,
broedgebied of ruigebied) en afhankelijk van de periode van het jaar en de tijd van de dag.
Relatief kleine soorten die zich ophouden in besloten vegetatie (riet, moeras, ruigte) zijn heel
beperkt gevoelig (tenzij opdrijving uit vegetatie plaatsvindt). Broedvogels van open terrein (weidevogels, watervogels) en niet-broedvogels in agrarisch gebied met piekaantallen in voorjaar,
zomer en of najaar zijn wel gevoelig. Duikende watervogels die voorkomen in open water zullen geen negatieve effecten ondervinden als gevolg van de afstand tot agrarisch gebied. Het
gebruik van een laserpistool in schemer- en donkerperioden kan slaapplaatsen van nietbroedvogels ongeschikt maken. Een groot aantal vogelsoorten kan daarom negatieve effecten
ondervinden.
Effecten van het gebruik van akoestische middelen zijn beschreven onder afschot (paragraaf
4.3). Effecten van het gebruik van knalapparaten, andere geluidsproducerende apparatuur of
een vogelafweerpistool zijn afhankelijk van het terreintype in de directe omgeving van percelen
waar verjaging plaatsvindt, de periode van het jaar en de tijd van de dag, zoals beschreven bij
optische verjaging. Dit geldt ook voor combinatiemiddelen, zoals de zogenoemde bird avert,
waarbij via een radar systeem aanvliegende vogels worden opgemerkt en vervolgens licht,
geluid of een robotroofvogel wordt ingezet.
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Effecten van teeltaanpassing
Teeltaanpassing heeft betrekking op het aanbrengen van smaakstoffen op gewassen, het planten van gewassen, die niet door ganzen begraasd worden, of het onderploegen van oogstresten. Dergelijke maatregelen kunnen negatieve effecten hebben op andere vogelsoorten die op
grasland of akkers foerageren, namelijk zwanen, verschillende eendensoorten en Meerkoeten.
in de beoordeling van effecten kan van belang zijn of deze deelgebieden binnen dan wel buiten
de begrenzing van Natura 2000-gebied gelegen zijn. Indien duidelijk is dat een instandhoudingsdoel betrekking heeft op de draagkracht van foerageergebied binnen de begrenzing, dan
kan een negatief effect voorkomen worden door teeltaanpassing uit te voeren in agrarisch gebied buiten de begrenzing. Indien het instandhoudingsdoel betrekking heeft op de slaapfunctie
zijn ook gronden buiten de begrenzing, waar gefoerageerd wordt relevant; in dat geval is sprak
van externe werking. Negatieve effecten kunnen dan voorkomen worden door teeltaanpassing
uit voeren op gronden waar, geen kwalificerende niet-broedvogels uit (nabijgelegen) Natura
2000-gebieden gebruik van maken.
Het gaat hier feitelijk niet om actief verjagen, maar om aanpassingen van de kwaliteit van het
foerageerhabitat In de beoordeling van effecten is deze maatregel daarom samengenomen
met andere 'habitatmaatregelen', zoals het veranderen van opgroei- en ruihabitat.
Relevante aspecten en mogelijkheden om effecten te voorkomen
Negatieve effecten van verjagingsmethoden op kwalificerende broedvogels en nietbroedvogels zijn sterk afhankelijk van het terreintype, de periode van het jaar, dagdeel en de
aanwezigheid van deze vogelsoorten. Effecten kunnen voorkomen worden door verjagingsacties alleen overdag uit te voeren in agrarische gebieden waar geen kwalificerende nietbroedvogels (in grasland foeragerende zwanen, eenden, Meerkoeten en steltlopers) voorkomen en waar voldoende afstand gehouden wordt tot broedgebieden, ruigebieden en pleisterplaatsen. Deze afstand hangt af van de verjagingsmethode. Rekening moet worden gehouden
met een afstand van maximaal 500 m (zie paragraaf 4.3). Hierbij speelt mee of broedgebieden,
ruigebieden en pleisterplaatsen door opgaande vegetatie worden afgeschermd van verjagingsmiddelen.

4.5

Vangen (en doden) van ruiende ganzen en families met kuikens

Vangen van ruiende ganzen
Het vangen van ganzen op ruilocaties vindt plaats in de ruiperiode (begin mei - eind juli) in
water- en rietrijke gebieden door groepen ganzen op te drijven in fuiknetten. Daarbij kan verstoring optreden van andere ruiende watervogels, zoals Slobeend en Krakeend. Ook kan verstoring optreden van broedende moerasvogels in waterrijk moeras, zoals Roerdomp, Purperreiger, Bruine kiekendief, Zwarte stern en Watersnip. Het opdrijven van ganzen is locaal verstorend, maar - in principe - eenmalig. De mate van verstoring hangt van de wijze van uitvoering;
indien dit een rustige gecoördineerde actie is wordt paniek onder de ganzen en andere vogels
voorkomen. Effecten op andere niet broedende vogels, die wel kunnen vliegen, zijn niet waarschijnlijk; zij kunnen na tijdelijk uitwijken weer terugkeren. Het is onwaarschijnlijk dat andere
ruiende watervogels in relevante aantallen in de fuiken terecht komen. Indien tijdens het opdrijven broedhabitat van kwalificerende (moeras)vogels wordt aangetast treedt wel een negatief
effect op deze soortengroep op. Dit is niet denkbeeldig, maar met goede coördinatie te voorkomen.
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Vangen van families met kuikens
Ganzenfamilies met kuikens vormen vaak groepen en kunnen in de periode waarin de oudervogels ruien en de kuikens nog niet vliegvlug zijn, gevangen worden door groepen op te drijven
in fuiknetten. Dit kan plaatsvinden in het broedgebied, of in aangrenzend agrarisch gebied,
indien families daar foerageren. Voor effecten van het vangen in het broedgebied geldt hetgeen in de voorgaande paragraaf beschreven is. Indien in aangrenzend agrarisch gebied gevangen worden treden de benoemde effecten niet op.
Relevante aspecten en mogelijkheden om effecten te voorkomen
De omvang van effecten van het vangen van ruiende, niet broedende ganzen of van oudervogels met jongen is afhankelijk van de locatie en de daar aanwezige kwalificerende broedvogels. Effecten kunnen voorkomen worden door kwetsbare locaties, waar Roerdomp, Purperreiger of Bruine kiekendief broeden, te mijden en zorgvuldig te werk te gaan, zodat broedhabitat
niet aangetast wordt.

4.6

Legselbehandeling

Legselbehandeling kan betrekking hebben op het aanprikken, oliën, verwijderen of vernietigen
van eieren. In alle gevallen is het nodig potentiële broedlocaties te bezoeken. Daarvoor zijn
verschillende zoekronden nodig in de periode eind februari - eind mei (vooral begin maart - half
april) voor de Grauwe gans, met een uitloop tot in juli, rekening houdend met de broedperiode
van overige soorten. In de gereedschapskist is geen nadere beschrijving opgenomen van de
aanpak, zoals het aantal vereiste bezoeken en de wijze waarop een gebied afgezocht moet
worden. Wij gaan er van uit dat indien legselbehandeling wordt uitgevoerd, dat zo effectief mogelijk gedaan wordt. Daarom is in deze beoordeling rekening gehouden met het wekelijks systematisch afzoeken van broedgebieden van zomerganzen in de periode eind februari - juli. De
wijze waarop een gebied wordt afgezocht zal sterk afhankelijk zijn van de verspreiding van
ganzen (bijvoorbeeld geconcentreerd op eiland of verspreid over het gebied) en de bereikbaarheid van broedlocaties (via water of over land).
Tijdens de bezoeken van broedlocaties kan verstoring optreden van kwalificerende soorten (in
het bijzonder vogels) als gevolg van zichtbare menselijke activiteiten ("optische verstoring").
Daarnaast kunnen als gevolg van betreding van de vegetatie effecten optreden op habitattypen
en de kwaliteit van broedhabitat of leefgebied van kwalificerende diersoorten.
Optische verstoring
De meeste kleine zoogdieren, amfibieën, reptielen, vissen en insecten zijn, voor zover bekend,
niet of nauwelijks gevoelig voor verstoring door aanwezigheid van mensen, tenzij er sprake is
van directe en zeer frequente confrontatie. Grotere soorten als middelgrote en grote zoogdieren en vogels zijn gevoeliger voor verstoring.
De mate van verstoring van menselijke activiteiten wordt voor een groot deel bepaald door de
voorspelbaarheid ervan. Vogels en grote zoogdieren kunnen wennen aan verschillende vormen van voorspelbare menselijke activiteit (Thompson & Henderson 1998, Krijgsveld et al.
2004), maar onvoorspelbare vormen van menselijke activiteit kunnen zorgen voor grote verstoring. De voorspelbaarheid van verstoring hangt samen met de regelmaat waarin het optreedt.
Over het algemeen kan gesteld worden dat soorten minder schuw worden ten opzichte van de
mens als deze vormen van regelmatige activiteit laat zien die niet met gevaar worden geassocieerd. In die gevallen kan er gewenning optreden. Voorbeelden zijn drukke snelwegen en
auto’s of autobussen met waarnemers (Groot Bruinderink et al. 2003). Bij onvoorspelbare vor-
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men van recreatie moet gedacht worden aan wandelaars buiten paden, loslopende honden,
fietsers en mountainbikers buiten wegen en paden (Groot Bruinderink et al. 2003, Krijgsveld et
al. 2004).
De activiteiten van mensen hebben op veel soorten een verstorend effect, maar als ze vergezeld gaan door honden wordt het verstorende effect aanzienlijk vergroot. Het maakt daarbij
weinig uit of de hond aangelijnd is of losloopt. Vooral broedvogels, maar ook groepen rustende
vogels en andere dieren, kunnen sterk verstoord worden door honden én mensen, vooral wanneer zij zich buiten de paden begeven (Mitchell et al. 1988, Miller et al. 2001, Taylor & Knight
2003, Krijgsveld et al. 2004).
Effecten op habitatsoorten
De meeste kwalificerende habitatsoorten voor de Natura 2000-gebieden in Overijssel zijn kleine vissen, amfibieën of ongewervelden. Deze soorten zijn niet of nauwelijks gevoelig voor verstoring door aanwezigheid van mensen, tenzij er sprake is van directe confrontatie. Over de
verstoringsgevoeligheid van de Bever is weinig bekend. Bevers hebben een beperkt aantal
dagrustplaatsen. Verstoring van deze plaatsen, zowel overdag als ’s nachts, kan grote invloed
hebben op de populatie, vooral door de aanwezigheid van honden. In de schemer en de nacht
zijn ze ook gevoelig voor verstoring van hun voedselterritorium. De kraamtijd (eind april - eind
augustus) is de meest gevoelige periode van het jaar. De verstoringsafstand ten opzichte van
honden en schietende jagers wordt geschat op ca. 200 m (Brenninkmeijer et al. 2008). Wij
gaan er vanuit dat wekelijkse bezoeken aan een terrein met broedlocaties van ganzen via bestaande paden en vaarwegen weliswaar tijdelijke verstoringen kunnen veroorzaken, maar geen
effect hebben op de aantallen, omdat verstoorde individuen tijdelijk uitwijken en vervolgens
weer terug keren. Het effect is vergelijkbaar met dat van terreinbezoeken ten behoeve van
terreinbeheer, inventarisaties en bestrijding van Muskusratten. Wij maken een uitzondering
voor verstoring van dagrustplaatsen van de Bever; in dit geval kan een negatief effect niet uitgesloten worden.
Effecten op vogels
Zichtbare menselijke activiteiten kunnen broedende, foeragerende of rustende vogels verstoren. De verstoringsgevoeligheid loopt sterk uiteen en is afhankelijk van verschillende factoren,
zoals de openheid van het landschap. Over het algemeen zijn grotere vogelsoorten in open
landschappen, zoals watervogels, verstoringsgevoeliger dan kleinere soorten in meer besloten
landschappen zoals zangvogels. Een langs een rietkraag foeragerende Roerdomp kan op 300
m afstand verstoord worden, een Rietzanger in een rietveldje op 10-25 m (Flade 1994, Van der
Hut & Minnema 2010). Onderzoek naar de effecten van recreatievaart op moerasbroedvogels
in De Weerribben en De Wieden laat zien dat Roerdomp en Bruine kiekendief en mogelijk ook
de Snor, een negatief effect ondervinden van waterrecreatie; dit geldt niet voor de Rietzanger
(Van der Hut et al. 2013). De gevoeligheid van vogelsoorten voor optische verstoring is afhankelijk van het terreintype en van de periode van aanwezigheid. Soorten die zich ophouden in
besloten vegetatie (riet, moeras, ruigte) hebben een lage gevoeligheid, soorten in open habitats (grasland, bouwland, open water) een hoge gevoeligheid. Duikende watervogels die op
open water verblijven zijn echter in het geval van legselbehandeling weinig gevoelig, omdat zij
op relatief grote afstand pleisteren. Grauwe ganzen broeden of verblijven niet in korhoen- of
nachtzwaluwhabitat. Deze soorten zijn daarom niet als gevoelig beoordeeld. De aanwezigheid
van de soorten binnen het tijdraam van maatregelen (1 maart - 1 november) is meegewogen.
Vogelsoorten die in het winterhalfjaar aanwezig zijn en waarvan de aantallen in maart en oktober relatief laag zijn niet of weinig gevoelig. Soorten met piekaantallen in voorjaar, zomer en of
najaar kunnen dat wel zijn. Op basis van dit overzicht zijn soorten met een hoge gevoeligheid
als relevant voor toetsing geselecteerd. Het betreft vogelsoorten met noemenswaardige aantal-
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len in de periode maart-oktober, en aanwezig in open habitats waar ganzen gebruik van maken. Indien vanaf het water gewerkt wordt worden dergelijke effecten op deze soorten voorkomen.
Of daadwerkelijk effecten op het aantal broedvogels optreden hangt sterk af van de timing,
intensiteit en frequentie van bezoek. Indien een bezoek bijvoorbeeld tijdens de vestigingsfase
van een broedvogelsoort wordt uitgevoerd kan de broedvogel verjaagd worden. In veel gevallen hebben wekelijkse bezoeken via bestaande paden en vaarwegen een kortdurende verstorend effect, waarbij vogels uitwijken en vervolgens terugkeren. In dat geval is er geen negatief
effect op het aantal vogels. Het effect is vergelijkbaar met dat van terreinbezoeken ten behoeve
van terreinbeheer, inventarisaties en bestrijding van Muskusratten. Onderzoek naar de effecten
van recreatievaart op moerasbroedvogels in De Weerribben en De Wieden ondersteunt deze
conclusie; enkele bezoeken per dag in het toeristisch hoogseizoen hebben geen effect op het
aantal broedvogels (Van der Hut et al. 2013). Indien echter de bezoekfrequentie wordt opgevoerd, of niet alleen via bestaande paden en vaarwegen wordt gewerkt, maar (ook) moeraspercelen worden doorkruist en doorzocht kan verstoring van broedgevallen met een negatief
effect niet uitgesloten worden.
Betreding
Effecten op habitattypen en habitatsoorten
Tijdens beheeractiviteiten kunnen beschermde habitattypen door betreding worden vernield of
beschadigd. In de effectenindicator Natura 2000 zijn alle habitattypen als 'gevoelig' voor mechanische effecten gekwalificeerd. Op basis van verschillende literatuurbronnen, waarin de
effecten van betreding door recreanten en/of grote grazers wordt behandeld, is een onderverdeling gemaakt in tamelijk ongevoelig en (vrij tot zeer) gevoelig (Bal et al. 2001, De Graaf &
Oudejans 2005, Brenninkmeijer et al. 2008). Habitattypen in en rond zure en zwak gebufferde
vennen, natte tot vochtige heide en rietlanden (blauwgrasland, hoogveen, trilvenen, veenmosrietlanden) zijn gevoelig. Beuken- en eikenbossen, andere droge bossen en droge heide zijn
niet of nauwelijks gevoelig voor extensieve betreding. Deze indeling is gebruikt om relevante
habitattypen te selecteren; uitsluitend de vrij tot zeer gevoelige typen zijn als relevant beschouwd. Onder de habitatsoorten zijn Geel schorpioenmos en Groenknolorchis zeer gevoelig
voor betreding. Zij komen voor binnen betredingsgevoelige blauwgraslanden c.q. trilvenen.
De omvang van effecten is afhankelijk van de intensiteit en frequentie van betreding. Eenmalige, kleinschalige betreding heeft geen noemenswaardig negatief effect en is vergelijkbaar met
dat van inventarisaties en beheeractiviteiten. Wekelijkse betreding kan wel een negatief effect
hebben; hiermee is rekening gehouden in de beoordeling. Ook de schaal speelt een rol: kleinschalige groeilocaties zijn kwetsbaarder dan grootschalige waarbinnen een klein gedeelte belopen wordt.
Indirect kan sprake zijn van een positief effect. In voedselarme vennen veroorzaken zomerganzen eutrofiëring via ontlasting ("guanotrofiëring"), met een negatief effect op voor in dit milieu
karakteristieke water- en oeverplanten; Brouwer & Van den Broek 2010). Ganzenreductie heeft
in deze situatie een positief effect op de waterkwaliteit, en daarmee op habitattypen zoals "zeer
zwak gebufferde vennen", "zwak gebufferde vennen" en "zure vennen". In dat geval kan het
positieve effect groter zijn dan het negatieve betredingseffect.
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Effecten van betreding op broedhabitat van vogels
Indien bij het afzoeken van broedlocaties riet- en moerasvegetaties betreden worden, ontstaan
looppaden. Eén bezoek is voldoende om in een rietkraag of rietveld een looppad te vormen dat
wekenlang aanwezig blijft. Dergelijke looppaden maken broedlocaties eenvoudig bereikbaar
voor grondpredatoren, in het bijzonder de vos. In verschillende gebieden is aan de hand van
sporen vastgesteld dat vossen daadwerkelijk gebruik maken van looppaden (o.m. Twiskepolder Noord-Holland, R. van der Hut). In een aantal gevallen is na een dergelijke 'ontsluiting' van
een rietveld predatie opgetreden van een Bruine kiekendiefnest (Van der Hut et al. 2012). In
Zeeuws-Vlaanderen zijn als gevolg van betreding padennetwerken ontstaan in rietvelden waar
Bruine kiekendieven broeden. De predatiedruk is hier tegelijkertijd sterk toegenomen (Casteleijns et al. 2010). Looppaden kunnen ook door grote grazers veroorzaakt worden, met vergelijkbare effecten. Na introductie van Schotse Hooglanders en pony's in delen van de Twiskepolder
ontstonden versnipperde rietpercelen, waar Roerdomp, Bruine kiekendief en Snor als broedvogel verdwenen. De Blauwborst leek echter van de situatie te profiteren (gegevens R. van der
Hut ). In de Oostvaardersplassen is in een zone grenzend aan het buitenkaadse gebied als
gevolg van betreding door Edelherten de rietvegetaties versnipperd geraakt. Deze zone wordt
door Roerdomp, Bruine kiekendief en Snor als broedgebied gemeden (Beemster et al. 2012).
Betreding van riet- en moerasvegetaties veroorzaakt versnippering en structuurvergroting. Grote, bodembroedende soorten lopen daardoor meer risico op nestpredatie. Relevante soorten in
Natura 2000-soorten in Overijssel zijn Roerdomp, Purperreiger en Bruine kiekendief. Een effect
op de predatiedruk op kleine soorten is niet bekend; dit effect is waarschijnlijk verwaarloosbaar.
De Snor is als enige relevante soort afhankelijk van goed ontwikkelde aaneengesloten onderlaag in riet- en moerasvegetaties. Het Porseleinhoen kan als enige relevante soort profiteren
van een grotere variatie in begroeiingshoogte en vegetatiedichtheid. Of effecten daadwerkelijk
optreden hangt af van aard en schaal van de vegetatie-opstanden die betreden worden. In
kleinschalige rietpercelen is de kans op een negatief effect groot. Indien de relevante soorten in
relatief grootschalige riet- of moerasopstanden broeden en uitsluitend de randen, of rietkragen
daarbuiten, worden betreden, is een negatief effect niet waarschijnlijk. De genoemde soorten
broeden doorgaans in riet- en moerasvegetaties met water boven het maaiveld.
Indien uitsluitend droge vegetaties worden betreden zijn negatieve effecten niet waarschijnlijk.
Dit is ook het geval indien een gebied uitsluitend via paden of het open water bezocht wordt.
De Grote karekiet en Zwarte stern vormen hierop een uitzondering. De Groet karekiet broedt in
waterrietzones, waar ook Grauwe ganzen kunnen broeden. Grauwe ganzen broeden vroeger
(doorgaans maart-april) dan Grote karekieten (mei-juli). Bij het doorzoeken van waterrietzones
met een boor kan echter het broedhabitat van de Grote karekiet wel aangetast worden. In
broedgebieden met Zwarte sterns, die doorgaans op vlotjes of drijvend plantenmateriaal (zoals
wortelstokken van Waterlelie of Gele plomp) nestelen kunnen legsels kunnen wegspoelen als
gevolg van golfslag. Het risico op een negatief effect zal sterk afhangen van de gevolgde
werkwijze.
Relevante aspecten en mogelijkheden om effecten te voorkomen
Samengevat kunnen verschillende habitattypen, habitatsoorten en broedvogelsoorten negatieve effecten ondervinden van een veranderde vegetatiestructuur na betreding. Een groter aantal
broedvogels en niet-broedvogels kan optische verstoring ondervinden. Of daadwerkelijk een
effect op de aantallen in het gebied optreedt hangt af van de wijze waarop het gebied bij het
uitvoeren van een beheermaatregel bezocht wordt (de mate van betreding buiten paden en
vaarwegen) en van de aard en schaal van de vegetatie die betreden wordt. Indien het afzoeken
van deelgebieden met broedlocaties van ganzen uitsluitend vanaf het water wordt uitgevoerd
treden geen negatieve effecten op kwetsbare habitattypen op en wordt verstoring van broed-
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sels van moerasvogels die in riet- en moeraspercelen broeden voorkomen. Een aanvullende
voorwaarde hierbij is dat broedhabitat van Grote karekieten in waterrietzones niet wordt beschadigd en dat deelgebieden met (doorgaans op vlotjes) broedende Zwarte sterns worden
vermeden. een afstand die aangehouden moet worden tot nestvlotjes is moeilijk te kwantificeren. Het al of niet wegspoelen van eieren hangt af van de hoogte van de vlotjes, het type vaartuig en de vaarsnelheid. Het is daarom beter de locatie (een petgat b.v.) in zijn geheel te vermijden.
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Tabel 4.2. Gevoeligheid van kwalificerende waarden voor verschillende ganzenbeheermaatregelen in de periode 15
februari - 30 oktober. Opgenomen zijn alle habitattypen, habitatsoorten, broedvogels en niet-broedvogels, die in de
Natura 2000-gebieden van Overijssel (gezamenlijk).

verhogen predatiedruk

peilverlaging

peilverhoging

aanpassen opgroei- en ruihabitat

plaatsen kuikenwerend raster

realiseren ganzenopvanggebieden

habitatsoorten
Zeggekorfslak
Gevlekte witsnuitlibel
Grote vuurvlinder
Gestreepte waterroofkever
Vliegend hert
Beekprik
Bittervoorn
Grote modderkruiper
Kleine modderkruiper
Rivierdonderpad
Kamsalamander
Meervleermuis
Bever
Geel schorpioenmos
Drijvende waterweegbree
Groenknolorchis
Platte schijfhoren

verjagen dmv teeltaanpassing

H1016
H1042
H1060
H1082
H1083
H1096
H1134
H1145
H1149
H1163
H1166
H1318
H1337
H1393
H1831
H1903
H4056

verjagen visueel en akoestich

habitattypen
Stuifzandheiden met struikhei
Binnenlandse kraaiheibegroeiingen
Zandverstuivingen
Zeer zwakgebufferde vennen
Zwakgebufferde vennen
Kranswierwateren
Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden
Zure vennen
Beken en rivieren met waterplanten (grote fonteinkruiden)
Slikkige rivieroevers
Vochtige heiden (hogere zandgronden)
Vochtige heiden (laagveengebied)
Droge heiden
Jeneverbesstruwelen
*Stroomdalgraslanden
*Heischrale graslanden
Blauwgraslanden
Ruigten en zomen (moerasspirea)
Ruigten en zomen (harig wilgenroosje)
Ruigten en zomen (droge bosranden)
Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (glanshaver)
Glanshaver- en vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)
*Actieve hoogvenen (heideveentjes)
*Actieve hoogvenen (hoogveenlandschap)
Herstellende hoogvenen
Overgangs- en trilvenen (trilvenen)
Overgangs- en trilvenen (veenmosrietlanden)
Pioniervegetaties met snavelbiezen
*Galigaanmoerassen
Kalkmoerassen
Beuken-eikenbossen met hulst
Eiken-haagbeukenbossen (hogere zandgronden)
Oude eikenbossen
*Hoogveenbossen
*Vochtige alluviale bossen (zachthoutooibossen)
*Vochtige alluviale bossen (essen-iepenbossen)
*Vochtige alluviale bossen (beekbegeleidende bossen)
Droge hardhoutooibossen

legselbehandeling

H2310
H2320
H2330
H3110
H3130
H3140
H3150
H3160
H3260B
H3270
H4010A
H4010B
H4030
H5130
H6120
H6230
H6410
H6430A
H6430B
H6430C
H6510A
H6510B
H7110A
H7110B
H7120
H7140A
H7140B
H7150
H7210
H7230
H9120
H9160A
H9190
H91D0
H91E0A
H91E0B
H91E0C
H91F0

vangen oudervopgels met kuikens

habitattype/soort

vangen ruiende vogels

code

afschot

geen effect, omdat het habitatype of de soort niet gevoelig is voor de maatregel, het relevante habitat niet wordt aangetast,
of de maatregel buiten de periode van aanwezigheid wordt uitgevoerd
gevoelig; een negatief effect kan voorkomen worden indien volgens specifieke randvoorwaarden wordt gewerkt
zeer gevoelig; een negatief effect is mogelijk niet via randvoorwaarden te voorkomen

A&W-rapport 1917 Verstorings/verslechteringstoets ganzenbeheer in Overijssel

33

Vervolg tabel 4.3

4.7

verhogen predatiedruk

peilverlaging

peilverhoging

aanpassen opgroei- en ruihabitat

plaatsen kuikenwerend raster

realiseren ganzenopvanggebieden

niet-broedvogels
Fuut
Aalscholver
Grote Zilverreiger
Lepelaar
Kleine Zwaan
Wilde Zwaan
Toendrarietgans
Kolgans
Grauwe Gans
Smient
Krakeend
Wintertaling
Wilde eend
Pijlstaart
Slobeend
Krooneend
Tafeleend
Kuifeend
Brilduiker
Nonnetje
Grote Zaagbek
Visarend
Meerkoet
Kraanvogel
Scholekster
Kievit
Grutto
Wulp
Tureluur
Reuzenstern
Zwarte Stern

verjagen dmv teeltaanpassing

A005
A017
A027
A034
A037
A038
A039b
A041
A043
A050
A051
A052
A053
A054
A056
A058
A059
A061
A067
A068
A070
A094
A125
A127
A130
A142
A156
A160
A162
A190
A197

verjagen visueel en akoestich

broedvogels
Geoorde fuut
Aalscholver
Roerdomp
Purperreiger
Bruine Kiekendief
Korhoen
Porseleinhoen
Kwartelkoning
Watersnip
Zwarte Stern
Nachtzwaluw
IJsvogel
Paapje
Roodborsttapuit
Snor
Rietzanger
Grote karekiet

legselbehandeling

A008
A017
A021
A029
A081
A107
A119
A122
A153
A197
A224
A229
A275
A276
A292
A295
A298

vangen oudervopgels met kuikens

habitattype/soort

vangen ruiende vogels

code

afschot

geen effect, omdat het habitatype of de soort niet gevoelig is voor de maatregel, het relevante habitat niet wordt aangetast,
of de maatregel buiten de periode van aanwezigheid wordt uitgevoerd
gevoelig; een negatief effect kan voorkomen worden indien volgens specifieke randvoorwaarden wordt gewerkt
zeer gevoelig; een negatief effect is mogelijk niet via randvoorwaarden te voorkomen

Inrichten ganzenopvanggebieden

Het inrichten van opvanggebieden voor ganzen in de zomerperiode richt zich op het scheppen
of handhaven van voedselrijke graslanden met voldoende rust , als foerageergebied. Het kan
ook gaan om water- en rietrijk moeras als broedgebied met een beperkt aantal ganzen. Nega-
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tieve effecten op kwalificerende natuurwaarden zijn alleen te verwachten indien hiervoor gebiedsdelen met actuele kwalificerende waarden worden heringericht. Wij gaan hier uit van het
aanwijzen van aanwezig agrarisch gebied als opvanggebied, of van aanwezig (potentieel)
broedterrein, waar de foerageerkwaliteit wordt verhoogd, meer broedgelegenheid wordt gerealiseerd (bijvoorbeeld door middel van waterpeilbeheer) en/of waar het niveau van verstorende
activiteiten wordt teruggebracht.
Inrichtingsmaatregelen in agrarisch gebied leiden niet tot negatieve effecten. Een toename van
het aantal ganzen in moerasgebied in de broedtijd of in de ruiperiode kan wel effecten hebben
als gevolg van koloniegewijs broeden in rietkragen, een hogere begrazingsdruk en/of guanotrofiëring. In sommige gevallen tast koloniegewijs broeden van ganzen in waterrietkragen de
broedhabitat van de Grote karekiet aan (b.v. Ankeveense Plassen, eind jaren tachtig). Dit kan
zich voordoen indien het aanbod aan broedgelegenheid voor ganzen beperkt is en het areaal
waterriet achteruit gaat.
Een hogere graasdruk op rietvegetaties door ruiende ganzen kan leiden tot afname van het
areaal in water staand riet en de daarin broedende moerasvogels (Beemster et al 2012). In dat
geval kunnen Roerdomp, Purperreiger (indien broedend in waterrietvegetaties), Bruine kiekendief, Snor, Rietzanger en Grote karekiet negatieve effecten ondervinden. Guanotrofiëring als
gevolg van uitwerpselen in deelgebieden met ruiconcentraties (begroeiingsrijke moerassen en
vennen) heeft negatieve effecten op (semi)aquatische habitattypen en habitatsoorten van
voedselarme omstandigheden.
Relevante aspecten en mogelijkheden om effecten te voorkomen
Negatieve effecten kunnen voorkomen worden door opvanggebieden voor broedvogels en/of
ruiende vogels alleen in voedselrijke moerasgebieden te realiseren, waar rietkragen en/of rieteilandjes ruimschoots voorhanden zijn, of zich kunnen ontwikkelen. Daarnaast is het van belang de graasdruk van ruiende ganzen niet te hoog op te laten lopen.

4.8

Plaatsen kuikenwerend raster

Indien rasters in de periode april - begin juli rasters worden geplaatst tussen waterrijk moeras
en agrarisch gebied, wordt een barrière opgeworpen voor ganzen in de rui met niet vliegvlugge
jongen. Ervaringen met effecten van het plaatsen een kuikenwerend raster zijn opgedaan in De
Deelen (raster van gaas, 50 cm hoog, deels gecombineerd met schrikdraad; Voslamber 2010),
de Axelse Kreek (Voslamber 2009) en in De Wieden (Brandsma 2012). Tijdens het plaatsen
van het raster kan verstoring optreden, maar dit is tijdelijk en treedt aan de rand van moerasgebied op. Een dergelijke kortdurende verstoring is vergelijkbaar met die van recreanten of
vogelaars die met een lage frequentie passeren. Een negatief effect op de aantallen broedvogels of niet-broedvogels treedt in dergelijke gevallen niet op (Van der Hut et al. 2011).
Negatieve effecten op andere soorten dan ganzen zijn mogelijk indien het raster een barrière
vormt voor andere soorten, waardoor zij een deel van het leefgebied niet kunnen benutten, of
zich niet kunnen verspreiden. Een negatief effect zou op kunnen treden bij zoogdieren die te
groot zijn om door de mazen van het raster te gaan en/of het raster niet kunnen passeren door
er onderdoor te graven of erover heen te klimmen. Tijdens de proef in De Deelen bleek dat
Reeën en Hazen over het raster sprongen en dat amfibieën door het raster heen en er onder
door gingen. De enige kwalificerende zoogdiersoort, die een effect zou kunnen ondervinden is
de Bever, mits een metalen raster gebruikt wordt over zo'n lange afstand dat het gebruik van
het leefgebied gehinderd wordt. Dit is niet waarschijnlijk, omdat agrarisch gebied geen geschikt
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leefgebied vormt. Een barrière in een verspreidingsroute is evenmin waarschijnlijk, omdat een
Bever gebruik zal maken van eventuele duikers in een kade waarop het raster doorgaans geplaatst wordt. Onder de kwalificerende broedvogelsoorten kan de foeargeeractiviteit van Roerdompen gehinderd worden. Roerdompen kunnen langs kades foerageren op kleine zoogdieren
en vanuit broedlocaties naar visrijke sloten in het aangrenzende agrarische gebied lopen. In
veel gevallen ondernemen zij (vrouwtjes) echter voedselvluchten in de jongenperiode (eind mei
- eind juli). Een raster vormt dan geen barrière. Samenvattend zijn geen effecten op kwalificerende waarden te verwachten.
Een alternatief voor het plaatsen van een raster is het planten van dicht struikgewas. Negatieve
effecten van deze maatregel worden niet verwacht, mits het laag struikgewas betreft.

4.9

Aanpassen opgroeihabitat en/of ruihabitat

Opgroeihabitat
Het aanpassen van opgroeihabitat betreft een verandering van het beheer van voedselrijke,
eiwitrijke graslandpercelen in of nabij het broedgebied. De vegetatie wordt verschraald door
frequent maaien of verruigd door maaien achterwege te laten. Negatieve effecten op habitattypen en habitatsoorten zijn niet waarschijnlijk, omdat dergelijke percelen geen geschikte groeiplaatsen bieden voor kwalificerende habitattypen. Negatieve effecten op kwalificerende broedvogels zijn evenmin te verwachten, omdat zij geen gebruik maken van eiwitrijke, kortgrazige
graslanden als broedhabitat. Grasetende niet-broedvogels (zwanen, ganzen, eenden, Meerkoet) verruilen foerageergebied met hoge opvangcapaciteit voor foerageergebied met lage
opvangcapaciteit. Dat geldt ook voor niet-broedende steltlopers, die in de winter- of doortrekperioden op grasland foerageren (Wulp, Scholekster, Kievit, Grutto, Tureluur).
Ruihabitat
Het aanpassen van ruihabitat betekent dat riet, dat dekking biedt voor niet alleen ruiende maar
ook broedende vogels, gemaaid wordt. De meeste in riet- en moeras broedende vogelsoorten
ondervinden een negatief effect, omdat zij overjarig riet nodig hebben. Uitzonderingen zijn Porseleinhoen en Watersnip, die in gemaaid rietland broedhabitat kunnen vinden. In beschut ondiep water in (riet)moerassen ruien niet alleen ganzen, maar ook zwemeenden (Wilde eend,
Krakeend, Slobeend, Wintertaling). Ook deze, niet broedende, vogels ondervinden een negatief de maatregel is in strijd met beleid om te streven naar méér overjarig riet.
Relevante aspecten en mogelijkheden om effecten te voorkomen
Negatieve effecten op in grasland foeragerende eenden en steltlopers en op in (riet)moeras
broedende en/of ruiende vogels zijn niet te voorkomen in gebieden waar kwalificerende soorten
van deze groepen voorkomen.

4.10

Peilfluctuaties

Peilverhoging
Een aanzienlijke peilverhoging in de ordegrootte van minimaal 20-30 cm is nodig om legsels
van ganzen op eilandjes, in rietkragen en op platforms in ondiep water effectief weg te spoelen.
Een dergelijke, tijdelijke peilverhoging heeft geen effect op habitattypen en habitatsoorten, tenzij voedselrijk water wordt ingelaten. Een effect via waterkwaliteit is hier echter niet beoordeeld.
Peilverhoging kan een negatief effect hebben op andere op de grond of laag in de vegetatie
broedende vogelsoorten en op andere diersoorten die in of op de bodem, maar positief uitpak-
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ken voor een soort als Noordse woelmuis. Onder natuurlijke omstandigheden variëren peilen
met regenval en de aanvoer van water; in de winter is het peil in het algemeen hoger dan in de
zomer. Sommige habitatspecialisten hebben belang bij een zekere peildynamiek. Een peilverlaging in maart is minder voor de hand liggend onder natuurlijke omstandigheden. Ganzen
broeden van eind februari tot in juli. De Grauwe gans broedt in de maanden maart, april en
mei. In deze periode kunnen legsels wegspoelen van de volgende kwalificerende broedvogelsoorten, die kunnen broeden in dezelfde deelgebieden als Grauwe ganzen: Roerdomp, Purperreiger en Bruine kiekendief. Deze soorten beginnen met broeden in de tweede helft van april.
In april vestigen zich ook andere moerasvogelsoorten, namelijk Geoorde fuut, Porseleinhoen,
Watersnip, Zwarte stern, Snor en Rietzanger. Een effect op de Grote karekiet is niet waarschijnlijk, omdat deze soort zijn nest ophangt aan rietstengels op een hoogte van globaal 60
cm boven het wateroppervlak. Een hoge waterstand in april in riet- en moerasvegetaties, gevolgd door een sterk verlaagde waterstand in mei heeft een negatief effect op de vestiging van
de genoemde soorten, omdat de waterstand in de vestigingsperiode te hoog is om te foerageren en/of in de aansluitende periode te laag is om veilig te broeden.
Een negatief effect op niet-broedvogels is niet waarschijnlijk, omdat de slaap- en rustfunctie
van poelen, sloten en ondiepe waterpartijen in moerasgebieden bewaard blijft.
Peilverlaging
Om legsels van ganzen op eilandjes, in rietkragen en op platforms in ondiep water toegankelijk
te maken voor grondpredatoren zoals de Vos is een aanzienlijke peilverlaging nodig in de periode dat er eieren zijn, in de ordegrootte van minimaal 20-30 cm.
Een aantal habitattypen en daarin of in ondiep water levende habitatsoorten is (zeer) gevoelig
voor verdroging, Dit geldt voor peilverlaging in hoogvenen, laagveenmoerassen en vennen. In
hoeverre een relatief kortdurende peilverlaging (in maart-april) schadelijk is niet geheel duidelijk, maar met een negatief effect dient wel rekening gehouden te worden.
Andere grondbroeders dan ganzen, in het bijzonder grotere soorten, kunnen negatieve effecten
ondervinden, voor zover zij broeden in maart-april. Het betreft Roerdomp, Purperreiger en
Bruine kiekendief. Soorten die zich in april vestigen en afhankelijk zijn van ondiep open water
of (riet)moeras met water op het maaiveld ondervinden een negatief effect: Geoorde fuut, Porseleinhoen, Watersnip, Zwarte stern en Snor. Peilverlaging in maart heeft bovendien een negatief effect op de vestiging van de Roerdomp. Roerdompen zijn vanaf begin maart territoriaal en
selecteren riet- en moerasvegetaties met een relatief hoge waterstand.
Het droogvallen van poelen en ondiepe waterpartijen in de periode maart-april heeft negatieve
effecten op niet-broedvogels die van deze deelgebieden gebruik maken om te foerageren,
rusten of slapen: Kraanvogel, Grote zilverreiger, Lepelaar, Wintertaling, Wilde eend en
Krakeend. Negatieve effecten zijn in veel gevallen niet te voorkomen, omdat deze soorten gebruik kunnen maken van dezelfde deelgebieden als broedende Grauwe ganzen.
Relevante aspecten en mogelijkheden om effecten te voorkomen
De omvang van het effect van peilverandering hangt af van de periode van uitvoering. Negatieve effecten van peilverhoging op broedvogels kunnen voorkomen worden door de tijdelijke
peilverhoging te beperken tot de maand maart. Negatieve effecten van peilverlaging op waterstandsgevoelige habitattypen, habitatsoorten en niet-broedvogels zijn niet te voorkomen, maar
effecten op kwalificerende broedvogels zijn te beperken door de peilverlaging te beperken tot
de maand maart. Dit geldt echter niet voor de Roerdomp, die territoria inneemt vanaf begin
maart.
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Verhogen van de predatiedruk

Verhogen van de predatiedruk door predatoren, in het bijzonder de Vos, door middel van het
vergroten van de toegankelijkheid van het terrein, verbeteren van verblijfgebieden en verminderen van afschot van predatoren, verhoogt ook de predatiedruk op andere soorten, in het
bijzonder grotere bodembroeders in broedhabitat van ganzen. Het betreft Roerdomp, Purperreiger en Bruine kiekendief en mogelijk ook Watersnip en Zwarte stern. Effecten op kleinere
bodembroeders, zoals Snor en Rietzanger worden niet verwacht. Na vestiging van Vossen in
moerasterreinen bleek dat de aantallen van Roerdomp, Bruine kiekendief en Purperreiger wel
beïnvloed werden, maar die van kleinere moerasvogels niet (Twiskepolder, De Weerribben,
Harderbroek, Lauwersmeer; Beemster & Mulder 2002, Van der Hut 2003, Van der Hut &
Beemster 2010, Van der Hut 2011). Effecten op habitattypen en habitatsoorten treden niet op.
Verhoging van de predatiedruk jaarrond kan ook effect hebben op sommige niet-broedvogels.
Een voorbeeld is dat na peilverlaging Roerdompen in de winter door een Vos werden gepredeerd (Twiskepolder, geg. R. van der Hut). Slaapplaatsen van Grote zilverreiger en Lepelaar
kunnen ongeschikt worden door verhoging van de predatiedruk. Een effect op watervogels die
op open water slapen wordt niet verwacht. Indien eilanden toegankelijk gemaakt worden (een
onderdeel van deze maatregel) worden slaapplaatsen voor steltlopers en sterns (Reuzenstern,
Zwarte stern) ongeschikt.
Relevante aspecten en mogelijkheden om effecten te voorkomen
Negatieve effecten op bodembroeders en niet-broedvogels die op eilanden slapen zijn niet te
voorkomen.
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5
Beoordeling van ganzenbeheer in Natura 2000gebieden
5.1

Inleiding

Een uitwerking per Natura 2000-gebied geeft ruimtelijk inzicht waar maatregelen uitgevoerd
kunnen worden en welke randvoorwaarden eventueel gesteld moeten worden om negatieve
effecten op kwalificerende waarden zo veel mogelijk te beperken of te voorkomen. Een dergelijke uitwerking is zinvol voor de Natura 2000-gebieden waar zomerganzen talrijk zijn en aanzienlijke schade veroorzaken. Het betreft acht gebieden: Weerribben, Wieden, Uiterwaarden
Zwarte Water en Vecht, Uiterwaarden IJssel, Zwarte Meer, Ketelmeer & Vossemeer, Veluwerandmeren en Engbertsdijksvenen.
De uitwerking richt zich op het vervaardigen van kaarten, waarop het handelingsperspectief is
aangegeven: welke maatregelen kunnen in verschillende delen van de desbetreffende gebieden uitgevoerd kunnen worden zonder (significant) negatieve effecten op kwalificerende waarden? Voor elk gebied zijn vier kaarten en een tabel opgesteld:
• verspreidingskaart zomerganzen
• verspreidingskaart effectgevoelige kwalificerende waarden
• beoordelingstabel mogelijke effecten op kwalificerende waarden
• kaarten met handelingsperspectief voor zomerganzenbeheer (afschot/verjaging en legselbehandeling/vangsten)
De essentie van de uitwerking is dat een 'zomerganzenkaart', met broedlocaties, ruigebieden
en foerageergebieden van zomerganzen, wordt geconfronteerd met een 'gevoelige kwalificerende waarden-kaart', waarop deelgebieden zijn weergegeven waar kwalificerende waarden
negatieve effecten kunnen ondervinden van beheermaatregelen. Het 'over elkaar leggen' van
deze kaarten maakt duidelijk waar maatregelen niet, alleen met in acht neming van randvoorwaarden, of 'probleemloos' uitgevoerd kunnen worden.
Beheermaatregelen
In de gereedschapskist is een groot aantal maatregelen opgenomen. Om het aantal kaarten
per gebied beperkt te houden zijn in de beoordeling de maatregelen samengenomen tot zes
categorieën:
•
afschot en verjaging;
•
legselbehandeling;
•
vangst (van ruigroepen of van oudervogels met jongen);
•
habitatverandering (peilfluctuaties, herinrichting t.b.v. predatoren, aanpassen opgroei- en
ruihabitat);
•
realisatie ganzenopvanggebieden.
Het plaatsen van kuikenwerende rasters is niet opgenomen, omdat deze maatregel toepasbaar
is zonder specifieke randvoorwaarden. In de kaarten met handelingsperspectief zijn legselbehandeling en vangsten samengenomen, omdat de kaartbeelden sterk overeenkomen. Kaartbeelden van habitatverandering en realisatie van ganzenopvanggebieden zijn niet opgenomen,
omdat deze vormen van beheer in het overgrote deel van de Natura 2000-gebieden risico's op
significante effecten met zich meebrengen; een kaartbeeld heeft geen toegevoegde waarde.
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Verspreiding zomerganzen
De verspreidingskaart van zomerganzen geeft aan waar beheermaatregelen bij voorkeur uitgevoerd worden. Daarom is per gebied een kaart vervaardigd, waarop broedlocaties en ruigebieden van ganzen zijn weergegeven, en de aantallen ganzen in juli (op basis van de julitelling in
2009 en 2013).
Verspreiding gevoelige kwalificerende waarden
Kwalificerende waarden zijn samengevoegd tot enkele groepen om de beoordeling overzichtelijk te houden. Maatgevend in de beoordeling per groep zijn de meest kwetsbare of verstoringsgevoelige habitattypen, habitatsoorten, broedvogel- of niet-broedvogelsoorten. De volgende groepen zijn onderscheiden:
• habitattypen/habitatsoorten: betredingsgevoelige/waterkwaliteitsgevoelige habitattypen en
daarmee verbonden habitatsoorten op basis van de beschikbare (concept) habitattypenkaarten;
• broedlocaties broedvogels: broedlocaties van broedvogels die gevoelig zijn voor verstoring
door menselijke activiteiten, (geweer)schoten, betreding en/of vaarbewegingen en waarvan
gegevens beschikbaar zijn (Geoorde fuut, Roerdomp, Bruine kiekendief, Purperreiger,
Zwarte stern, Kwartelkoning, Watersnip, Grote karekiet) op basis van inventarisaties in de
periode 2008-2012; zie tabel 4.3). De verspreidingsgegevens van deze soorten zijn gebruikt om het broedgebied van kwetsbare soorten in moeras en graslanden in kaart te
brengen. Kleinere rietzangvogels (Rietzanger, Snor) zijn minder gevoelig voor menselijke
activiteiten en zijn veelal niet gebiedsdekkend geïnventariseerd; deze soorten zijn daarom
niet in de kaarten opgenomen.
• foerageergebied broedvogels: foerageergebieden van verstoringsgevoelige broedvogels in
agrarisch gebied (Purperreiger) op basis van kennisregels voor geschikt foerageergebied;
• ruigebieden niet-broedvogels: ruigebieden van niet-broedvogels (o.m. Slobeend, Krakeend,
Wintertaling) op basis van veldervaring van beheerders en tellers;
• slaapplaatsen niet-broedvogels: slaapplaatsen van niet-broedvogels (ganzen, zwanen,
eenden, steltlopers, sterns) op basis van veldervaring van beheerders en tellers;
• foerageergebieden niet broedvogels: foerageergebieden van bovenvermelde soortengroepen op basis van tellingen en de recente ganzenatlas (SOVON; Hornman 2013).
De kaarten zijn vervaardigd op basis van inventarisatiegegevens en aanvullende informatie,
beschikbaar gesteld door de Provincie Overijssel, Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, SOVON en locale vogeltellers. De gebruikte gegevens en bronnen zijn vermeld in tabel 5.1.
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Tabel 5.1. Gegevens die gebruikt zijn voor het vervaardigen van stoplichtkaarten per gebied. g.g. = geen gegevens.

kaart /gebied
habitattypen
broedlocaties
broedvogels
foerageergebied
broedvogels
(Purperreiger)
foerageergebied
niet-broedvogels
slaap/ruigebieden nietbroedvogels
broedlocaties
zomerganzen
ruigebieden
zomerganzen
foerageergebied
zomerganzen

De
Weerribben
conceptkaart
Overijssel
20082012

Veluwerandmeren
(Drontermeer)

Uiterwaarden
IJssel

Zwarte Meer

conceptkaart conceptkaart
Overijssel
Overijssel

conceptkaart
Overijssel

kaart IJsselmeergebied

Ketelmeer
& Vossemeer
kaart
IJsselmeergebied

2007-2012

2007-2012

2007-2012

2007-2012

2003-2007

2003-2007

A&W
Gismodel

A&W
Gismodel

nvt

A&W Gismodel

nvt

nvt

nvt

2007-2011

SOVONganzenatlas

nvt
SOVONganzenatlas

SOVONganzenatlas

SOVONganzenatlas nvt

informatie

literatuur

nvt
20032007
info
beheerder
julitelling
2009,
2013

De Wieden

informatie
beheerder
2007-2011
info beheerder
julitelling
2009, 2013

Uiterwaarden
Zwarte Water
en Vecht

informatie

g.g.

beheerder

kaart IJsselmeergebied

2008-2009

2008-2009

2007-2011

2000

2000

informatie

g.g.

informatie

literatuur

literatuur

julitelling
2009, 2013

julitelling
2009, 2013

teller

julitelling 2009, julitelling
2013
2009, 2013

julitelling
2009, 2013

conceptkaart
Overijssel
20082011
nvt
lit Rietgans,
Kraanv

literatuur

beheerder

beheerder

Engberts
dijksvenen

nvt
20072011
info
beheerder
julitelling
2009,
2013

Beoordeling
De toetsing van maatregelen aan de Natuurbeschermingswet is gebaseerd op een overlay van
de kaart van zomerganzen en de kaart van gevoelige kwalificerende waarden. De zomerganzenkaart geeft aan waar beheermaatregelen van toepassing kunnen zijn. Dit is afhankelijk van
de aard van de beheermaatregel. De kaart met broedlocaties geeft aan waar bijvoorbeeld legselbehandeling plaats kan vinden, de kaart met ruigebieden en juliconcentraties waar bijvoorbeeld ganzengroepen gevangen kunnen worden.
In de beoordeling van verstoring is rekening gehouden met de meest verstoringsgevoelige
soorten per groep van kwalificerende waarden. Om deze benadering werkbaar te houden zijn
zones van 50 m, 250 m en 500 m toegepast. Deze afstanden zijn indicatief en gebaseerd op
de bespreking in hoofdstuk 4. De toegepaste afstanden zijn vermeld in tabel 5.2. Hierbij moet
het schaalniveau in oog gehouden worden. De analyse is niet bedoeld om op 10 of 25 m
nauwkeurig te beoordelen waar maatregelen mogelijk zijn. De beschikbare verspreidingsgegevens zijn daarvoor niet nauwkeurig genoeg, de variatie in verspreiding door het seizoen en het
jaar heen van met name vogelsoorten kan groot zijn en de gehanteerde effectafstanden zijn
globaal (geven de ordegrootte aan).
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Tabel 5.2. Effectafstanden die gebruikt zijn voor het vervaardigen van stoplichtkaarten. Onder menselijke activiteiten
zijn terreinbezoek en vangactiviteiten begrepen.

kwalificerende waarden

effectzone

effect

habitattypen
habitatsoorten

locatie
locatie

aantasting vegetatie door betreding, eutrofiering
aantasting leefgebied door betreding, eutrofiering

broedlocaties

50 m

verlaten nest door geweerschoten/verjaging, betreding,
menselijke activiteiten
tijdelijke verstoring door menselijke activiteiten;
mogelijk verlaten nest door betreding, geweerschoten/verjaging (onzeker); tijdelijke verstoring door geweerschoten/verjaging
aantasting kwaliteit foerageergebied door ander beheer
tijdelijke verstoring door menselijke activiteiten

250 m
500 m

foerageergebied broedvogels

locatie
250 m

slaap-, rust-, ruigebieden niet-broedvogels

locatie

foerageergebied niet-broedvogels

250 m
500 m
locatie
250 m
500 m

aantasting kwaliteit broed/rust/ruigebied door ander
beheer
tijdelijke verstoring door menselijke activiteiten
tijdelijke verstoring door geweerschoten/verjaging
aantasting door ander beheer
tijdelijke verstoring door menselijke activiteiten
tijdelijke verstoring door geweerschoten/verjaging

Het risico op significant negatieve effecten is beoordeeld volgens een 'stoplichtmodel' met vier
categorieën (tabellen per gebied):
• groen: uitvoering van een maatregel is mogelijk zonder effecten op de kwaliteit of kwantiteit
van kwalificerende waarden;
• geel: uitvoering van een maatregel brengt risico's op beperkte effecten met zich mee die
niet significant negatief zijn - het betreft tijdelijke verstoringen;
• oranje: uitvoering van een maatregel brengt risico's op significant negatieve effecten met
zich mee, die beperkt kunnen worden tot tijdelijke verstoringen middels specifieke randvoorwaarden aan de uitvoering;
• rood: een risico op significant negatieve effecten (in delen van het gebied en/of bepaalde
perioden) kan niet uitgesloten worden, omdat randvoorwaarden mogelijk niet toereikend
zijn.
De beoordelingstabel en verspreidingsgegevens zijn gebruikt om per gebied kaarten met het
handelingsperspectief op te stellen. In de kaarten zijn drie kleuren gebruikt: de categorieën
'geel' en 'oranje' zijn samengevoegd, omdat in beide gevallen effecten beperkt zijn of middels
randvoorwaarden beperkt kunnen worden tot tijdelijke verstoring zonder significant negatief
effect.

5.2

De Wieden

Zomerganzen
In De Wieden broedden in de periode 2004-2011 ca 800 paar Grauwe ganzen, 15 Brandganzen, 260 paar Nijlganzen, 20 paar Tamme ganzen en 160 paar (wellicht 350 paar) Canadese
ganzen (gegevens Natuurmonumenten, Van Dijk et al. 2012). De verspreidingskaart van zomerganzen laat zien dat de Hoogwaterzone ten zuidwesten van Steenwijk, de Beulakerpolder
ten zuidwesten van Giethoorn, de oostzijde van het Vollenhover Meer, de Brouwersgaten (ten
noorden van Wanneperveen) en het gebied ten zuiden van Wanneperveen met inbegrip van de
Kiersche Wijde deelgebieden zijn waar Grauwe ganzen geconcentreerd broeden, ruien en/of
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foerageren (figuur 5.1). De Canadese gans broedt in de Kiersche Wijde. Tijdens de julitelling
van zomerganzen in 2009 werd de grootste concentraties gezien in het noordwestelijk deel van
het gebied. Deze deelgebieden komen in aanmerking om ganzenbeheer uit te voeren. Uit
maandelijkse tellingen van watervogels rond De Wieden (september-april) blijkt dat de verspreiding van foeragerende Grauwe ganzen in de maanden september-oktober ruimer is; een
aantal maatregelen (zoals verjaging) kan daarom in principe in een groter gebied uitgevoerd
worden.
Effectgevoelige gebieden
Verspreid over het gehele kraggengebied in De Wieden komen effectgevoelige habitattypen
(en daaraan verbonden habitatsoorten) en moerasbroedvogels voor (figuur 5.2). Ook in de
Hoogwaterzone en Beulakerpolder broeden verstoringsgevoelige moerasbroedvogels. Purperreigers foerageren in het kraggengebied, maar ook in slotenrijk agrarisch gebied buiten de
Natura 2000-begrenzing. Op enkele locaties, zoals de Hoogwaterzone, langs het Giethoornse
Meer, in de Brouwersgaten en de Venemaat ruien kwalificerende niet-broedvogels (m.n.
Krakeend). In het winterhalfjaar slapen watervogels in deze gebieden en op de 'wijden'; ganzen
en Smienten foerageren niet alleen binnen, maar ook in de omgeving van De Wieden.
Beoordeling (zie tabel 5.3)
Voor de Wieden hebben de instandhoudingsdoelen voor Kolgans, Grauwe gans en Kleine
zwaan betrekking op zowel de foerageer- als de slaapfunctie. In het aanwijzingsbesluit is echter niet voor de deze functies afzonderlijk de draagkracht vermeld die binnen Natura 2000-gebied aanwezig moet zijn: moet de draagkracht voor foeragerende ganzen uitsluitend binnen
of ook buiten de begrenzing gerealiseerd worden? Als gevolg hiervan is onduidelijk hoe veranderingen in het areaal foerageergebied beoordeeld moet worden.
In het (concept)beheerplan Wieden-Weerribben (Provincie Overijssel 2009) is vermeld dat het
verwezenlijken van de instandhoudingsdoelen (voor Kolgans en Grauwe gans) onderdeel is
van de kernopgave Rui- en rustplaatsen en dat het omliggende gebied grotendeels in landbouwkundig gebruik direct bijdraagt aan de instandhoudingsdoelen, doordat het voedselgebied
vormt voor overwinterende ganzen. Ook is vermeld dat nieuwe landbouwactiviteiten (uitbreidingen, wezenlijke wijzigingen en nieuwvestigingen) in en nabij De Wieden en De Weerribben
mogelijk zijn zonder NB-wet vergunning, onder de voorwaarde dat nieuwe activiteiten niet mogen leiden tot een vermindering van het areaal geschikt foerageergebied voor zwanen, ganzen
en eenden binnen een afstand van 5 kilometer van De Wieden. Hier wordt expliciet rekening
gehouden met externe werking. Tot dusver is deze visie in ecologische beoordelingen (voortoetsen en passende beoordelingen) aangehouden.
Een (sterke) verlaging van het areaal foerageergebied buiten de begrenzing kan tot gevolg
hebben dat het aantal vogels op de slaapplaatsen afneemt, omdat een belangrijk deel van de
ganzen buiten de begrenzing foerageert. In dat geval neemt de slaapplaatsfunctie in kwaliteit
af. Als voor toetsing van effecten aan de NB-wet er van uitgaan wordt dat het instandhoudingsdoel volledig binnen de begrenzing gerealiseerd moet zijn, dan doet de situatie zich voor dat er
ecologisch gezien een effect is (afname van draagkracht foerageergebied, verslechtering
slaapplaatsfunctie), maar juridisch gezien niet. Indien het areaal voor foerageergebied binnen
de begrenzing afneemt is de kans op een effect op het aantal ganzen gering. Buiten de begrenzing is namelijk een 'overschot' aan foerageergebied aanwezig. Als voor toetsing van effecten aan de NB-wet er van uitgaan wordt dat het instandhoudingsdoel volledig binnen de
begrenzing gerealiseerd moet zijn, dan zou er geen ecologisch effect zijn (op de vereiste
draagkracht voor ganzen), maar toch juridisch gezien een significant negatief effect.
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In het concept-beheerplan is ook gesteld dat de draagkracht voor ganzen binnen de begrenzing mag afnemen ten gunste van habitattypen met verbeterdoelen. Dit zou betekenen dat
verschraling/herinrichting van eitwitrijke graslanden - een vorm van habitatverandering - mogelijk is zonder significant negatief effect.
Geen negatieve effecten
Het plaatsen van kuikenwerende rasters heeft geen negatief effect; hoogstens treedt een tijdelijke verstoring van vogels op tijdens het plaatsen van het raster. Habitatsoorten ondervinden
geen negatieve effecten van verschillende typen maatregelen. Hierbij is er van uitgegaan dat
bij habitatverandering geen sprake is van volledige droogval petgaten, plassen of sloten. Habitatverandering en het inrichten van ganzenopvanggebieden op voedselrijke graslandgebieden
in De Wieden en in agrarische gebied buiten de Natura 2000-begrenzing heeft geen negatief
effect op kwalificerende waarden. De wijze waarop habitatverandering binnen de begrenzing
getoetst moet worden is echter onduidelijk (zie uitleg in voorgaande paragraaf).
Effecten beperkt of tijdelijk verstorend
Afschot en verjaging in foerageergebied van broedvogels (Purperreiger) en winterganzen (april,
oktober) betreffen hoofdzakelijk gronden buiten Natura 2000-gebied. Deze maatregelen hebben hier een tijdelijk, en niet significant effect, aangezien ruimschoots voldoende foerageergebied aanwezig is voor de aanwezige aantallen en de instandhoudingsdoelen (Van der Hut
2013).
Significante effecten te voorkomen of te beperken
Significant negatieve effecten van verschillende vormen van ganzenbeheer kunnen voorkomen
of beperkt worden door middel van randvoorwaarden aan de uitvoering. Dit geldt voor legselbehandeling door kwetsbare habitattypen zo weinig mogelijk te betreden en waar mogelijk
vanaf het water te werken buiten broedlocaties van Zwarte sterns, om uitspoeling van nesten
voorkomen.
Significant negatieve effecten als gevolg van afschot en verjaging binnen Natura 2000-gebied
kunnen worden voorkomen door uitvoering buiten de broedtijd (september-oktober) - of binnen
de broedtijd (maart-augustus) buiten de omgeving van broedlocaties in moerasvegetaties en
niet vaker dan één maal per week de activiteit uit te voeren. De afstand waarop het risico op
het uitblijven van vestiging of verlaten van een nest optreedt is niet bekend en kan tussen 50
en 500 m liggen (zie paragraaf 4.3). Indien vanaf het water gewerkt wordt is het zaak om
broedlocaties van de Zwarte stern te vermijden om uitspoeling van nesten (op vlotjes of dri jvend plantenmateriaal) te voorkomen. Daarnaast is van belang dat voldoende uitwijkmogelijkheden voor watervogels beschikbaar blijven. Dit houdt in dat op minimaal 500 m afstand rustig
gebied aanwezig is met een omvang van minimaal 100 ha. In dat geval kan het effect beperkt
worden tot een tijdelijke verstoring zonder significant effect.
In aangrenzend graslandgebied buiten de Natura 2000-begrenzing, waar ganzen foerageren, is
afschot en verjaging mogelijk zonder risico op een significant negatief effect, mits rekening
gehouden wordt met de ligging van broedlocaties, ruiplaatsen en slaapplaatsen. De wijze
waarop habitatverandering buiten de begrenzing getoetst moet worden is echter onduidelijk
(zie voorgaande uitleg). Verstoringseffecten in ruigebieden van eenden (Krakeend in juniaugustus) en op slaapplaatsen (ganzen, Smienten in april en oktober) kunnen beperkt worden
door de maatregel buiten de periode uit te voeren, waarin de rui- of slaapplaats gebruikt wordt.
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Significante effecten niet uit te sluiten
Indien afschot of verjaging worden toegepast in moerasrijke deelgebieden op korte afstand van
kwalificerende broedvogels in de broedperiode (maart-augustus) zijn significante effecten niet
uit te sluiten. De afstand waarop het risico op het uitblijven van vestiging of verlaten van een
nest optreedt is niet bekend en kan tussen 50 en 500 m liggen (zie paragraaf 4.3). Het meest
kritisch zijn Roerdomp, Grote karekiet en Kwartelkoning, omdat in de huidige situatie het instandhoudingsdoel niet gehaald wordt en/of een hersteldoel is gesteld. In het beheerplan
Weerribben-Wieden is voorgesteld om rustgebieden voor moerasbroedvogels aan te wijzen,
zodat deze soorten voldoende areaal geschikt broedgebied geboden kan worden. Deze maatregel is echter nog niet juridisch vastgesteld. In grote delen van het Natura 2000-gebied gaat
ook het veranderen van de vegetatie of het waterpeil gepaard met mogelijk significant negatieve effecten, waar het maaien van riet broedlocaties ongeschikt maakt en/of waar dekking in
ruigebieden van eenden verdwijnt. Het optimaliseren van de actuele ruigebieden van zomerganzen, bijvoorbeeld de Hoogwaterzone ten zuidwesten van Steenwijk, kan significant negatieve effecten veroorzaken op moerasbroedvogels, in het bijzonder de Roerdomp, omdat intensivering van de graasdruk op in waterstaande rietvegetaties broedlocaties kan aantasten. Ook
kwalificerende habitattypen kunnen significant negatieve effecten ondervinden als gevolg van
b.v. het bemesten van schrale graslanden t.b.v. foerageergebied, of eutrofiëring van oppervlaktewater in deelgebieden waar ruiende ganzen worden opgevangen.
Handelingsperspectief
Afschot en verjaging zijn gedurende de broedtijd niet of nauwelijks mogelijk in de rietmoerassen en kraggengebieden zonder risico op significant negatieve effecten, maar wellicht wel in
aangrenzende graslandgebieden op voldoende afstand (figuur 5.3). De wijze waarop toetsing
binnen de begrenzing moet worden uitgevoerd is echter onduidelijk (zie voorafgaande uitleg.
Legselbehandeling en het vangen van zomerganzen in rui- en foerageergebieden kan in principe in het gehele Natura 2000-gebied, mits randvoorwaarden worden opgevolgd (figuur 5.4).
Ook het plaatsen van ganzenwerende rasters op de grens van moeras- en agrarisch gebied is
goed mogelijk. Habitatverandering en het inrichten van ganzenopvanggebieden in water- en
moerasrijke gebieden en het kraggenlandschap is echter niet mogelijk zonder risico's op significant negatieve effecten. Dit kan in agrarische gebied buiten de Natura 2000-begrenzing en
wellicht ook op voedselrijke graslandgebieden in De Wieden. De wijze waarop toetsing binnen
de begrenzing moet worden uitgevoerd is echter onduidelijk (zie voorafgaande uitleg.
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Tabel 5.3. Beoordeling van zomerganzenbeheer in De Wieden. Beheeractiviteiten zijn samen genomen tot vijf groepen. De beoordeling is volgens een 'stoplichtmodel' weergegeven per groep van habitats of soorten, gericht op de
meest kritische soorten. In tekst is een toelichting vermeld over de aard van het effect en randvoorwaarden, die een
significant effect kunnen voorkomen. Tussen haakjes: instandhoudingsdoel (ISD) foerageergebied (f) of slaapplaats
(s).* opgenomen in het definitieve aanwijzingsbesluit; nog niet in het definitieve wijzigingsbesluit (d.d. 14-1-2014).

uitvoering mogelijk zonder effecten op de kwaliteit of kwantiteit van kwalificerende waarden
risico op beperkte effecten of tijdelijke verstoringen die niet significant negatief zijn
risico op significant negatieve effecten, die voorkomen kunnen worden middels randvoorwaarden
significant negatieve effecten zijn in deelgebieden en/of perioden niet uitgesloten, omdat randvoorwaarden
mogelijk niet toereikend zijn (zie kaarten handelingsperspectief)
plaatsen
realiseren
afschot en
legselbehandeling kuikenwerend
habitat
ganzenraster
habitattype/soort
ISD
verjaging
en vangsten
verandering opvanggebieden
Kranswierwateren
1
geen effect
effect te beperken tot effect te beperken
significant
significant effect
tijdelijke verstotot tijdelijke verstoeffect niet uit niet uit te sluiten,
Meren met krabbenscheer
en fonteinkruiden
1
ring/verslechtering
ring, indien vanaf
te sluiten,
indien waterpeil
Vochtige heiden
1
voorkomen, indien
het water wordt
indien
ongeschikt (te
betreding beperkt en gewerkt
waterpeil
hoog of te laag)
Blauwgraslanden
1
infrequent is
ongeschikt
wordt
Ruigten en zomen
0
(te hoog of
Trilvenen
1
te laag)
Veenmosrietlanden
0
wordt
Galigaanmoerassen
1
Hoogveenbossen
1
Zeggekorfslak *
0
geen effect
geen effect
geen effect
geen effect
geen effect
Gevlekte witsnuitlibel
1
Grote vuurvlinder
1
Gestreepte waterroofkever
1
Bittervoorn
0
Grote modderkruiper
0
Kleine modderkruiper
0
Rivierdonderpad
0
Meervleermuis
0
Geel schorpioenmos
1
Groenknolorchis
1
Platte schijfhoren
0
Aalscholver
0
geen effect
binnen 50-500 m
effect te beperken
significant
significant niet uit
Roerdomp
0
risico op significant
tot tijdelijke verstoniet uit te
te sluiten, omdat
Purperreiger
0
effect als gevolg van ring, indien vanaf
sluiten,
broedhabitat
verlaten van nest in
het water wordt
omdat
ongeschikt kan
Bruine Kiekendief
0
broedtijd (maart-juli)
gewerkt
broedhabitat worden of gevoePorseleinhoen
0
ongeschikt
lig voor predatie
Kwartelkoning
1
kan worden
Watersnip
1
of gevoelig
Zwarte Stern
0
voor predaIJsvogel *
0
tie
Paapje
1
Snor
Rietzanger
Grote karekiet
Fuut (f)
Aalscholver (s)
Kleine Zwaan (fs)
Kolgans (fs)
Grauwe Gans (fs)
Smient (f)
Krakeend (f)
Tafeleend (f)
Kuifeend (f)
Nonnetje (f)
Grote zaagbek (f)
Visarend (f)

0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

beperkt verstorend
effect, geen effect op
aantallen

beperkt verstorend
effect, geen effect
op aantallen

geen effect

beperkt,
geen significant effect

beperkt, geen
significant effect
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Figuur 5.1. Verspreiding van zomerganzen in de Wieden en omgeving. Weergegeven zijn broedlocaties, ruigebieden,
concentraties in juli en de verspreiding in oktober-maart (Grauwe gans, Kolgans). De voorgenomen inperking van de
begrenzing van het Vogelrichtlijngebied bij Wanneperveen is niet weergegeven, omdat de wijziging nog niet definitief is
vastgesteld.
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Figuur 5.2. Verspreiding van effectgevoelige kwalificerende waarden in de Wieden en omgeving. Opgenomen zijn
betredings- en waterkwaliteitgevoelige habitattypen en habitatsoorten, verstoringsgevoelige broedvogels (broedlocaties
en foerageergebied) en niet-broedvogels (slaapplaatsen, ruigebieden, foerageergebied).
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Figuur 5.3. Handelingsperspectief voor afschot en verjaging in De Wieden. Vermeld zijn de uitvoeringsmogelijkheden
en risico's op negatieve effecten op kwalificerende natuurwaarden. Randvoorwaarden: zie hoofdstuk 6.
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Figuur 5.4. Handelingsperspectief voor legselbehandeling en vangsten in De Wieden. Vermeld zijn de uitvoeringsmogelijkheden en risico's op negatieve effecten op kwalificerende natuurwaarden. Randvoorwaarden: zie hoofdstuk 6.
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5.3

De Weerribben

Zomerganzen
In De Weerribben broedden in de periode 2008-2011 ca 250-300 paar Grauwe ganzen, 35-70
paar Nijlganzen, 4-5 paar Brandganzen en 3-10 paar Canadese ganzen (gegevens Staatsbosbeheer). De verspreidingskaart van zomerganzen laat zien dat concentraties van ruiers met
jongen voorkomen bij het dorp Nederland (in het zuidwesten van het gebied) en aan de noordoostrand van De Weerribben; de ganzen broeden verspreid over het westelijk deel en in de
noordoosthoek (figuur 5.5). Uit de zomerganzentelling van juli 2009 blijkt een overeenkomstig
beeld: concentraties in de Blankenhammer Polder (ten noorden Nederland) en de noordoosthoek.
Effectgevoelige gebieden
Verspreid over het nagenoeg het gehele kraggengebied in De Weerribben komen effectgevoelige habitattypen (en daaraan verbonden habitatsoorten) voor (figuur 5.7). Verstoringsgevoelige
moerasvogels (Roerdomp, Bruine kiekendief) broeden vooral voor in de westelijke open wateren rietrijke delen. Purperreigers (die broeden in De Wieden) foerageren in het kraggengebied,
maar ook in slotenrijk agrarisch gebied buiten de Natura 2000-begrenzing. Niet-broedvogels
zijn niet kwalificerend voor De Weerribben.
Beoordeling (zie tabel 5.5)
Geen negatieve effecten
Het plaatsen van kuikenwerende rasters heeft geen negatief effect; hoogstens treedt een tijdelijke verstoring van vogels op tijdens het plaatsen van het raster. Habitatsoorten ondervinden
geen negatieve effecten van verschillende typen maatregelen. Hierbij is er van uitgegaan dat
bij habitatverandering geen sprake is van volledige droogval petgaten, plassen of sloten. Habitatverandering en het inrichten van ganzenopvanggebieden is op voedselrijke graslandgebieden in De Wieden en in agrarische gebied buiten de Natura 2000-begrenzing heeft geen negatief effect op kwalificerende waarden.
Effecten beperkt of tijdelijk verstorend
Verstoring in foerageergebied van broedvogels (Purperreiger) betreft hoofdzakelijk gronden
buiten Natura 2000-gebied. Dit wordt beoordeeld als een tijdelijk, niet significant effect, aangezien ruimschoots voldoende foerageergebied aanwezig is voor de aanwezige aantallen en de
instandhoudingsdoelen (Van der Hut 2013).
Significante effecten te voorkomen of te beperken
Significant negatieve effecten van verschillende vormen van ganzenbeheer kunnen voorkomen
of beperkt worden door middel van randvoorwaarden aan de uitvoering. Dit geldt voor legselbehandeling door kwetsbare habitattypen zo weinig mogelijk te betreden en waar mogelijk
vanaf het water te werken buiten broedlocaties van Zwarte sterns, om uitspoeling van nesten
voorkomen.
Significant negatieve effecten als gevolg van afschot en verjaging kunnen worden voorkomen
door uitvoering buiten de broedtijd (september-oktober) - of binnen de broedtijd (maartaugustus) buiten de omgeving van broedlocaties in moerasvegetaties en niet vaker dan één
maal per week de activiteit uit te voeren. De afstand waarop het risico op het uitblijven van
vestiging of verlaten van een nest optreedt is niet bekend en kan tussen 50 en 500 m liggen
(zie paragraaf 4.3). Indien vanaf het water gewerkt wordt is het zaak om broedlocaties van de
Zwarte stern te vermijden om uitspoeling van nesten (op vlotjes of drijvend plantenmateriaal) te
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voorkomen. In dat geval kan het effect beperkt worden tot een tijdelijke verstoring zonder significant effect.
Significante effecten niet uit te sluiten
Indien afschot of verjaging worden toegepast in moerasrijke deelgebieden op korte afstand van
kwalificerende broedvogels in de broedperiode (maart-augustus) zijn significante effecten niet
uit te sluiten. De afstand waarop het risico op het uitblijven van vestiging of verlaten van een
nest optreedt is niet bekend en kan tussen 50 en 500 m liggen (zie paragraaf 4.3). Het meest
kritisch zijn Roerdomp, Purperreiger, Zwarte stern en Grote karekiet, omdat in de huidige situatie het instandhoudingsdoel niet gehaald wordt en/of een hersteldoel is gesteld. In het beheerplan Weerribben-Wieden is voorgesteld om rustgebieden voor moerasbroedvogels aan te wi jzen, zodat deze soorten voldoende areaal geschikt broedgebied geboden kan worden. Deze
maatregel is echter nog niet juridisch vastgesteld. In grote delen van het Natura 2000-gebied
gaat ook het veranderen van de vegetatie of het waterpeil gepaard met mogelijk significant
negatieve effecten, waar het maaien van riet broedlocaties ongeschikt maakt en/of waar dekking in ruigebieden van eenden verdwijnt. Het optimaliseren van de actuele ruigebieden van
zomerganzen, bij Nederland, kan significant negatieve effecten veroorzaken op moerasbroedvogels, in het bijzonder de Roerdomp en Grote karekiet, omdat intensivering van de graasdruk
op in waterstaande rietvegetaties broedlocaties aantast. Ook kwalificerende habitattypen kunnen significant negatieve effecten ondervinden als gevolg van bijvoorbeeld het bemesten van
schrale graslanden t.b.v. foerageergebied, of eutrofiëring van oppervlaktewater in deelgebieden waar ruiende ganzen worden opgevangen.
Handelingsperspectief
Afschot en verjaging zijn gedurende de broedtijd niet of nauwelijks mogelijk in de rietmoerassen en kraggengebieden zonder risico op significant negatieve effecten, maar wel in aangrenzende graslandgebieden op voldoende afstand (figuur 5.7). Legselbehandeling en het vangen
van zomerganzen in rui- en foerageergebieden kan in principe in het gehele Natura 2000gebied, mits randvoorwaarden worden opgevolgd (figuur 5.8). Het plaatsen van ganzenwerende rasters op de grens van moeras- en agrarisch gebied kan uitgevoerd worden zonder specifieke randvoorwaarden. Habitatverandering en inrichting van opvanggebieden is in water- en
moerasrijke gebieden en het kraggenlandschap echter niet mogelijk zonder risico's op significant negatieve effecten. Dit kan alleen op voedselrijke graslandpercelen in randzones van De
Weerribben en buiten de Natura 2000-begrenzing.
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Tabel 5.4. Beoordeling van zomerganzenbeheer in De Weerribben. Beheeractiviteiten zijn samen genomen tot vijf
groepen. De beoordeling is volgens een 'stoplichtmodel' weergegeven per groep van habitats of soorten, gericht op de
meest kritische soorten. In tekst is een toelichting vermeld over de aard van het effect en randvoorwaarden, die een
significant effect kunnen voorkomen.

uitvoering mogelijk zonder effecten op de kwaliteit of kwantiteit van kwalificerende waarden
risico op beperkte effecten of tijdelijke verstoringen die niet significant negatief zijn
risico op significant negatieve effecten, die voorkomen kunnen worden middels randvoorwaarden
significant negatieve effecten zijn in deelgebieden en/of perioden niet uitgesloten, omdat randvoorwaarden
mogelijk niet toereikend zijn (zie kaarten handelingsperspectief)

habitattype/soort
Kranswierwateren
Meren krabbenscheer fonteinkruiden
Vochtige heiden
Blauwgraslanden
Ruigten en zomen
Ttrilvenen
Veenmosrietlanden
Galigaanmoerassen
Hoogveenbossen
Gevlekte witsnuitlibel
Grote vuurvlinder
Gestreepte waterroofkever
Bittervoorn
Grote modderkruiper
Kleine modderkruiper
Meervleermuis
Groenknolorchis
Platte schijfhoren
Gevlekte witsnuitlibel
Grote vuurvlinder
Roerdomp
Purperreiger
Porseleinhoen
Watersnip
Zwarte Stern
Snor
Rietzanger

ISD
1

Grote karekiet

1

1
1
1
0
1
0
1
1
1
1

plaatsen
kuikenwerend
raster
geen effect

habitat
verandering
significant
effect niet uit
te sluiten,
indien
waterpeil
ongeschikt
(te hoog of
te laag)
wordt

realiseren
ganzenopvanggebieden
significant effect
niet uit te sluiten,
indien waterpeil
ongeschikt (te
hoog of te laag)
wordt

afschot en
verjaging
effect te beperken tot
tijdelijke verstoring/verslechtering
voorkomen, indien
betreding beperkt en
infrequent is

legselbehandeling
en vangsten
effect te beperken
tot tijdelijke verstoring, indien vanaf
het water wordt
gewerkt

geen effect

geen effect

geen effect

geen effect

geen effect

binnen 50-500 m risico
op significant effect als
gevolg van verlaten van
nest in broedtijd (maartjuli)

effect te beperken
tot tijdelijke verstoring, indien vanaf
het water wordt
gewerkt

geen effect

significant
niet uit te
sluiten,
omdat
broedhabitat
ongeschikt
kan worden
of gevoelig
voor predatie

significant niet uit
te sluiten, omdat
broedhabitat
ongeschikt kan
worden of gevoelig voor predatie

1
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
1
0
1
1
0
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Figuur 5.5. Verspreiding van zomerganzen in De Weerribben en omgeving. Weergegeven zijn broedlocaties, ruigebieden, concentraties in juli en de verspreiding in oktober (Grauwe gans, Kolgans).
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Figuur 5.6. Verspreiding van effectgevoelige kwalificerende waarden in de Wieden en omgeving. Opgenomen zijn
betredings- en waterkwaliteitgevoelige habitattypen en habitatsoorten, verstoringsgevoelige broedvogels (broedlocaties
en foerageergebied) en niet-broedvogels (slaapplaatsen, ruigebieden, foerageergebied).
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Figuur 5.7. Handelingsperspectief voor afschot en verjaging in De Weerribben. Vermeld zijn de uitvoeringsmogelijkheden en risico's op negatieve effecten op kwalificerende natuurwaarden. Randvoorwaarden: zie hoofdstuk 6.
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Figuur 5.8. Handelingsperspectief voor legselbehandeling en vangsten in De Weerribben. Vermeld zijn de uitvoeringsmogelijkheden en risico's op negatieve effecten op kwalificerende natuurwaarden. Randvoorwaarden: zie hoofdstuk 6.
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Zwarte Meer

Zomerganzen
In het Zwarte Meer broedden in de periode 2009-2012 ca 30 paar Grauwe ganzen en een enkele Brandgans (totaal 6 locaties; gegevens Natuurmonumenten). De dichtheid is het hoogst
aan de westelijke zijde van de zuidelijke oeverlanden. Deze oeverzone wordt ook gebruikt als
ruigebied (figuur 5.9).
Effectgevoelige gebieden
Verspreid over de moerasoeverzones van de zuidoever en in de oosthoek van het Zwarte Meer
(omgeving Vogeleiland en Zwarte Hoek) broeden kwalificerende moerasvogels (Roerdomp,
Porseleinhoen, Snor, Grote karekiet, Rietzanger), waarvan de Roerdomp het meest verstoringsgevoelig is. Purperreiger en Porseleinhoen zijn onregelmatige broedvogels. Betredingsgevoelige kwalificerende habitattypen ontbreken. Voor al deze soorten, met uitzondering van de
Rietzanger, geldt een hersteldoelstelling. De zuidelijke en oostelijke oeverzones worden in het
winterhalfjaar gebruikt als slaap- en rustplaats door ganzen (Grauwe gans, Kolgans, Toendrarietgans), eenden (Krakeend, Smient, Slobeend, Wintertaling) en Meerkoet. Kleine zwanen
slapen langs een deel van de zuidoever, Zwarte sterns en Grutto's ter hoogte van het Vogeleiland.
Beoordeling
De vereiste toetsing van effecten is in een aantal gevallen onduidelijk, omdat in het aanwijzingsbesluit is vermeld dat de instandhoudingsdoelen voor de Kolgans weliswaar betrekking
hebben op de foerageerfunctie, maar dat mogelijk de slaapfunctie belangrijker is (voldoende
telgegevens ontbreken). Binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied is echter nauwelijks foerageergebied voor deze soort. Een draagkrachtverandering buiten de begrenzing kan
daarom wel invloed hebben op de aantallen binnen de begrenzing en op de functie als slaapplaats. In dit geval is er ecologisch gezien sprake van een effect. De instandhoudingsdoelen
voor de Toendrarietgans en Smient hebben betrekking op de slaapplaatsfunctie, zodat in elk
geval voor deze soorten externe werking van toepassing is.
Geen negatieve effecten
Het plaatsen van kuikenwerende rasters heeft geen negatief effect; hoogstens treedt een tijdelijke verstoring van vogels op tijdens het plaatsen van het raster. Habitatsoorten ondervinden
geen negatieve effecten van verschillende typen maatregelen. Hierbij is er van uitgegaan dat
bij habitatverandering geen sprake is van volledige droogval van poelen. Habitatverandering en
het inrichten van ganzenopvanggebieden op voedselrijke graslandgebieden buiten de Natura
2000-begrenzing heeft geen negatief effect op kwalificerende waarden binnen het Natura 2000gebied.
Effecten beperkt of tijdelijk verstorend
Verstoring door afschot en verjaging in het foerageergebied van winterganzen (maart-april,
oktober) betreft gronden buiten Natura 2000-gebied. Dit kan beoordeeld worden als een tijdelijk, niet significant effect, aangezien ruimschoots voldoende foerageergebied aanwezig is voor
de aanwezige aantallen en de instandhoudingsdoelen; de huidige aantallen van de Kolgans
liggen aanzienlijk hoger dan de instandhoudingsdoelen, www.synbiosys.alterra.nl,
www.sovon.nl).

58 A&W-rapport 1917 Verstorings/verslechteringstoets ganzenbeheer in Overijssel

Significante effecten te voorkomen of te beperken
Significant negatieve effecten van legselbehandeling kunnen in voorkomen worden door vóór
de aankomst van de Grote karekiet in maart-april vanaf het water te werken en broedhabitat
niet aan te tasten. De Grote karekiet nestelt in waterrietzones; de broedperiode valt in de
maanden mei-augustus. Negatieve effecten van vangsten van families of ruiende vogels in de
oeverzones kunnen beperkt worden tot tijdelijke verstoringen, indien grote karekiet-habitat niet
wordt aangetast. Verstoringseffecten van afschot en verjaging in de zuid- en oostoevers van
het meer kunnen buiten de broedperiode, namelijk september-oktober, beperkt blijven mits 500
m afstand tot slaapplaatsen aangehouden wordt, niet vaker dan één maal per week gewerkt
wordt en voldoende uitwijkmogelijkheden aanwezig blijven. Dit houdt in dat op minimaal 500 m
afstand rustig gebied aanwezig is met een omvang van minimaal 100 ha. In dat geval kan het
effect beperkt worden tot een tijdelijke verstoring zonder significant effect.
Significante effecten niet uit te sluiten
Significante effecten zijn niet uit sluiten indien afschot of verjaging wordt toegepast in de rietrijke zuidelijke en oostelijke oeverlanden in de omgeving (50-500 m) van kwalificerende broedvogels in de broedperiode (maart-augustus) en ter hoogte van ruiconcentraties van watervogels in de ruiperiode (juni-augustus). Roerdomp, Purperreiger, Porseleinhoen, Grote karekiet
en Snor zijn kritisch, omdat hersteldoelen zijn gesteld. In een deel van het gebied zijn herstelmaatregelen uitgevoerd om de situatie voor deze soorten te verbeteren. Ook het veranderen
van de vegetatie of het waterpeil gaat gepaard met mogelijk significant negatieve effecten,
evenals het (meer dan in de huidige situatie het geval is) maaien van riet, omdat broedlocaties
ongeschikt worden en/of dekking in rui- of rustgebieden van eenden en andere watervogels
verdwijnen. Het optimaliseren van de actuele ruigebieden kan significant negatieve effecten
veroorzaken op Roerdomp en Grote karekiet, omdat intensivering van de graasdruk op in waterstaande rietvegetaties broedlocaties aantast.
Handelingsperspectief
Afschot en verjaging zijn zonder risico op significant negatieve effecten mogelijk in aangrenzend agrarisch gebied, en in het Zwarte Meer in augustus-oktober indien deze activiteiten in
een beperkt deel van de oeverzone plaatsvinden; in dat geval blijven voldoende uitwijkmogelijkheden voor watervogels aanwezig (tabel 5.5; figuur 5.11). Legselbehandeling en het vangen
van zomerganzen kunnen in principe in het gehele Natura 2000-gebied worden uitgevoerd,
mits randvoorwaarden worden opgevolgd (figuur 5.12. Het plaatsen van ganzenwerende rasters op de grens van moeras- en agrarisch gebied is mogelijk zonder randvoorwaarden. Habitatverandering en het inrichten van ganzenopvanggebieden is alleen buiten Natura 2000gebied mogelijk zonder risico's op significant negatieve effecten.
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Tabel 5.5. Beoordeling van zomerganzenbeheer in het Zwarte Meer. Beheeractiviteiten zijn samen genomen tot vijf
groepen. De beoordeling is volgens een 'stoplichtmodel' weergegeven per groep van habitats of soorten, gericht op de
meest kritische soorten. In tekst is een toelichting vermeld over de aard van het effect en randvoorwaarden, die een
significant effect kunnen voorkomen. Tussen haakjes: instandhoudingsdoel (ISD) foerageergebied (f) of slaapplaats (s)

uitvoering mogelijk zonder effecten op de kwaliteit of kwantiteit van kwalificerende
waarden
risico op beperkte effecten of tijdelijke verstoringen die niet significant negatief zijn
risico op significant negatieve effecten, die voorkomen kunnen worden middels
randvoorwaarden
significant negatieve effecten zijn in deelgebieden en/of perioden niet uitgesloten,
omdat randvoorwaarden mogelijk niet toereikend zijn (zie kaarten handelingsperspectief)

habitattype/soort
Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden
Ruigten en zomen
(moerasspirea)

ISD
1
0

Glanshaver- en
vossenstaarthooilanden (grote vossenstaart)
Grote modderkruiper
Kleine modderkruiper
Rivierdonderpad
Meervleermuis
Roerdomp
Purperreiger
Porseleinhoen
Snor
Grote karekiet

1
0
0
0
0
1
1
1
1
1

Rietzanger
Fuut (f)
Aalscholver (f)
Lepelaar (f)
Kleine Zwaan (f)
Toendrarietgans (s)
Kolgans (f; s?))
Grauwe Gans (f)
Smient (s)
Krakeend (f)
Wintertaling (f)
Pijlstaart (f)
Slobeend (f)
Tafeleend (f)
Kuifeend (f)
Meerkoet (f)
Grutto (s)
Zwarte Stern (f)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

plaatsen
kuikenwerend raster

realiseren
ganzenopvanggebieden
significant
effect niet uit
te sluiten,
indien waterpeil ongeschikt (te
hoog of te
laag) wordt

habitatverandering
significant
effect niet
uit te
sluiten,
indien
waterpeil
ongeschikt
(te hoog of
te laag)
wordt

afschot en
verjaging
effect te beperken
tot tijdelijke verstoring/verslechtering
voorkomen, indien
betreding beperkt
en infrequent is

legselbehandeling en vangsten
effect te beperken
tot tijdelijke
verstoring, indien
vanaf het water
wordt gewerkt en
waterrietzones
niet worden
aangetast

geen effect

geen effect

geen effect

geen effect

geen effect

binnen 50-500 m
risico op significant
effect als gevolg
van verlaten van
nest in broedtijd

effect te beperken
tot tijdelijke
verstoring, indien
randvoorwaarden
worden opgevolgd

geen effect

significant
niet uit te
sluiten,
omdat
broedhabitat
ongeschikt
kan worden
of gevoelig
voor predatie

in oostelijke en
zuidelijke oeverzone kans op significant effect ter
hoogte van ruiconcentraties, daarbuiten effect te beperken tot tijdelijke
verstoring

beperkt verstorend effect, geen
effect op aantallen

geen effect

beperkt, geen
significant
effect

significant
niet uit te
sluiten,
omdat
broedhabitat ongeschikt kan
worden of
gevoelig
voor predatie
beperkt,
geen
significant
effect

geen effect
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Figuur 5.9. Verspreiding van zomerganzen in het Zwarte Meer en omgeving. Weergegeven zijn broedlocaties, ruigebieden, concentraties in juli en de verspreiding in oktober (Grauwe gans, Kolgans).

A&W-rapport 1917 Verstorings/verslechteringstoets ganzenbeheer in Overijssel

61

Figuur 5.10. Verspreiding van effectgevoelige kwalificerende waarden in het Zwarte Meer en omgeving. Opgenomen
zijn verstoringsgevoelige broedvogels (broedlocaties en foerageergebied) en niet-broedvogels (slaapplaatsen, ruigebieden, foerageergebied).

62 A&W-rapport 1917 Verstorings/verslechteringstoets ganzenbeheer in Overijssel

Figuur 5.11. Handelingsperspectief voor afschot en verjaging in het Zwarte Meer. Vermeld zijn de uitvoeringsmogelijkheden en risico's op negatieve effecten op kwalificerende natuurwaarden. Randvoorwaarden: zie hoofdstuk 6.
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Figuur 5.12. Handelingsperspectief voor legselbehandeling en vangsten in het Zwarte Meer. Vermeld zijn de uitvoeringsmogelijkheden en risico's op negatieve effecten op kwalificerende natuurwaarden. Randvoorwaarden: zie hoofdstuk 6.
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5.5

Ketelmeer & Vossemeer

Zomerganzen
In het Ketelmeer & Vossemeer broedden in 2009 43 paar Grauwe ganzen, 7 paar Nijlganzen, 4
paar Brandganzen en 1 paar Grote canadese gans in het oostelijk deel van het Ketelmeer en
het noordelijk deel in het Vossemeer (broedvogelmeetnetplot Staatsbosbeheer, figuur 5.13).
Mogelijk broeden ook ganzen in de IJsseldelta en het zuidelijk deel van het Vossemeer. Tijdens de julitellingen van zomerganzen in 2009 en 2013 werd de grootste concentraties gezien
in de IJsseldelta en noordelijk langs het Vossemeer in de Vossenwaard en Zuiderwaard, het
noordwestelijk deel van het gebied. Uit maandelijkse wintervogeltellingen van ganzen blijkt dat
in deze polders hoge dichtheden Grauwe ganzen grazen; de dichtheden in de aangrenzende
binnendijkse gebieden van de IJsseldelta (Kattenwaard) zijn geringer (Hornman 2013). Mogelijk ruien groepen (met name Grauwe) ganzen in de waterpartijen tussen de eilanden van de
IJsseldelta en achter de strekdammen (tussen de zogenoemde poffertjes) in het Vossemeer.
Deze deelgebieden komen in aanmerking om ganzenbeheer uit te voeren.
Effectgevoelige gebieden
In het Ketelmeer en Vossemeer zijn geen habitattypen of habitatsoorten kwalificerend. In de
oeverlanden van oostelijke Ketelmeeroever en het Vossemeer broeden verspreid kwalificerende moerasbroedvogels: Roerdomp (2 paar in 2003-2007 in het Ketelmeer, 0-1 paar in 20072011) en Grote karekiet (15-20 paar Ketelmeer en 8-15 paar Vossemeer in 2003-2007, 16-33
paar in beide gebieden samen 2007-2011); het Porseleinhoen is wel kwalificerend, maar niet
als broedvogel vastgesteld in deze periode (Van der Hut et al. 2008, www.sovon.nl; figuur
5.14). Deze soorten broeden vrijwel uitsluitend in het oeverlanden van het Ketelmeer. Slaapplaatsen en rustgebieden van ganzen en ander watervogels bevinden zich in de gehele zuidelijke zone van het Ketelmeer, de IJsseldelta en het Vossemeer. Vanuit de oeverzones ondernemen ganzen voedselvluchten naar aangrenzende graslanden en akkers in Oost-Flevoland
(met name Rietgans) en Vossenwaard en Zuidwaard (met name Kolgans en Grauwe gans).
Beoordeling
De vereiste toetsing van effecten is in een aantal gevallen onduidelijk, omdat in het aanwijzingsbesluit is vermeld dat de instandhoudingsdoelen voor de Kolgans en Kleine zwaan weliswaar betrekking hebben op de foerageerfunctie, maar dat mogelijk de slaapfunctie belangrijker
is (voldoende telgegevens ontbreken). Binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied is
echter nauwelijks foerageergebied voor deze soorten. Een draagkrachtverandering buiten de
begrenzing kan daarom wel invloed hebben op de aantallen binnen de begrenzing en op de
functie als slaapplaats. In dit geval is er ecologisch gezien sprake van een effect. Het instandhoudingsdoel voor de Smient heeft betrekking op de slaapplaatsfunctie, zodat in elk geval voor
deze soort externe werking van toepassing is.
Geen negatieve effecten
Het plaatsen van kuikenwerende rasters heeft geen negatief effect; hoogstens treedt een tijdelijke verstoring van vogels op tijdens het plaatsen van het raster. Habitatsoorten ondervinden
geen negatieve effecten van verschillende typen maatregelen. Hierbij is er van uitgegaan dat
bij habitatverandering geen sprake is van volledige droogval van waterpartijen. Habitatverandering en het inrichten van ganzenopvanggebieden op voedselrijke graslandgebieden buiten de
Natura 2000-begrenzing hebben geen negatief effect op kwalificerende waarden binnen het
Natura 2000-gebied.
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Effecten beperkt of tijdelijk verstorend
Afschot en verjaging is in aangrenzende graslanden buiten de Natura 2000-begrenzing, waar
zomerganzen kunnen foerageren, is mogelijk zonder risico op een significant negatief effect.
Verstoring door afschot en verjaging in het foerageergebied van winterganzen (Kolgans, Grauwe gans en Rietgans, maart-april, oktober) betreft gronden buiten Natura 2000-gebied. Dit
wordt beoordeeld als een tijdelijk, niet significant effect, aangezien ruimschoots voldoende
foerageergebied aanwezig is voor de aanwezige aantallen en de instandhoudingsdoelen (de
huidige
aantallen
liggen
aanzienlijk
hoger
dan
de
instandhoudingsdoelen,
www.synbiosys.alterra.nl, www.sovon.nl).
Significante effecten te voorkomen of te beperken
Significant negatieve effecten van legselbehandeling kunnen in voorkomen worden door vóór
de aankomst van de Grote karekiet in maart-april vanaf het water te werken en broedhabitat
niet aan te tasten. De Grote karekiet nestelt in waterrietzones; de broedperiode valt in de
maanden mei-augustus. Significante verstoringseffecten van afschot en verjaging in rustgebieden van eenden in de zuidoever van het Ketelmeer kunnen beperkt worden tot tijdelijke verstoringen mits niet vaker dan één maal per week gewerkt wordt, 500 m afstand tot de IJsselmonding aangehouden wordt en voldoende uitwijkmogelijkheden aanwezig blijven. Dit houdt in dat
ook elders op het Ketelmeer op minimaal 500 m afstand rustig gebied aanwezig is met een
omvang van minimaal 100 ha. In dat geval kan het effect beperkt worden tot een tijdelijke verstoring zonder significant effect.
Significante effecten niet uit te sluiten
Significante effecten zijn niet uit sluiten indien afschot of verjaging wordt toegepast in de rietrijke oostelijke oeverlanden van het Ketelmeer en Vossemeer in de omgeving (50-500 m) van
kwalificerende broedvogels in de broedperiode (maart-augustus) en ter hoogte van ruiconcentraties van watervogels in de ruiperiode (juni-augustus). Roerdomp, Porseleinhoen en Grote
karekiet zijn kritisch, omdat hersteldoelen zijn gesteld. Dat geldt ook voor ruiende eenden (juniaugustus) en watervogelconcentraties in nazomer en herfst in deze deelgebieden. Ook het
veranderen van de vegetatie of het waterpeil gaat hier gepaard met mogelijk significant negatieve effecten, evenals het maaien van riet, omdat broedlocaties ongeschikt worden en/of dekking in rui- of rustgebieden van eenden en andere watervogels verdwijnen. Het optimaliseren
van de actuele ruigebieden kan significant negatieve effecten veroorzaken op Roerdomp en
Grote karekiet, omdat intensivering van de graasdruk op in waterstaande rietvegetaties broedlocaties kan aantasten.
Handelingsperspectief
Afschot en verjaging zijn zonder risico op significant negatieve effecten mogelijk in aangrenzend agrarisch gebied, en in het zuidelijk en westelijk deel van het Ketelmeer indien deze activiteiten in een beperkt deel van de oeverzone plaatsvindt; in dat geval blijven voldoende uitwijkmogelijkheden voor watervogels aanwezig (tabel 5.10; figuur 5.15). Legselbehandeling en
het vangen van zomerganzen kunnen in principe in het gehele Natura 2000-gebied worden
uitgevoerd, mits randvoorwaarden worden opgevolgd (figuur 5.16). Het plaatsen van ganzenwerende rasters op de grens van moeras- en agrarisch gebied is mogelijk zonder randvoorwaarden, bijvoorbeeld langs de oostoever van het Ketelmeer en Vossemeer. Habitatverandering en het inrichten van ganzenopvanggebieden is alleen buiten Natura 2000-gebied mogelijk
zonder risico's op significant negatieve effecten.
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Tabel 5.6. Beoordeling van zomerganzenbeheer in het Ketelmeer & Vossemeer. Beheeractiviteiten zijn samen genomen tot vijf groepen. De beoordeling is volgens een 'stoplichtmodel' weergegeven per soortengroep, gericht op de
meest kritische soorten. In tekst is een toelichting vermeld over de aard van het effect en randvoorwaarden, die een
significant effect kunnen voorkomen. Tussen haakjes: instandhoudingsdoel (ISD) foerageergebied (f) of slaapplaats (s)

uitvoering mogelijk zonder effecten op de kwaliteit of kwantiteit van kwalificerende waarden
risico op beperkte effecten of tijdelijke verstoringen die niet significant negatief zijn
risico op significant negatieve effecten, die voorkomen kunnen worden middels randvoorwaarden
significant negatieve effecten zijn in deelgebieden en/of perioden niet uitgesloten, omdat randvoorwaarden
mogelijk niet toereikend zijn (zie kaarten handelingsperspectief)

habitattype/soort
Roerdomp
Porseleinhoen
Grote karekiet

Fuut (f)
Aalscholver (f, s)
Lepelaar (f)
Kleine Zwaan (f; s?)
Toendrarietgans (s)
Kolgans (f; s?)
Grauwe Gans (f)
Krakeend (f)
Wintertaling (f)
Pijlstaart (f)
Tafeleend (f)
Kuifeend (f)
Nonnetje (f)
Grote Zaagbek (f)
Visarend (f)
Meerkoet (f)
Grutto (s)
Reuzenstern (s)

ISD
1
1

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

afschot en
verjaging
binnen 50-500 m
risico op significant effect als
gevolg van verlaten van nest in
broedtijd (maartaugustus)
in oostelijke
oeverzone kans
op significant
effect (ruigebieden); in zuid en
westelijk deel van
Ketelmeer beperkt effect,
indien actieradius
beperkt is.

legselbehandeling
en vangsten
effect te beperken
tot tijdelijke verstoring, indien vanaf
het water wordt
gewerkt en waterrietzones niet
worden aangetast
beperkt verstorend
effect, geen effect
op aantallen

plaatsen
kuikenwerend
raster
geen effect

geen effect

habitat
verandering
significant niet uit
te sluiten, omdat
broedhabitat
ongeschikt, of
predatiedruk
verhoogd kan
worden
beperkt, geen
significant effect

realiseren
ganzenopvanggebieden
significant niet uit te
sluiten, omdat
broedhabitat ongeschikt kan worden

beperkt, geen
significant effect
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Figuur 5.13. Verspreiding van zomerganzen in het Ketelmeer en Vossemeer en omgeving. Weergegeven zijn broedlocaties, ruigebieden, concentraties in juli.
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Figuur 5.14. Verspreiding van effectgevoelige kwalificerende waarden in het Ketelmeer en Vossemeer en omgeving.
Opgenomen zijn betredings- en waterkwaliteitgevoelige habitattypen en habitatsoorten, verstoringsgevoelige broedvogels (broedlocaties) en niet-broedvogels (slaapplaatsen, ruigebieden, foerageergebied).
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Figuur 5.15. Handelingsperspectief voor afschot en verjaging in het Ketelmeer & Vossemeer. Vermeld zijn de uitvoeringsmogelijkheden en risico's op negatieve effecten op kwalificerende natuurwaarden. Randvoorwaarden: zie hoofdstuk 6.
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Figuur 5.16. Handelingsperspectief voor afschot en verjaging in het Ketelmeer & Vossemeer. Vermeld zijn de uitvoeringsmogelijkheden en risico's op negatieve effecten op kwalificerende natuurwaarden. Randvoorwaarden: zie hoofdstuk 6.
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Veluwerandmeren

Afbakening onderzoeksgebied
Het Natura 2000-gebied Veluwerandmeren omvat het Drontermeer, Veluwemeer en Wolderwijd/Nuldernauw. Alleen het noordelijk deel van het Drontermeer ligt (deels) binnen de Provincie Overijssel. Uitsluitend het (gehele) Drontermeer is in het onderzoek betrokken, omdat de
schaal van het onderzoek voldoende is om effecten van zomerganzenbeheer in Overijssel op
kwalificerende waarden in het Natura 2000-gebied te beoordelen.
Zomerganzen
Recente aantalsopgaven van het aantal broedende ganzen in het Drontermeer waren niet beschikbaar. In 2000 broedden minimaal enkele tientallen paren Grauwe gans in het gebied (Van
der Jeugd 2002). Geschikt broedgebied is aanwezig in de oostelijke oeverzones van het meer.
Tijdens de julitellingen van zomerganzen in 2009 en 2013 is alleen een groep ganzen gezien
ten noorden van het Reeve-eiland (figuur 5.17). Uit maandelijkse wintervogeltellingen van ganzen blijkt dat in deze polders vrij hoge dichtheden Grauwe ganzen en matige dichtheden Rietgans en Kolgans grazen (Hornman 2013; deze soorten zijn echter niet kwalificerend voor de
Veluwerandmeren. Dat geldt wel voor de Kleine zwaan en (met name de) Smient, die hier ook
foerageren.
Mogelijk ruien groepen (met name Grauwe) ganzen in de beschutte waterpartijen van het Rietveld Elburg en aan de oostzijde achter de eilanden. Deze deelgebieden komen in principe
aanmerking om ganzenbeheer uit te voeren.
Effectgevoelige gebieden
In het Drontermeer zijn kwalificerende habitattypen of habitatsoorten niet effectgevoelig voor
zomerganzenbeheer. In de oostelijke oeverzone broeden verspreid kwalificerende moerasbroedvogels: Roerdomp (3 broedlocaties in 2003-2007) en Grote karekiet (18-24 paren in
2003-2007; gegevens SOVON in Van der Hut et al. 2008; figuur 5.18). Deze soorten broeden
hoofdzakelijk in de beschutte water- en rietrijke delen van het Rietveld Elburg en aan de oostzijde van de eilanden. Slaapplaatsen en rustgebieden van watervogels bevinden zich verspreid
over het meer langs oeverzones, afhankelijk van de windrichting.
Beoordeling
De vereiste toetsing van effecten is in een enkel geval onduidelijk, omdat in het aanwijzingsbesluit is vermeld dat het instandhoudingsdoel voor de Smient betrekking heeft op zowel de foerageerfunctie als slaapplaatsfunctie, maar geen kwantificering voor deze functies afzonderlijk is
opgenomen. Een draagkrachtverandering buiten de begrenzing kan invloed hebben op de aantallen binnen de begrenzing en op de functie als slaapplaats. In dat geval is er ecologisch gezien sprake van een effect. De draagkracht is echter voor zover bekend niet bepaald, zodat
niet duidelijk is of habitatverandering met verlies aan geschikt foerageergebied een risico een
significant negatief effect kan hebben.
Geen negatieve effecten
Het plaatsen van kuikenwerende rasters heeft geen negatief effect; hoogstens treedt een tijdelijke verstoring van vogels op tijdens het plaatsen van het raster. Habitatsoorten ondervinden
geen negatieve effecten van verschillende typen maatregelen. Hierbij is er van uitgegaan dat
bij habitatverandering geen sprake is van volledige droogval van waterpartijen. Het inrichten
van ganzenopvanggebieden op voedselrijke graslandgebieden buiten de Natura 2000begrenzing heeft geen negatief effect.
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Effecten beperkt of tijdelijk verstorend
Verstoring als gevolg van afschot of verjaging in aangrenzend agrarisch gebied, foerageergebied van de Smient (maart-april, oktober) wordt beoordeeld als een tijdelijk, niet significant
effect, aangezien voldoende uitwijkmogelijkheden aanwezig zijn.
Significante effecten te voorkomen of te beperken
Significant negatieve effecten van legselbehandeling kunnen in principe voorkomen worden
door vanaf het water te werken buiten broedlocaties van de Grote karekiet, die in waterriet
nestelt. Dit is echter in de praktijk lastig te realiseren; actuele kennis van de broedvogelverspreiding is vereist. In aangrenzende graslanden buiten de Natura 2000-begrenzing, waar
Grauwe ganzen in het voorjaar (maart-begin april) foerageren, is afschot en verjaging mogelijk
zonder risico op een significant negatief effect. Onduidelijk is of habitatverandering (zoals verschraling, verruiging) buiten de Natura 2000-begrenzing een negatief effect heeft op kwalificerende waarden binnen het Natura 2000-gebied m.b.t. de Smient (zie uitleg voorgaande paragraaf); indien voldoende geschikt foerageergebied gehandhaafd blijft worden negatieve effecten voorkomen.
Significante effecten niet uit te sluiten
Significante effecten zijn niet uit sluiten indien afschot of verjaging worden toegepast in de rietrijke oostelijke oeverzones van het Rietveld Elburg en achter de eilanden op korte afstand (ca
50 m) van kwalificerende broedvogels in de broedperiode (maart-juli; zie tabel 5.13). Roerdomp, en Grote karekiet zijn kritisch, omdat hersteldoelen zijn gesteld. Significante effecten
kunnen ook niet uitgesloten worden op ruiende eenden (juni-augustus) in de nazomer in deze
deelgebieden. Ook het veranderen van de vegetatie of het waterpeil gaat hier gepaard met
mogelijk significant negatieve effecten, evenals het maaien van riet, omdat broedlocaties ongeschikt worden en/of dekking in rui- of rustgebieden van eenden en andere watervogels verdwijnen. Het optimaliseren van de actuele ruigebieden kan significant negatieve effecten veroorzaken op Roerdomp en Grote karekiet, omdat intensivering van de graasdruk op in waterstaande
rietvegetaties broedlocaties aantast.
Handelingsperspectief
Afschot en verjaging zijn zonder risico op significant negatieve effecten mogelijk in aangrenzend agrarisch gebied (tabel 5.12; figuur 7.19). Legselbehandeling en het vangen van zomerganzen kunnen in principe in het gehele Natura 2000-gebied worden uitgevoerd, mits randvoorwaarden worden opgevolgd (figuur 5.20). Het plaatsen van ganzenwerende rasters op de
grens van moeras- en agrarisch gebied is mogelijk zonder randvoorwaarden, bijvoorbeeld
langs de oostoever van het meer. Habitatverandering en het inrichten van ganzenopvanggebieden is wellicht alleen buiten Natura 2000-gebied mogelijk zonder risico's op significant negatieve effecten (zie uitleg onzekerheid toetsingscriterium voorgaande paragraaf).
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Tabel 5.7. Beoordeling van zomerganzenbeheer in de Veluwerandmeren (Drontermeer). Beheeractiviteiten zijn samen
genomen tot vijf groepen. De beoordeling is volgens een 'stoplichtmodel' weergegeven per groep van habitats of
soorten, gericht op de meest kritische soorten. In tekst is een toelichting vermeld over de aard van het effect en randvoorwaarden, die een significant effect kunnen voorkomen. Tussen haakjes: instandhoudingsdoel (ISD) foerageergebied (f) of slaapplaats (s).

uitvoering mogelijk zonder effecten op de kwaliteit of kwantiteit van kwalificerende waarden
risico op beperkte effecten of tijdelijke verstoringen die niet significant negatief zijn
risico op significant negatieve effecten, die voorkomen kunnen worden middels randvoorwaarden
significant negatieve effecten zijn in deelgebieden en/of perioden niet uitgesloten, omdat randvoorwaarden
mogelijk niet toereikend zijn (zie kaarten handelingsperspectief)

habitattype/soort

ISD

Kranswierwateren

0

Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden
Kleine modderkruiper
Rivierdonderpad
Meervleermuis
Roerdomp
Grote karekiet

Fuut (f)
Aalscholver (f)
Grote Zilverreiger (s)
Lepelaar (f)
Kleine Zwaan (f)
Smient (f, s)
Krakeend (f)
Pijlstaart (f)
Slobeend (f)
Krooneend (f)
Tafeleend (f)
Kuifeend (f)
Brilduiker (f)
Nonnetje (f)
Grote Zaagbek (f)
Meerkoet (f)

0
0
0
0
1

1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

afschot en
verjaging

legselbehandeling
en vangsten

kuikenwerend
raster plaatsen

habitat
verandering
significant
effect niet uit
te sluiten,
indien waterpeil ongeschikt (te hoog
of te laag)
wordt

realiseren
ganzenopvanggebieden

geen effect

geen effect

geen effect

geen effect

geen effect

geen effect

geen effect

geen effect

geen effect

binnen 50-500 m
risico op significant
effect als gevolg
van verlaten van
nest in broedtijd
(maart-augustus)

effect te beperken
tot tijdelijke verstoring, indien vanaf
het water wordt
gewerkt en waterrietzones niet worden aangetast

geen effect

significant niet
uit te sluiten,
omdat broedhabitat ongeschikt kan
worden

effect te beperken
tot tijdelijke verstoring indien op
voldoende afstand
van
rust/slaapplaatsen
wordt gewerkt

beperkt verstorend
effect, geen effect
op aantallen

geen effect

significant niet
uit te sluiten,
omdat broedhabitat ongeschikt kan
worden of
predatiedruk
verhoogd kan
worden
beperkt, geen
significant
effect met
uitzondering
van de
Smient: effect
onduidelijk,
tenzij voldoende foerageergebied
gehandhaafd
wordt

beperkt, geen
significant
effect
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Figuur 5.17. Verspreiding van zomerganzen in de Veluwerandmeren (Drontermeer) en omgeving. Weergegeven zijn,
concentraties in juli, gegevens broedlocaties en ruigebieden ontbreken.
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Figuur 5.18. Verspreiding van effectgevoelige kwalificerende waarden in de Veluwerandmeren (Drontermeer) en omgeving. Opgenomen zijn verstoringsgevoelige broedvogels (broedlocaties); niet-broedvogels (slaapplaatsen, ruigebieden, foerageergebied) komen verspreid over het gehele gebied voor.
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Figuur 5.19. Handelingsperspectief voor afschot en verjaging in de Veluwerandmeren (Drontermeer). Vermeld zijn de
uitvoeringsmogelijkheden en risico's op negatieve effecten op kwalificerende natuurwaarden. Randvoorwaarden: zie
hoofdstuk 6.
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Figuur 5.20. Handelingsperspectief voor afschot en verjaging in (Drontermeer). Vermeld zijn de uitvoeringsmogelijkheden en risico's op negatieve effecten op kwalificerende natuurwaarden. Randvoorwaarden: zie hoofdstuk 6.
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5.7

Zwarte Water en Vecht

Zomerganzen
Ganzen broeden langs het Zwarte water en de Vecht in rietkragen van zandgaten, kolken en
strengen. In 2009 broedden 62 paar Grauwe ganzen, 14 paar Canadese ganzen, 6 paar Nijlganzen en 2 paar Soepganzen in het Zwarte Water (gegevens Staatsbosbeheer, figuur 5.21).
In de ruiperiode concentreren Grauwe ganzen zich in de zandgaten, zoals blijkt uit de julitellingen van 2009 en 2013; Canadese ganzen en Soepganzen uit het gebied ruien mogelijk in
Zwolle (med. J. Bredenbeek, Staatsbosbeheer).
Effectgevoelige gebieden
Kwalificerende habitattypen en habitatsoorten zijn aanwezig in zandgaten en kolken (Krabbenscheer en fonteinkruidvegetaties, Bittervoorn, Kleine modderkruiper) en uiterwaarden (glanshavergraslanden, ruigten en ooibos). Deze habitattypen en -soorten zijn niet gevoelig voor
zomerganzenbeheer, met uitzondering van ingrepen in vegetatie en waterpeil.
In goed ontwikkelde rietpercelen en rietkragen van de zandgaten en kolken komen kwalificerende broedvogels voor: Roerdomp, en Grote karekiet; Zwarte sterns broeden op vlotjes in
drie kolonies (figuur 5.22). De Kwartelkoning is een kwalificerende broedvogel in een groot deel
van de uiterwaarden (eind mei - half augustus), het Porseleinhoen komt locaal voor. De zandgaten worden in het winterhalfjaar als slaap- en rustplaats gebruikt door een aantal kwalificerende watervogels, die in de omliggende graslanden foerageren (Kleine zwaan, Kolgans,
Smient, Meerkoet); daarnaast verblijven hier Slobeend en Pijlstaart. Ganzen, zwanen en steltlopers slapen vooral in het zandgat Prins van Wijngaarden, waar zandbanken zijn aangelegd,
en op een plasdrasperceel ten zuiden van Zwartsluis; Smienten rusten verspreid over verschillende locaties. Ook Grutto's maken van deze deelgebieden gebruik als slaapplaats. Er zijn
geen ruigebieden van betekenis van andere kwalificerende watervogels dan ganzen
Beoordeling
Geen negatieve effecten
Het plaatsen van kuikenwerende rasters heeft geen negatief effect; hoogstens treedt een tijdelijke verstoring van vogels op tijdens het plaatsen van het raster. Habitatsoorten ondervinden
geen negatieve effecten van verschillende typen maatregelen. Hierbij is er van uitgegaan dat
bij habitatverandering geen sprake is van volledige droogval van waterpartijen. Het inrichten
van ganzenopvanggebieden op voedselrijke graslandgebieden buiten de Natura 2000begrenzing heeft geen negatief effect op kwalificerende waarden binnen het Natura 2000gebied.
Effecten beperkt of tijdelijk verstorend
Verstoring door afschot en verjaging in foerageergebied van winterganzen (maart-april, oktober) op gronden buiten Natura 2000-gebied wordt beoordeeld als een tijdelijk, niet significant
effect, indien voldoende foerageergebied aanwezig in relatie tot de instandhoudingsdoelen. In
hoeverre dit het geval is voor de Smient, is niet duidelijk. Het instandhoudingsdoel voor deze
soort heeft betrekking op de foerageer- én slaapfunctie; Smienten die slapen binnen de begrenzing van het Natura 2000-gebied foerageren ook daarbuiten. Negatieve effecten kunnen
echter voorkomen worden (zie volgende paragraaf). Kwalificerende habitattypen kunnen een
beperkt effect ondervinden als gevolg van eutrofiëring van oppervlaktewater in zandgaten en
kolken indien hier ruiende ganzen worden opgevangen.
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Significante effecten te voorkomen of te beperken
Significant negatieve effecten van legselbehandeling en vangsten kunnen beperkt worden door
groeilocaties van ruigten en zomen, broedlocaties van Roerdomp en Grote karekiet in rietkragen en rietpercelen (maart-juli) en broedlocaties van de Kwartelkoning in de uiterwaarden (eind
mei-medio augustus) niet te betreden, maar in zandgaten en kolken vanaf het water te werken
buiten locaties met Zwarte sterns (mei-augustus). In aangrenzend graslandgebied binnen de
Natura 2000-begrenzing, waar zomerganzen kunnen foerageren, is afschot en verjaging van
andere soorten in maart-april en september-oktober mogelijk zonder risico op een significant
negatief effect, mits ca. 500 m afstand gehouden wordt van zandgaten en kolken, daarbuiten
uitwijkgebied beschikbaar blijft op minimaal 500 m afstand en niet vaker dan één maal per
week gewerkt wordt. Onduidelijk is of habitatverandering (zoals verschraling, verruiging) buiten
de Natura 2000-begrenzing een negatief effect heeft op kwalificerende waarden binnen het
Natura 2000-gebied m.b.t. de Smient (zie uitleg voorgaande paragraaf); indien voldoende geschikt foerageergebied gehandhaafd blijft worden negatieve effecten voorkomen.
Significante effecten niet uit te sluiten
Significante effecten zijn niet uit sluiten indien afschot of verjaging worden toegepast in zandgaten en kolken in de omgeving (tot minimaal 50 en maximaal 500 m) van kwalificerende
broedvogels in de broedperiode (maart-augustus). Het meest kritisch zijn Roerdomp, Grote
karekiet en Zwarte stern, omdat een hersteldoel is gesteld. Dit geldt eveneens in de uiterwaarden voor de Kwartelkoning, die aanwezig kan zijn in de periode eind mei- augustus. Het veranderen van de vegetatie of het waterpeil kan in de uiterwaarden en oeverlanden van zandgaten
en kolken gepaard gaan met mogelijk significant negatieve effecten, omdat het maaien van riet
broedlocaties ongeschikt maakt en kwalificerende habitattypen in de uiterwaarden aangetast
kunnen worden. Het optimaliseren van de actuele ruigebieden van zomerganzen in zandgaten
en kolken kan significant negatieve effecten veroorzaken op Roerdomp en Grote karekiet, indien intensivering van de graasdruk op in waterstaande rietvegetaties broedlocaties aantast.
Handelingsperspectief
Afschot en verjaging binnen Natura 2000-gebied is mogelijk in de uiterwaardegraslanden op
minimaal 500 m afstand van zandgaten en kolken in de periode maart-eind mei en septemberoktober, binnen een beperkt gebied, zodat voldoende uitwijkmogelijkheden aanwezig zijn (tabel
5.14; figuur 5.23). Legselbehandeling en het vangen van zomerganzen in rui- en foerageergebieden kan in principe in het gehele Natura 2000-gebied, mits vanaf het water wordt gewerkt
en zwarte sternkolonies in de broedtijd (mei-juli) worden vermeden (figuur 5.24). Het plaatsen
van ganzenwerende rasters op de grens van moeras- en agrarisch gebied is mogelijk zonder
randvoorwaarden. Habitatverandering en het inrichten van ganzenopvanggebieden is alleen
buiten Natura 2000-gebied mogelijk zonder risico's op significant negatieve effecten.
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Tabel 5.8. Beoordeling van zomerganzenbeheer in het Natura 2000-gebied Zwarte Water en Vecht en omgeving.
Beheeractiviteiten zijn samen genomen tot vijf groepen. De beoordeling is volgens een 'stoplichtmodel' weergegeven
per groep van habitats of soorten, gericht op de meest kritische soorten. In tekst is een toelichting vermeld over de
aard van het effect en randvoorwaarden, die een significant effect kunnen voorkomen. Tussen haakjes: instandhoudingsdoel (ISD) foerageergebied (f) of slaapplaats (s).

uitvoering mogelijk zonder effecten op de kwaliteit of kwantiteit van kwalificerende waarden
risico op beperkte effecten of tijdelijke verstoringen die niet significant negatief zijn
risico op significant negatieve effecten, die voorkomen kunnen worden middels randvoorwaarden
significant negatieve effecten zijn in deelgebieden en/of perioden niet uitgesloten, omdat randvoorwaarden mogelijk niet
toereikend zijn (zie kaarten handelingsperspectief)

habitattype/soort

ISD

Meren met krabbenscheer en fonteinkruiden

1

Ruigten en zomen
(moerasspirea)

0

Glanshaver- en vossenstaarthooilanden
(grote vossenstaart)

1

Droge hardhoutooibossen
Bittervoorn

1
0

Kleine modderkruiper
Roerdomp

0
1

Porseleinhoen
Kwartelkoning

0
0

Zwarte Stern

1

Grote karekiet

1

Kleine Zwaan (f)
Kolgans (f)

0
0

Smient (f, s)
Pijlstaart (f)

0
0

Slobeend (f)
Meerkoet (f)

0
0

Grutto (f, s)

0

plaatsen
kuikenwerend
raster
geen effect

habitat
verandering
significant effect
niet uit te sluiten, indien
waterpeil ongeschikt wordt (te
hoog of te laag)

realiseren
ganzenopvanggebieden
Mogelijk beperkt
effect als gevolg
van eutrofiering
in ruigebieden

afschot en
verjaging
effect te beperken tot
tijdelijke verstoring/verslechtering,
indien groeilocaties
(ruigten en zomen) niet
intensief worden betreden

legselbehandeling en
vangsten
effect te beperken tot
tijdelijke verstoring/verslechtering,
indien groeilocaties
(ruigten en zomen) niet
intensief worden betreden

geen effect

geen effect

geen effect

geen effect

geen effect

binnen 50-500 m risico
op significant effect als
gevolg van verlaten van
nest in broedtijd (maartaugustus)

effect te beperken tot
tijdelijke verstoring,
indien vanaf het water
wordt gewerkt buiten
broedlocaties Zwarte
stern

geen effect

significant niet
uit te sluiten,
omdat broedhabitat ongeschikt
kan worden of
gevoelig voor
predatie

effect te te beperken tot
tijdelijke verstoring indien
op voldoende afstand
van rust/slaapplaatsen
wordt gewerkt

beperkt verstorend
effect, geen effect op
aantallen

geen effect

beperkt, geen
significant effect
mogelijk met
uitzondering
van de Smient:
effect onduidelijk, tenzij voldoende foerageergebied
gehandhaafd
wordt

significant niet uit
te sluiten, omdat
broedhabitat
ongeschikt kan
worden (sterke
begrazing van
riet, broedlocaties
Zwarte stern)
beperkt, geen
significant effect
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Figuur 5.21. Verspreiding van zomerganzen in de Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht en omgeving. Weergegeven
zijn broedlocaties, ruigebieden, concentraties in juli.
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Figuur 5.22. Verspreiding van effectgevoelige kwalificerende waarden in de Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht en
omgeving. Opgenomen zijn betredings- en waterkwaliteitgevoelige habitattypen en habitatsoorten, verstoringsgevoelige broedvogels (broedlocaties) en niet-broedvogels (slaapplaatsen, ruigebieden, foerageergebied).
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Figuur 5.23. Handelingsperspectief voor afschot en verjaging in de Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht. Vermeld zijn
de uitvoeringsmogelijkheden en risico's op negatieve effecten op kwalificerende natuurwaarden. Randvoorwaarden: zie
hoofdstuk 6.

84 A&W-rapport 1917 Verstorings/verslechteringstoets ganzenbeheer in Overijssel

Figuur 5.24. Handelingsperspectief voor afschot en verjaging in de Uiterwaarden Zwarte Water en Vecht. Vermeld zijn
de uitvoeringsmogelijkheden en risico's op negatieve effecten op kwalificerende natuurwaarden. Randvoorwaarden: zie
hoofdstuk 6.
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Uiterwaarden IJssel

Zomerganzen
Zomerganzen broeden langs de IJssel in groot aantal in rietkragen van tichelgaten, uiterwaardeplassen en nevengeulen; in 2008-2009 werden in totaal 758 paar geteld (figuur 7.25, tabel
5.16). Hier broeden ook tientallen Canadese ganzen, Nijlganzen en Soepganzen.
Tabel 5.9. Aantal broedende ganzen langs de IJssel in en grenzend aan Overijssel, in 2008-2009.

deelgebied

Grauwe gans

Canadese gans

Uiterwaarden noordwest
Uitwerwaarden zuidwest
Vreugdenrijkerwaard
Tichelgaten Windesheim
Wijhe-Uitwerwaarden
Duursche Waarden
Hengforder Waarden

56
88
4
244
222
50
94

2
1
11
9
5
5

TOTAAL

758

33

Nijlgans

Soepgans

9
15

1
2

6
5
5
3

4
4
8
4

43

23

jaar, bron
2009, SBB
2009, SBB
2008, NM
2008, SBB
2008, SBB
2008, SBB
2008, SBB

Uit de julitellingen van 2009 en 2013 blijkt dat grote aantallen ganzen langs nagenoeg het gehele traject van de IJssel verblijven met concentraties in de gebieden waar ook gebroed wordt.
Hier zijn waarschijnlijk ook ruiconcentraties aanwezig.
Effectgevoelige gebieden
Kwalificerende habitattypen en habitatsoorten zijn aanwezig in tichelgaten en uiterwaardenplassen (Krabbenscheer en fonteinkruidvegetaties, Bittervoorn, Kleine en Grote modderkruiper,
Kamsalamander), IJssel (Rivierdonderpad) en uiterwaarden (slikkige rivieroevers, stroomdalgraslanden, glanshavergraslanden, ruigten en ooibos, essen-iepenbossen). Deze habitattypen
en -soorten zijn niet gevoelig voor zomerganzenbeheer, met uitzondering van ingrepen in vegetatie en waterpeil. De Bever is gevoeliger voor verschillende vormen van ganzenbeheer. De
soort is verspreid over het IJsseltraject waargenomen. Tussen Kampen en Deventer leven
waarschijnlijk acht dieren; een burcht is aangetroffen in de Duursche Waarden (www.telmee.nl,
Tabak & Van der Schee 2012).
Kwalificerende broedvogels die gevoelig kunnen zijn voor zomerganzenbeheer komen voor in
tichelgaten (in het bijzonder Zwarte stern en IJsvogel) en uiterwaarden (Kwartelkoning en Porseleinhoen). Dit geldt in het bijzonder voor de Kwartelkoning: de IJsseluiterwaarden zijn een
bolwerk voor deze soort met in sommige jaren tientallen broedparen (64 in 2008,
www.sovon.nl).
De tichelgaten, nevengeulen en uiterwaardenplassen worden in het winterhalfjaar als slaap- en
rustplaats gebruikt door een aantal kwalificerende watervogels, die in de omliggende graslanden en akkers foerageren (Wilde zwaan, Kleine zwaan, Kolgans, Grauwe gans, Smient, Meerkoet); daarnaast verblijven hier grondeleenden, duikeenden en Nonnetjes. Ook steltlopers
(Scholekster, Grutto, Kievit, Wulp, Tureluur) maken gebruik van kale eilanden en ondergelopen
graslanden als slaapplaats en foerageren in de uiterwaardengraslanden (Oranjewoud 2010,
Tabak & Van der Schee 2012, De Rooij & Van de Laar 2012, Leenman et al. 2013).
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Beoordeling
Geen negatieve effecten
Het plaatsen van kuikenwerende rasters heeft geen negatief effect; hoogstens treedt een tijdelijke verstoring van vogels op tijdens het plaatsen van het raster. Habitatsoorten ondervinden
geen negatieve effecten van verschillende typen maatregelen. Hierbij is er van uitgegaan dat
bij habitatverandering geen sprake is van volledige droogval van waterpartijen. Habitatverandering en het inrichten van ganzenopvanggebieden op voedselrijke graslandgebieden buiten de
Natura 2000-begrenzing heeft geen negatief effect op kwalificerende waarden binnen het Natura 2000-gebied.
Effecten beperkt of tijdelijk verstorend
Verstoring door afschot en verjaging in foerageergebied van winterganzen (maart-april, oktober) gronden buiten Natura 2000-gebied wordt beoordeeld als een tijdelijk, niet significant effect, aangezien ruimschoots voldoende foerageergebied aanwezig is voor de aanwezige aantallen en de instandhoudingsdoelen. Berekend is dat in binnen de begrenzing van het Natura
2000-gebied een overcapaciteit van ca. 1 miljoen kolgansdagen aanwezig is uitgaande van de
nulsituatie in oktober 2005 (DLG 2012). Kwalificerende habitattypen kunnen een beperkt effect
ondervinden als gevolg van eutrofiëring van oppervlaktewater in tichelgaten en uiterwaardenplassen waar ruiende ganzen worden opgevangen.
Significante effecten te voorkomen of te beperken
Significant negatieve effecten van afschot en verjaging in uiterwaarden kunnen beperkt worden
tot tijdelijke verstoringen, indien een afstand van minimaal 500 m van watervogelconcentraties
in uiterwaardenplassen, nevengeulen en tichelgaten wordt aangehouden. Significant negatieve
effecten van legselbehandeling en vangsten kunnen beperkt worden door broedlocaties van de
Kwartelkoning in de uiterwaarden (eind mei-medio augustus) niet te betreden, maar in uiterwaardenplassen vanaf het water te werken buiten locaties met Zwarte sterns (mei-augustus).
In aangrenzend graslandgebied binnen de Natura 2000-begrenzing, waar zomerganzen kunnen foerageren, is afschot en verjaging in maart-april en september-oktober mogelijk zonder
risico op een significant negatief effect, mits ca. 500 m afstand gehouden wordt van zandgaten
en kolken, daarbuiten uitwijkgebied beschikbaar blijft op minimaal 500 m afstand en niet vaker
dan één maal per week gewerkt wordt.
Significante effecten niet uit te sluiten
Significante effecten zijn niet uit sluiten indien afschot of verjaging worden toegepast in en rond
tichelgaten en uiterwaardenplassen in de omgeving (afstand 50-500 m) van kwalificerende
broedvogels (Aalscholver, Zwarte stern, IJsvogel) in de broedperiode (maart-augustus) of op
korte afstand van een beverburcht. Dit geldt eveneens voor een groot deel van de uiterwaarden, waar Porseleinhoen en Kwartelkoning aanwezig kunnen zijn in de periode april- augustus.
Deze soorten zijn kritisch, omdat een hersteldoel is gesteld. In grote delen van de uiterwaarden
binnen het Natura 2000-gebied gaat ook het veranderen van de vegetatie of het waterpeil gepaard met mogelijk significant negatieve effecten op kwalificerende habitattypen, broedvogels
en bevers.
Handelingsperspectief
Afschot en verjaging binnen Natura 2000-gebied is mogelijk in de uiterwaardegraslanden op
minimaal 500 m afstand van watervogelconcentraties in de periode maart-eind mei en september-oktober binnen een beperkt gebied, zodat voldoende uitwijkmogelijkheden aanwezig zijn
(tabel 5.17; figuur 5.27). De mogelijkheden voor afschot en verjaging binnen Natura 2000 gebied zijn nog geringer dan in de eerder besproken gebieden omdat enkele broedvogelsoorten
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overal voor kunnen komen en de broedlocaties niet exact bekend zijn en omdat de watervogels in dit Natura-2000 gebied meer voorspelbaar geconcentreerd zitten in de tichelgaten, nevengeulen en uiterwaardenplassen.
Legselbehandeling en het vangen van zomerganzen in rui- en foerageergebieden kan in principe in het gehele Natura 200-gebied, mits vanaf het water wordt gewerkt en zwarte sternkolonies in de broedtijd (mei-juli) worden vermeden (figuur 5.28). Het plaatsen van ganzenwerende
rasters op de grens van moeras- en agrarisch gebied is mogelijk zonder randvoorwaarden.
Habitatverandering en het inrichten van ganzenopvanggebieden is alleen buiten Natura 2000gebied mogelijk zonder risico's op significant negatieve effecten.
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Tabel 5.10. Beoordeling van zomerganzenbeheer in het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel en omgeving. Beheeractiviteiten zijn samen genomen tot vijf groepen. De beoordeling is volgens een 'stoplichtmodel' weergegeven per
groep van habitats of soorten, gericht op de meest kritische soorten. In tekst is een toelichting vermeld over de aard
van het effect en randvoorwaarden, die een significant effect kunnen voorkomen. Tussen haakjes: instandhoudingsdoel (ISD) foerageergebied (f) of slaapplaats (s).

uitvoering mogelijk zonder effecten op de kwaliteit of kwantiteit van kwalificerende waarden
risico op beperkte effecten of tijdelijke verstoringen die niet significant negatief zijn
risico op significant negatieve effecten, die voorkomen kunnen worden middels randvoorwaarden
significant negatieve effecten zijn in deelgebieden en/of perioden niet uitgesloten, omdat randvoorwaarden mogelijk
niet toereikend zijn (zie kaarten handelingsperspectief)
plaatsen
afschot en
legselbehandeling kuikenwerend
habitat
raster
habitattype/soort (verkorte naam)
ISD
verjaging
en vangsten
verandering
geen effect
effect te beperken
effect te beperken
significant
Meren krab.scheer fonteinkruiden
1
tot tijdelijke verstotot tijdelijke verstoeffect niet uit
Beken/rivieren grote fonteinkruiden
1
ring/verslechtering,
ring/verslechtering,
te sluiten,
Slikkige rivieroevers
1
indien groeilocaties
indien groeilocaties
indien water(ruigten en zomen)
(ruigten en zomen)
peil ongeStroomdalgraslanden
1
niet
intensief
worniet
intensief
worschikt wordt
Ruigten en zomen (moerasspirea)
0
den betreden
den betreden
(te hoog of te
Ruigten zomen (harig w.roosje)
0
laag)
Ruigten zomen (droge bosranden)
1
Glanshaverhooilanden
Glanshaverhooiland (gr.vos.staart)

1
1

Zachthout-,droge hardhoutooibossen
Essen-iepenbossen

1
1

Bittervoorn, Rivierdonderpad
Grote, Kleine modderkruiper

0
0

Kamsalamander

0

Bever
Aalscholver

0
0

Porseleinhoen
Kwartelkoning

1
1

Zwarte Stern

0

IJsvogel

0

Fuut (f)
Aalscholver (f, s)

0
0

Kleine Zwaan, Wilde zwaan (f, s)
Kolgans, Grauwe gans, Smient (f, s)

0
0

Krakeend, Wilde eend, Pijlstaart (f)
Wintertaling, Slobeend (f)

0
0

Tafeleend. Kuifeend (f)
Nonnetje (f)

0
0

Meerkoet (f)

0

Scholekster, Wulp, Grutto, Tureluur
(f, s)

0

Kievit (f)

0

realiseren
ganzenopvanggebieden
mogelijk beperkt
effect als gevolg
van eutrofiering in
ruigebieden

geen effect

geen effect

geen effect

geen effect

geen effect

effect te beperken
tot tijdelijke verstoring indien op
afstand van burchten wordt gewerkt

mogelijk beperkt,
tijdelijk effect

geen effect

geen effect

binnen 50-500 m
risico op significant
effect als gevolg
van verlaten van
nest in broedtijd
(maart-augustus)

effect te beperken
tot tijdelijke verstoring, indien vanaf
het water wordt
gewerkt buiten
broedlocaties
Zwarte stern

geen effect

effect te beperken
tot tijdelijke verstoring indien op
voldoende afstand
van
rust/slaapplaatsen
wordt gewerkt

beperkt verstorend
effect, geen effect
op aantallen

geen effect

significant
effect niet uit
te sluiten,
indien waterpeil ongeschikt wordt
significant niet
uit te sluiten,
omdat broedhabitat ongeschikt kan
worden of
gevoelig voor
predatie
beperkt, geen
significant
effect

significant niet uit
te sluiten, omdat
broedhabitat
ongeschikt kan
worden (Zwarte
stern)
beperkt, geen
significant effect
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Figuur 5.25. Verspreiding van zomerganzen in de Uiterwaarden IJssel en omgeving. Weergegeven zijn broedlocaties,
en concentraties in juli.
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Figuur 5.26. Verspreiding van effectgevoelige kwalificerende waarden in de Uiterwaarden IJssel en omgeving. Opgenomen zijn betredings- en waterkwaliteitgevoelige habitattypen en habitatsoorten, verstoringsgevoelige broedvogels
(broedlocaties) en niet-broedvogels (slaapplaatsen, ruigebieden, foerageergebied).
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Figuur 5.27. Handelingsperspectief voor afschot en verjaging in de Uiterwaarden IJssel en omgeving. Vermeld zijn de
uitvoeringsmogelijkheden en risico's op negatieve effecten op kwalificerende natuurwaarden. Randvoorwaarden: zie
hoofdstuk 6.
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Figuur 5.28. Handelingsperspectief voor afschot en verjaging in de Uiterwaarden IJssel en omgeving. Vermeld zijn de
uitvoeringsmogelijkheden en risico's op negatieve effecten op kwalificerende natuurwaarden. Randvoorwaarden: zie
hoofdstuk 6.
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Engbertsdijksvenen

Zomerganzen
In de jaren 2000-2008 broedden in de Engbertsdijksven maximaal 15 paar Brandgans, 1 Canadese gans en 10 Grauwe gans in en rond de plassen in het gebied (gegevens Staatsbosbeheer, figuur 5.29). Grauwe ganzen gebruiken het gebied niet veel als ruigebied; de zandwinplassen in de omgeving zijn van groter betekenis (informatie R. Ruis, Staatsbosbeheer). De
julitellingen van zomerganzen in 2009 en 2013 laten zien dat (Grauwe) ganzen in juli (- augustus) overdag buiten deze plassen in beperkt aantal ook in de Engbertsdijksvenen aanwezig
zijn.
Effectgevoelige gebieden
In de Engbertsdijksvenen wordt gestreefd naar herstel van hoogveenvegetaties. Het habitattype herstellend hoogveen is aanwezig in een zeer groot deel van het gebied (Wassink et al.
2007) en voor beide typen is een hersteldoel vastgesteld.
Geoorde futen broeden verspreid over het gebied (9-16 paar in 2007-2011, www.sovon.nl;
figuur 5.30).
Toendrarietganzen foerageren in het winterhalfjaar (oktober-maart) op akkerpercelen, deels ten
oosten en (met name) ten noordwesten van de Engbertsdijksvenen (Wassink et al. 2007). De
ganzen slapen in de centrale Grote plas in het gebied (Jansen et al 2013), het seizoensmaximum was 3.400 in 2010/2011 (www.sovon.nl).
Kraanvogels slapen in maart-april met maximaal enkele tientallen exemplaren in de grote plas
van de Engbertsdijksvenen; zij foerageren op graslandpercelen in het oostelijk aangrenzende
agrarische gebied met gangbare en natuurgerichte landbouw; in augustus-september kunnen
enkele exemplaren aanwezig zijn, en ook in de broedperiode (mei-juli) zijn Kraanvogels waargenomen (2011-2013; www.waarneming.nl).
Beoordeling
Geen negatieve effecten
Het plaatsen van kuikenwerende rasters heeft geen negatief effect; hoogstens treedt een tijdelijke verstoring op tijdens het plaatsen. Habitatverandering en het inrichten van ganzenopvanggebieden op voedselrijke graslandgebieden buiten de Natura 2000-begrenzing heeft geen negatief effect op kwalificerende waarden binnen het Natura 2000-gebied.
Effecten beperkt of tijdelijk verstorend
Verstoring door afschot en verjaging in het foerageergebied van Rietganzen (maart, oktober)
buiten Natura 2000-gebied kan beoordeeld worden als een tijdelijk, niet significant effect, indien
voldoende foerageergebied aanwezig is in relatie tot de instandhoudingsdoelen. Dit is echter
niet zeker. Indien afschot of verjaging van toepassing kan zijn, is een nader onderzoek nodig.
Significante effecten te voorkomen of te beperken
Significant negatieve effecten als gevolg van betreding van kwalificerende habitattypen tijdens
afschot, verjaging, legselbehandeling worden voorkomen indien de betreding niet intensief is
en niet frequent optreedt. Significant negatieve effecten van afschot en verjaging op Kraanvogels kunnen beperkt worden tot tijdelijke verstoringen door uitsluitend buiten Natura 200-gebied
te werken en dar in de periode maart-april (wanneer Kraanvogels aanwezig zijn) het kraanvogelfoerageergebied te vermijden. Significant negatieve effecten van legselbehandeling en
vangsten in de Engbertsdijksvenen kunnen beperkt worden door broedlocaties van Geoorde
futen te mijden in de broedperiode (april-juli).
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Significante effecten niet uit te sluiten
Significante effecten zijn niet uit sluiten indien afschot of verjaging worden toegepast in en rond
de plassen van de Engbertdijksvenen, omdat hier Geoorde futen broeden (vestigings-, broeden
jongenperiode april-augustus), Kraanvogels slapen (maart-april), evenals Rietganzen (oktobermaart). Kwalificerende habitattypen kunnen een beperkt effect ondervinden als gevolg van
eutrofiëring van oppervlaktewater in zandgaten en kolken waar ruiende ganzen worden opgevangen.
Handelingsperspectief
Afschot en verjaging binnen Natura 2000-gebied is mogelijk buiten Natura 2000-gebied, met
uitzondering van het oostelijk aangrenzende gebied in maart-april (figuur 5.31). Legselbehandeling en het vangen van zomerganzen in rui- en foerageergebieden kan in principe in het gehele Natura 2000-gebied, mits vanaf het water wordt gewerkt en broedlocaties van de Geoorde
fuut (mei-juli) worden vermeden (figuur 5.32). Het plaatsen van ganzenwerende rasters op de
grens van moeras- en agrarisch gebied is mogelijk zonder randvoorwaarden. Habitatverandering en het inrichten van ganzenopvanggebieden is alleen buiten Natura 2000-gebied mogelijk
zonder risico's op significant negatieve effecten.

Tabel 5.11. Beoordeling van zomerganzenbeheer in het Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen en omgeving. Beheeractiviteiten zijn samen genomen tot vijf groepen. De beoordeling is volgens een 'stoplichtmodel' weergegeven per
groep van habitats of soorten, gericht op de meest kritische soorten. In tekst is een toelichting vermeld over de aard
van het effect en randvoorwaarden, die een significant effect kunnen voorkomen. Tussen haakjes: instandhoudingsdoel (ISD) foerageergebied (f) of slaapplaats (s).

habitattype/soort
Droge heiden
Actieve hoogvenen
(hoogveenlandschap)
Herstellende hoogvenen

geen effecten op de kwaliteit of kwantiteit van kwalificerende waarden
risico op beperkte effecten of tijdelijke verstoringen die niet significant negatief zijn
risico op significant negatieve effecten, die voorkomen kunnen worden middels randvoorwaarden
significant negatieve effecten zijn in deelgebieden en/of perioden niet uitgesloten, omdat randvoorwaarden mogelijk niet
toereikend zijn (zie kaarten handelingsperspectief)
plaatsen
realiseren
afschot en
legselbehandeling
habitat
kuikenwerend
ganzenISD
verjaging
en vangsten
raster
verandering
opvanggebieden
effect te beperken tot
geen effect
significant effect
binnen Natura
0 effect te beperken
tot tijdelijke verstotijdelijke verstoniet uit te sluiten,
2000-gebied
ring/verslechtering,
ring/verslechtering,
indien waterpeil
significant effect
1 indien groeilocaties
indien groeilocaties
ongeschikt wordt
niet uit te sluiten,
niet intensief worniet intensief worden
(te hoog of te laag) als gevolg van
betreden
eutrofiering
1 den betreden

Geoorde fuut

0

Toendrarietgans (s)

0

Kraanvogel (s)

0

binnen 50-500 m
risico op significant
effect als gevolg
van verlaten van
nest in broedtijd
(april-juli)
effect te beperken
tot tijdelijke verstoring, indien buiten
Natura 2000-gebied
en in maart-april
buiten kraanvogelfoerageergebied
wordt gewerkt

effect te beperken tot
tijdelijke verstoring,
indien vanaf het water
wordt gewerkt buiten
broedlocatie Geoorde
fuut
beperkt verstorend
effect, geen effect op
aantallen (uitvoering
maart-april)

geen effect

geen effect

significant niet uit
te sluiten, omdat
broedhabitat
ongeschikt kan
worden of gevoelig
voor predatie
beperkt, geen
significant effect

significant niet uit
te sluiten, omdat
broedhabitat
ongeschikt kan
worden
beperkt, geen
significant effect
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Figuur 5.29. Verspreiding van zomerganzen in de Engbertsdijksvenen en omgeving. Weergegeven zijn broedlocaties,
ruigebieden, concentraties in juli.

96 A&W-rapport 1917 Verstorings/verslechteringstoets ganzenbeheer in Overijssel

Figuur 5.30. Verspreiding van effectgevoelige kwalificerende waarden in de Engbertsdijksvenen en omgeving. Opgenomen zijn betredings- en waterkwaliteitgevoelige habitattypen en habitatsoorten, verstoringsgevoelige broedvogels
(broedlocaties) en niet-broedvogels (slaapplaatsen, ruigebieden, foerageergebied).
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Figuur 5.31. Handelingsperspectief voor afschot en verjaging in de Engbertsdijksvenen en omgeving. Vermeld zijn de
uitvoeringsmogelijkheden en risico's op negatieve effecten op kwalificerende natuurwaarden. Randvoorwaarden: zie
hoofdstuk 6.
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Figuur 5.32. Handelingsperspectief voor legselbehandeling en vangsten in de Engbertsdijksvenen en omgeving. Vermeld zijn de uitvoeringsmogelijkheden en risico's op negatieve effecten op kwalificerende natuurwaarden. Randvoorwaarden: zie hoofdstuk 6.
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Overige gebieden

De overige Natura 2000-gebieden in Overijssel zijn niet op basis van verspreidingskaarten
onder de loep genomen, omdat geen sprake is van problemen met ganzen van betekenis. Het
betreft ven- en heidegebieden en de bossen van landgoederen Oldenzaal (tabel 5.21). In deze
gebieden zijn habitattypen en habitatsoorten aanwezig die zeer gevoelig zijn voor de habitatkwaliteit. Kwalificerende vogelsoorten in deelgebieden met zomerganzen zijn in deze gebieden
niet aanwezig, met mogelijk één uitzondering. Op de Sallandse heuvelrug zijn Korhoen, Nachtzwaluw en Roodborsttapuit kwalificerend. Grauwe ganzen worden de laatste jaren ook in heidegebieden waargenomen, waaronder het Noetselerveld op de Sallandse Heuvelrug (waarneming.nl). Afschot en verjaging kunnen de genoemde kwalificerende vogelsoorten verstoren. In
dat geval is nader onderzoek naar mogelijke effecten noodzakelijk, waarin de verspreiding van
deze soorten betrokken wordt. Afschot, verjaging, legselbehandeling en vangsten kunnen in de
overige gebieden uitgevoerd worden zonder negatieve effecten, mits betredingsgevoelige habitattypen niet intensief betreden worden. Het plaatsen van kuikenwerende rasters is mogelijk
zonder randvoorwaarden. Het veranderen van de habitat- of terreinkwaliteit (aanpassing van
opgroeihabitat, peilaanpassing of verhoging van de predatiedruk) en het creëren van ganzenopvanggebieden gaat in alle Natura 2000-gebieden gepaard met risico's op significant negatieve effecten; het handelingsperspectief voor dergelijke maatregelen is wel aanwezig in aangrenzende agrarische gebieden.
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Tabel 5.12. Beoordeling van mogelijke effecten van beheermaatregelen per Natura 2000-gebied. De beoordeling
betreft de meest kritische, of combinatie van kritische kwalificerende waarden per gebied. De beoordeling van effecten
van het resultaat van beheermaatregelen (effectieve reductie van ganzenaantallen is in de laatste kolom opgenomen.

39
41

Vecht- en Beneden-Reggegebied
Boetelerveld

42
43

Sallandse Heuvelrug
Wierdense Veld

44
45

Borkveld
Springendal

46
47

Bergvennen & Brecklenkampse Veld
Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek

48
49

Lemselermaten
Dinkelland

50
51

Landgoederen Oldenzaal
Lonnekermeer

53
54

Buurserzand & Haaksbergerveen
Witteveen

55

Aamsveen

habitatverandering

realiseren ganzenopvanggebieden

plaatsen kuikenwerend raster

verjagen dmv teeltaanpassing

verjagen visueel en akoestich

legselbehandeling

vangen oudervopgels met kuikens

vangen ruiende vogels

gebieds
nr
Natura 2000-gebied / maatregel

afschot

geen effecten op de kwaliteit of kwantiteit van kwalificerende waarden
risico op significant negatieve effecten, die voorkomen kunnen worden middels randvoorwaarden
significant negatieve effecten zijn in deelgebieden en/of perioden niet uitgesloten, omdat randvoorwaarden
mogelijk niet toereikend zijn (zie kaarten handelingsperspectief)
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Randvoorwaardenstellend kader

In de beoordeling van mogelijke effecten van beheermaatregelen zijn aspecten benoemd die
bepalend zijn voor het al dan niet optreden van negatieve effecten op kwalificerende waarden
in Natura 2000-gebieden. In een groot aantal gevallen kunnen effecten voorkomen of beperkt
worden door bij het uitvoeren van maatregelen rekening te houden met deze aspecten. De
randvoorwaarden kunnen van gebied tot gebied verschillen, in samenhang met de aanwezige
kwalificerende waarden. De randvoorwaarden geven de grenzen aan waarbinnen gewerkt kan
worden, zodat significant negatieve effecten uitblijven. In deze lijst is ook een uitleg en onderbouwing van randvoorwaarden gegeven, voor zover deze nog niet is vermeld in hoofdstuk 4.
In de handelingsperspectiefkaartenkaarten per gebied (hoofdstuk 6) wordt verwezen naar de
desbetreffende randvoorwaarden. Voor het plaatsen van kuikenwerende rasters zijn geen specifieke randvoorwaarden vereist. Deze maatregel is daarom niet in de lijst opgenomen.
Afschot en verjaging
A1 Beperk afschot of verjaging tot de periode september-oktober, buiten de broedtijd van
kwalificerende vogelsoorten. Het betreft de periode waarin kwalificerende moerasvogesoorten een territorium vestigen tot en met de periode dat jongen nog gebonden zijn aan
het nest. Deze periode loopt van maart tot en met augustus. De Roerdomp is een vroege
soort, die vanaf begin maart een territorium vestigt (White et al. 2006, Van der Hut 2010,
gegevens R. van der Hut). Verschillende soorten kunnen in augustus nog jongen op het
nest hebben (Roerdomp, Snor, Rietzanger; Van der Hut 1986, White et al. 2006).
A2 Houd bij afschot of verjaging binnen Natura 2000-gebied binnen de broedtijd van kwalificerende vogelsoorten, de maanden maart-augustus, minimaal 500 m afstand tot broedlocaties aan. Deze soorten verschillen per gebied en kunnen zijn: Geoorde fuut, Roerdomp, Purperreiger, Bruine kiekendief, Porseleinhoen, Watersnip, Snor, Zwarte stern,
Rietzanger, Grote karekiet en/of Kwartelkoning. Wellicht is een kortere afstand mogelijk,
maar nader onderzoek is nodig om deze afstand vast te stellen (zie paragraaf 4.3). In de
beoordelingskaarten is de afstand 50-500 m als onzekerheidszone geel weergegeven.
A3 Houd bij afschot of verjaging een afstand aan van minimaal 500 m tot ruilocaties in de
periode juni-augustus. Ruiende vogels kunnen niet of moeilijk uitwijken naar andere gebieden en hebben dekking nodig. Voorkom daarom verstoring van ruilocaties en houd
een verstoringsafstand aan van 500 m voor watervogels (zie paragraaf 4.3).
A4 Houd bij afschot of verjaging een afstand aan van minimaal 500 m tot slaapplaatsen van
kwalificerende watervogels in de gehele periode maart-oktober. De periode waarin
slaapplaatsen worden gebruikt is afhankelijk van de betrokken soorten en verschilt per
gebied. Slaapplaatsen kunnen in verschillende seizoenen gebruikt worden, indien zowel
ganzen, eenden als steltlopers gebruik maken van de slaapplaats. Rust is een belangrijke voorwaarde voor het functioneren van slaapplaatsen. Voorkom daarom verstoring van
slaapplaatsen en houd een verstoringsafstand aan van 500 m voor watervogels (zie paragraaf 4.3).
A5 Beperk afschot en verjaging in foerageergebieden tot grootschalige gebieden, waar
pleisterende of foeragerende vogels voldoende uitwijkmogelijkheden hebben; dit betekent dat op minimaal 500 m afstand uitwijkgebied aanwezig is met een oppervlakte van
minimaal 100 ha (zie paragraaf 4.3).
A6 Voer afschot of verjaging in foerageergebieden met kwalificerende vogelsoorten niet
vaker uit dan één maal per week. In dat geval kan het gebied door deze soorten nog
voldoende benut worden op andere dagen (zie paragraaf 4.3).
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J1 Voer verjagingsacties in graslandgebieden binnen Natura 2000-gebied in de omgeving
van slaapplaatsen en/of binnen het activiteitengebied van Meervleermuizen alleen overdag uit. Rust en duisternis zijn belangrijke voorwaarden voor het functioneren van slaapplaatsen en Meervleermuizen kunnen door verlichting verstoord worden in foerageergebieden en op vliegroutes van verblijfplaatsen naar foerageergebieden (zie paragraaf
4.6).
J2 Voer verjagingsacties in graslandgebieden binnen Natura 2000-gebied alleen uit waar
kwalificerende niet-broedvogels (in grasland foeragerende zwanen, eenden, Meerkoeten
en/of steltlopers) ontbreken, of waar zij voldoende uitwijkmogelijkheden hebben; dit betekent dat op minimaal 500 m afstand uitwijkgebied aanwezig is met een oppervlakte
van minimaal 100 ha (zie paragraaf 4.6).
J3 Houd bij verjagingsacties in agrarische gebied grenzend aan Natura 2000-gebied minimaal 500 m afstand tot broedgebieden, ruigebieden en pleisterplaatsen van kwalificerende vogelsoorten; de afstand tot de begrenzing van het Natura 200-gebied kan geringer zijn, afhankelijk van de ligging van deze deelgebieden binnen de begrenzing.
Legselbehandeling
L1 Beperk bij legselbehandeling betreding van kwetsbare habitattypen; voorkom intensieve
betreding en betreed niet vaker dan één maal per week (zie paragraaf 4.5).
L2 Betreed bij legselbehandeling geen overjarige (riet)moerasvegetaties met water boven
het maaiveld om aantasting en verstoring van kwalificerende (Roerdomp, Purperreiger,
Bruine kiekendief en/of Snor) te voorkomen (zie paragraaf 4.5).
L3 Werk bij legselbehandeling zo veel mogelijk vanaf het water, zodat betreding van kwetsbare vegetaties en broedlocaties wordt voorkomen.
L4 Beperk legselbescherming tot de maanden maart-april en beschadig geen overjarige
waterrietvegetaties, zodat broedhabitat van de Grote karekiet niet wordt aangetast; deze
periode valt voor de aankomst van de Grote karekiet.
L5 Vermijd broedlocaties van Zwarte sterns in de maanden mei-augustus. Zwarte sterns
broeden overwegend op vlotjes en in deze periode kunnen broedsel of jongen op vlotjes
aanwezig zijn (Van der Winden & Kleefstra 2007). Eieren kunnen uitgespoeld worden
door golfslag.
Vangen van ruigroepen en families met kuikens
V1 Betreed geen broedlocaties van kwalificerende broedvogels (Geoorde fuut, Roerdomp,
Purperreiger, Bruine kiekendief, Porseleinhoen, Watersnip, Snor, Rietzanger, Grote karekiet en/of Kwartelkoning).
V2 Vermijd broedlocaties van Zwarte sterns in de maanden mei-augustus. Zwarte sterns
broeden overwegend op vlotjes. Eieren kunnen uitgespoeld worden door golfslag of door
ganzen die over de vlotjes lopen of zwemmen.
V3 Vermijd broedlocaties van Geoorde futen in de maanden april-juli. Geoorde futen broeden op drijvende platforms; broedparen kunnen aanwezig zijn in deze periode (Van
Seggelen 2002). Eieren kunnen uitgespoeld worden door golfslag of door ganzen die
over de nesten lopen of zwemmen.
V4 Beschadig geen overjarige waterrietvegetaties (broedhabitat Grote karekiet).
Habitatverandering en inrichten ganzenopvanggebieden
H1 Beperk binnen Natura 2000-gebied verschralingsbeheer of het inrichten van ganzenopvanggebieden tot voedselrijke graslanden.
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Natuurbeschermingswet

De Natuurbeschermingswet 1998 is op 1 oktober 2005 in werking getreden. Daarmee verankerde Nederland de gebiedsbescherming van de Europese Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn in
nationale wetgeving. De Natura 2000-gebieden zijn vastgesteld op basis van de aangewezen
Vogelrichtlijn- c.q. Habitatrichtlijngebieden. Handelingen die deze gebieden schaden zijn verboden, tenzij het bevoegd gezag vergunning verleent. Habitatrichtlijngebieden zijn aangewezen
wegens bijzondere habitattypen en soorten. Vogelrichtlijngebieden zijn aangewezen ter bescherming van leefgebieden van bedreigde vogels en trekvogels. De soorten en habitattypen
waarvoor een gebied is aangewezen, worden de ‘kwalificerende waarden’ genoemd.
De Natuurbeschermingswet 1998 schrijft voor dat voor ieder Natura 2000-gebied een aanwijzingsbesluit wordt opgesteld waarin heldere instandhoudingsdoelen zijn vastgelegd. Daarin is
vastgelegd hoe habitattypen en soorten in een Natura 2000-gebied beschermd worden en welke activiteiten in en om de Natura 2000-gebieden zijn toegestaan.
Beschermde Natuurmonumenten
Onder de huidige Natuurbeschermingswet is het onderscheid tussen Staatsnatuurmonumenten
en Beschermde Natuurmonumenten vervallen. Beide vallen onder de noemer Beschermde
Natuurmonumenten. Als Beschermde Natuurmonumenten binnen Natura 2000-gebieden liggen, worden de natuurwaarden en het natuurschoon waarvoor deze gebieden onder de oude
wet zijn aangewezen, opgenomen in de instandhoudingsdoelstellingen van het betreffende
Natura 2000-gebied. Het oude beschermingsregime treedt terug. Handelingen in of rondom
Beschermde Natuurmonumenten die buiten de Natura 2000-gebieden liggen, zijn verboden als
ze schadelijk kunnen zijn voor het natuurschoon, voor de natuurwetenschappelijke betekenis of
voor dieren en planten in dat gebied, of als ze het Beschermde Natuurmonument ontsieren. Dit
geldt echter niet als de minister van LNV of de provincie een vergunning heeft verleend.
Externe werking
De kwaliteit van Natura 2000-gebieden is mede afhankelijk van de ruime omgeving. Als een
activiteit die buiten een beschermd gebied plaats zal vinden, negatieve gevolgen kan hebben
voor een Natura 2000-gebied, moet deze beoordeeld worden. Locale en regionale overheden
mogen in bestemmingsplannen geen ontwikkelingen mogelijk maken die in potentie een bedreiging voor Natura 2000-gebieden inhouden. Dit geldt voor nieuwe ontwikkelingen maar in
beginsel ook voor bestaand gebruik.
Activiteiten op korte afstand van een Natura 2000-gebied kunnen kwalificerende soorten in het
Natura 2000-gebied verstoren of verontrusten. Ook activiteiten op grotere afstand van een
Natura 2000-gebied kunnen gevolgen hebben voor Natura 2000-gebieden, zoals hydrologische
effecten (bijvoorbeeld als gevolg van grote grondwateronttrekkingen) en een toename van
vliegverkeer. Verstoring treedt ook op wanneer kwalificerende soorten vanuit het Natura 2000gebied gebruik maken van de omgeving en dat gebruik door ruimtelijke ontwikkelingen minder
mogelijk wordt. De bescherming van Natura 2000-gebieden is dus ook buiten de gebiedsgrenzen van kracht. Dit wordt aangeduid met de term externe werking.
Toetsing volgens de Natuurbeschermingswet
Als er nieuwe activiteiten in of nabij een Natura 2000-gebied plaatsvinden, moet oriënterend
onderzoek uitwijzen of er een kans is dat deze significant negatieve effecten op de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000-gebieden hebben. Deze oriëntatie is de Voortoets. Er zijn drie
uitkomsten daarvan mogelijk (ministerie van LNV 2005):
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1. Er is zeker geen negatief effect. Dit betekent dat er geen vergunning op grond van de
Natuurbeschermingswet 1998 nodig is.
2. Er is wel een mogelijk negatief effect, maar dit is zeker geen significant negatief effect.
Dit betekent dat een vergunning moet worden aangevraagd die vergezeld moet gaan
van de zogenoemde Verslechterings- en verstoringstoets.
3. Er is een kans op een significant negatief effect. Dan moet een vergunningsprocedure
worden gevolgd die vergezeld moet gaan van een Passende beoordeling. Hiervoor is
onderzoek nodig op basis van de beste wetenschappelijke kennis ter zake. Als op
grond hiervan wederom blijkt dat niet valt uit te sluiten dat het plan significante gevolgen heeft voor het gebied, kan de provincie slechts een vergunning verlenen als voldaan wordt aan de zogenaamde ‘ADC-criteria’. Dat wil zeggen dat er geen alternatieven (A) voor het plan zijn, er een dwingende reden van groot openbaar belang (D) met
het plan is gemoeid en vóór de ingreep compensatie van natuurwaarden (C) is gerealiseerd.

