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9.2 Verwilderde boerengans (Anser 
anser forma domesticus) 

1 Samenvatting 

Aantal en verspreiding 

 Landelijk sterke toename

 Provinciaal geen toename.

Schade 

 Schaderegistratie ontbreekt doordat schade door verwilderde boerenganzen niet kan
worden vergoed.

 Schade in groepen vermengd met grauwe ganzen bedroeg € 100,- in 2009 in 2 ha
zomergraan. Dit is slechts een klein deel van de werkelijke schade.

Beleid 

 De boerengans is geen beschermde inheemse diersoort;

 Afschot van de boerengans als gedomesticeerde soort is alleen mogelijk op grond van
een aanwijzing ex artikel 67;

 Onderdeel van het Groninger Ganzenakkoord is het planmatig wegnemen van populaties
exoten en gedomesticeerde ganzen. Dit wordt nader uitgewerkt door het GAK en moet
verankerd worden in de Wet natuurbescherming.

Beheer 

Door het tot dusver ontbreken van een aanwijzing is het beheer de afgelopen jaren niet 

consequent vastgelegd.  

Overwegingen 

Nu is een aanwijzing voor het planmatig wegnemen van populaties gedomesticeerde ganzen 
nog niet mogelijk, na wetswijziging wellicht wel. 

Voorstel  

zodra er een goede basis ligt voor het bestrijden van de boerengans dan zal de Fbe de 

provincie verzoeken om een aanwijzing ter voorkoming van schade aan gewassen. 
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2 Aantal en verspreiding 

Landelijk 

Bij de grauwe ganzen kan onderscheid gemaakt worden in de inheemse grauwe gans 

Anser anser en de verwilderde grauwe gans Anser anser forma domesticus. Beide 

behorende tot de soort Anser anser. De individuen onderscheiden zich van elkaar door 

de kleurschakering. De verwilderde ganzen zijn afstammelingen van de boerengans met 

het hoofdzakelijk witte verenkleed. Boerenganzen werden veel op erven als erfbewakers 

gebruikt daarnaast, werden zij voor hun vlees en dons en veren gehouden en gefokt. 

Voor deze bastaarden zijn verschillende namen bekend. Zo wordt er gesproken over; 

boerenganzen, bonte ganzen, gedomesticeerde ganzen, soepganzen en verwilderde 

ganzen.  

In 1998-2000 telde Nederland tussen de 3000-4000 broedparen van de boerengans, in 

2005 bedroeg dit aantal tussen de 3700-5000 broedparen, het gaat hier om een 

populatieomvang van 15.000 vogels.  

Provinciaal 

In de provincie Groningen broedden 380 paar in 2005 (van der Jeugd et al. 2006, figuur 

1). De verwilderde populatie boerenganzen groeit landelijk met 4% per jaar.  

Figuur 1. Verspreiding van broedende verwilderde boerenganzen  in Nederland en in de provincie 
Groningen (bron:SOVON/ van der Jeugd et al. 2006). 

Informatie over de aantalontwikkeling na 2005 volgt uit de voorjaarstellingen van de KNJV. 
Landelijk is in de jaren 2005 t/m 2008 het aantal gegroeid van 6500 tot bijna 16.000. Over de 
jaren hierna zijn geen landelijke gegevens ontvangen. Provinciaal is er geen duidelijke groei 
waar te nemen en blijft het aantal beperkt tot enkele honderden. Figuur 3 geeft de verspreiding 
over de provincie in de jaren 2006-2010. 
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Fig.2. Voorjaarstelling 2005-2013 (Bron: KNJV) 

Fig.3. Verspreiding provinciaal op basis voorjaarstelling 2006-2010 (Bron: KNJV) 
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3 Schade 

Van alle zomerganzen veroorzaken verwilderde boerenganzen, na Grauwe Ganzen, de 
meeste schade in de landbouw (van der Jeugd et al. 2006). Hierbij dient te worden opgemerkt 

dat schade veroorzaakt door verwilderde boerenganzen niet kan worden vergoed. Wel vindt 
bij menggroepen met andere ganzensoorten registratie van het aandeel schade van de 
verwilderde boerenganzen plaats. Deze bij het Faunafonds geregistreerde getaxeerde schade 
door de boerengans bedroeg € 100,- in 2009 in 2 ha zomergraan. Net als bij de nijlgans is dit 
een onderschatting. 

4 Beleid 

De verwilderde boerengans  is geen beschermde inheemse diersoort en valt dan ook 

niet onder de bescherming van de Flora- en faunawet. De enige bescherming die 

geboden wordt is die van artikel 36 van de Gezondheids- en welzijnswet dieren, waarin 

is bepaald dat dieren niet zonder redelijk doel mogen worden verwond of gedood. 

Effectieve bestrijding van verwilderde dieren is nu slechts mogelijk na aanwijzing van 

personen en middelen door de Provincie volgens artikel 67 van de Flora en Faunawet. 

In haar uitspraak van 14 april 2006 (rechtbank te Maastricht) maakt de rechter duidelijk 

dat er sprake moet zijn van een deugdelijke motivering om exoten te mogen bestrijden. 

Een dergelijke motivering vereist registratie van de aantallen en van voorkomende of 

dreigende schade aan onder meer gewassen en fauna. Een dergelijke registratie 

ontbreekt echter tot op heden vanwege het tot nu toe gevoerde beleid. Er kan daarom 

gesteld worden dat er eerst voldoende gegevens over schade en populatieontwikkeling 

beschikbaar moet zijn voordat een ontheffing ex artikel 67 kan worden afgegeven. De 

Fbe is van mening dat door het aanwijzen van de boerengans op grond van artikel 67 

dergelijke gegevens juist kunnen worden verkregen. De wet voorziet namelijk in de 

mogelijkheid om de aanwijzing afhankelijk te stellen van het Faunabeheerplan. In een 

Faunabeheerplan moeten onder meer kwantitatieve gegevens van een populatie zijn 

opgenomen. Door aan de aanwijzing het voorschrift te verbinden dat bestrijding slechts 

is toegestaan na controle vooraf door de provincie en dat het aantal ganzen 

geregistreerd moeten worden, is het mogelijk gegevens over aantallen en de door hen 

veroorzaakte schade te verkrijgen.  

Onderdeel van het Groninger Ganzenakkoord is het planmatig wegnemen van 

populaties exoten en gedomesticeerde ganzen. Dit wordt provinciaal nader uitgewerkt 

door het GAK en moet verankerd worden in de Wet natuurbescherming. Zodra er een 

goede basis ligt voor het bestrijden van de boerengans dan zal de Fbe de provincie 

verzoeken om een aanwijzing. 
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5 Beheer 

Verwilderde boerenganzen zijn uitgesproken standvogels die zomer en winter in een 

relatief klein gebied verblijven. Ze komen algemeen voor in parken en bij vijvers in steden 

en dorpen, en worden vaak bijgevoerd door omwonenden. Lokaal leidt dit tot overlast in 

de vorm van uitwerpselen, het kaal trappen van grasvelden en onveilige 

verkeerssituaties. Regelmatig worden kleine populaties verwilderde boerenganzen die 

problemen of ergernis veroorzaken opgeruimd door ze te vangen en vervolgens te doden 

(van der Jeugd et al. 2006). 

Door het tot dusver ontbreken van een aanwijzing is het beheer de afgelopen jaren niet 

consequent vastgelegd.  

6 Overwegingen 

Nu is een aanwijzing voor het planmatig wegnemen van populaties gedomesticeerde 
ganzen nog niet mogelijk, na wetswijziging wellicht wel. 

7 Voorstel 

Zodra er een goede basis ligt voor het bestrijden van de boerengans dan zal de Fbe de 

provincie verzoeken om een aanwijzing ter voorkoming van schade aan gewassen. 




