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Over de periode 2010-2014 zijn rond het beheer van 
zomerganzen in Vlaanderen met veel verschillende 
partners inspanningen gedaan om de verschillende 
beheeropties op elkaar af te stellen en uit te breiden. 

Hierbij werd ingezet op zowel jacht, het prikken van 
eieren als op afvangsten tijdens de ruiperiode. 
Om de resultaten van al deze maatregelen op te vol-
gen organiseert INBO samen met Natuurpunt Studie 
een jaarlijkse simultaantelling tijdens de zomer.

Over de vijf laatste jaren werden van de drie 
van de vijf belangrijkste zomersoorten in 
totaal 13573 ganzen gevangen waarvan het 
merendeel jaarlijks Canadese ganzen waren 
(69-88%). Andere soorten zoals Nijlgans of 
brandgans werden zo goed als niet gevangen. 

De afschotgegevens voor de periode 2010-
2013 tonen een stijgend afschot van 8530 naar 
9635 ganzen waar Canadese ganzen gemiddeld 
74% van uitmaakten. Het afschot van andere 
(uitheemse en verwilderde) soorten bleek 
onvoldoende gedocumenteerd.

De resultaten van de tellingen tonen over de 
laatste vijf jaar een signifi cant verschil in het 
aantal Canadese ganzen dat in de zomer werd 
geteld per locatie. Waar in 2010 nog ongeveer 
50 Canadese ganzen per locatie werden geteld 
waren dit er in 2014 nog slechts 25. Ook de 
aantallen boerenganzen per locatie namen 
merkbaar af. De aantallen grauwe ganzen 
bleven daarentegen min of meer stabiel.

Het gecombineerd beheer blijkt voorlopig alvast 
voor Canadese gans tot een belangrijke vermin-
dering van de zomeraantallen te leiden. 
Ook voor boerenganzen, waarvan er aanvankelijk 
wel minder waren, blijkt het beheer effect te 
hebben. Voor grauwe ganzen, die minder door 
afvangsten en afschot worden geviseerd, blijven 
resultaten uit en moet verder 
worden gezocht naar een 
alternatieve aanpak.

Jaar Canadese 
gans

Grauwe 
gans

Boeren-
gans

Totaal

2010 1977 29 176 2182

2011 2648 66 245 2959

2012 1808 18 112 1938

2013 2117 478 305 2900

2014 2874 470 250 3594

Totaal 11424 1088 1061 13573

Resultaten 

Tellingen Conclusies 

Overzicht van het aantal gevangen 
ganzen per jaar voor de verschillende soorten

Overzicht van het 
aantal geschoten 
ganzen per jaar 
voor de twee 
bejaagbare 
ganzensoorten
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