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gebiedsgerichte aanpak en gansvriendelijke maatregelen op voorhand ook in andere provincies in 
een deel van de gebieden toepasbaar (zeker als er reductie van ganzen opgetreden is ten gevolge 
van het G7akkoord); het is daar evenzeer van belang de opgroeimogelijkheden structureel te 
beperken. Uit  het vooronderzoek voor het plan van aanpak bleek dit al: in het pas aangelegde 
Drentse natuur/waterbergingsgebied De Onlanden (slechts een klein deel is in Groningen gelegen)  
is snel ingrijpen vereist om opgroei van ganzen op kades en agrarisch gebied te voorkomen en 
daarmee een ongebreidelde ganzengroei. Dit moet gebeuren in nauw overleg met het waterschap 
en de natuurbeheerder. En ook in het Lauwersmeergebied, deels in provincie Friesland, deels in 
Groningen gelegen, en in het Zuidlaardermeergebied, deels in Groningen, grotendeels in Drenthe 
is het de bedoeling maatregelen uit te voeren. 
 
 
Uit het vooronderzoek blijkt dat de groei van Grauwe Ganzen in Groningen niet verklaard kan 
worden door aanwas van jonge ganzen in de standpopulatie binnen Groningen (zie 3.3). De groei 
wordt vooral veroorzaakt door een toename van ganzen ‘’van elders’’, rondzwervende ganzen, die 
buiten Groningen geboren en opgegroeid zijn, in andere provincies/buitenland en nu (tijdelijk of 
permanent) in Groningen aanwezig zijn. De uit te voeren analyse van de aanwezige ringdata kan 
hier meer duidelijkheid over geven. Het verdere verloop van de groei van ganzen ‘’van elders’’ zal 
vermoedelijk mede afhangen van de uitvoering van het G7 akkoord in andere provincies.  
 
Uit  eerder onderzoek blijkt dat gecoördineerde verjaging effectief kan zijn bij het voorkomen van 
schade. Hierbij wordt in een gebied planmatig samengewerkt door agrariërs en jagers bij het 
signaleren van ganzen en de verjaging daarvan. Vooral voor agrariërs in de directe nabijheid van 
rust- en broedgebieden voor ganzen (in Groningen de moerasgordel), kan dit helpen bij het 
verjagen naar de natuurgebieden of naar een opvanggebied, met name in kwetsbare perioden. In 
de praktijk van alle dag wordt dit tot nu toe niet opgepakt, om een aantal redenen. Onderzocht gaat 
worden of voor de praktijkproblemen waar men tegen aanloopt praktische oplossingen gevonden 
kunnen worden. De uitkomsten van het uit te voeren onderzoek naar een 
‘’klaveropopvanggebied’’5  zal duidelijkheid geven of klaver in een opvanggebied in de praktijk 
werkt. Het opvanggebied is direct gelegen tegen het natuurgebied Tetjehorn, waarin een 
standpopulatie aanwezig is en het gebied is niet toegankelijk voor kuikens of jonge ganzen, Nader 
onderzocht wordt of het zinnig is (vooral de relatie met de ‘’ganzen van elders’’ is een lastig punt), 
om lokaal in de moerasgordel met dergelijke opvanggebieden te gaan werken om schade door de 
standpopulatie te verminderen (zie 3.4.).  
 
In hoeverre er na uitvoering van alle gansvriendelijke maatregelen in de Groninger standpopulaties 
en ‘’ganzen van elders’’ nog afschot nodig is in het kader van het G7 akkoord is begrijpelijkerwijs 
op dit moment nog niet uitgewerkt. 
 

                                                 
5 Dit gebied mag niet toegankelijk zijn voor kuikens/jonge ganzen 
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Tabel 1. Aantallen broedparen Grauwe Ganzen 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 
                       
 Groninger deel Lauwersmeer        0 0  0 0 5 8 4 13 21 41 86 95 127 
1 Lauwersmeer totaal        3 5  20 25 53 93 129 157 209 336 509 401 639 

                       
2a Westerbroekstermadepolder ZLM             1 10 11 14 8 6 15 15 27 
2b Kropswolderbuitenpolder ZLM              1 4 8 12 15 20 20 25 
2c Leinwijk, Zuidlaardermeer ZLM                1 8 10 12 15 15? 
2d De Groeve, Zuidlaren ZLM                  1    
2e Oostpolder, Zuidlaardermeer ZLM              1  1 1 1 8 15 15 
2 Zuidlaardermeergebied ZLM totaal             1 12 15 24 29 33 55 65 82 

                       
3 De Onlanden Drenthe (moerasgordel)                      
4 Schildmeer (Tetjehorn) (moerasgordel) 1  5 5 2 2 2 3 4 4 6 8 7 14 18 25 45 46 50 91 100 
5 Dannemeer (moerasgordel)                      
6 Westerpolder (moerasgordel)           0 1 2 0 0     0 2 
7 De Rijpema (moerasgordel)   0     0    4     1    1 
8 Lettelberterpetten              0 3 5 14 19 8 3 2 
9 Ae's Woudbloem (moerasgordel)             0 2 5 5 5 10 5 5  

10 Glimmen/polder oosterland (moerasgordel)   1          0 0 0 2 1 2 4 5 
11 Westerbroek? (moerasgordel)              2 1 0 0 1 1 1  
12 Hondshalstermeer        0  1       4 5 7 5 5 22 
13 Nonnegaat                     5 
14 Hoeksmeer        0 1   0  0     1   
15 Hamdijk, Nieuweschans               1     1  
16 Westerwoldse Aa                      
17 Bovenlanden noodwaterberging                      
19 (Middelstum), Startenhuistermaar, Kantens      0  0 3 2 2 1         
18 Winschoterzijl                      
20 Veenhuizerstukken                     14 
21 De Gaast, Blijham                  2   2 
22 Reitdiepgebied                      
23 Letttelberterbergboezem                5 5 5 5 15  
24 Paterswoldsemeer                    0 1? 
25 Oldambtmeer                      
26 Polder Breebaart                   0 1  
27 Heveskes                 5 9 5 3 0? 
28 Dollard Nieuw Statenzijl              0 5  3 0    
29 Bolmeer                   0 2  
30 zandwinplassen Scharmer                      
31 Nieuweschans langs spoor                 2     
32 Ruidhorn                   0 0  
33 Eemshaventerrein                 0 0 2 5  
34 Rottumerplaat              0 1 3 9 17 15 15  
35 Rottumeroog              1 2 2 2 3 2 2  
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Tabel 2 Maatregelen Grauwe Ganzen Zonder 

maatregelen 
groei 
verwacht? 

Opgroeigebied 
kuikens in of 
buiten 
natuurgebied ? 

Groei met 
maatregelen 

Aanpak 
broedgebied 

Aanpak weg van nest 
naar opgroeigebied 

Aanpak opgroeigebied Gecoor-
dineerde 
verjaging  

Opvang-
gebied? 

         

Groninger deel Lauwersmeer ja/stabilisatie in ngb 
snelle 
stabilisatie?  

Verder inzoomen voor  
maatregelen verder inzoomen voor maatregelen   

         
Westerbroekstermadepolder moerasgordel         
Kropswolderbuitenpolder moerasgordel         
Leinwijk, Zuidlaardermeer moerasgordel       ja  
De Groeve, Zuidlaren moerasgordel       ja  
Oostpolder, Zuidlaardermeer moerasgordel       ja  

Zuidlaardermeergebied moerasgordel ja, groot in, potentieel buiten wel nog groei vos niet bejagen 
verder inzoomen , vos 
niet bejagen vos niet bejagen en verder inzoomen ja 

nader 
onderzoeken 

       ja  
De Onlanden Drenthe moerasgordel ja groot buiten  afh provincie vos niet bejagen  kuikens van kade en agarisch geb ja  

Schildmeer (Tetjehorn) moerasgordel ja/stabilisatie binnen stabilisatie 
pilot eieren 
prikken  raster binnenhouden ja 

nader onder-
zoek in pilot 

Dannemeer  moerasgordel ja In, potentieel buiten 
veel kleinere 
populatie vos niet bejagen 

350m  raster, fietspad 
opschuiven 

kuikens van kade en agarisch geb, 
vos niet bejagen ja  

Westerpolder moerasgordel nee in  -     ja  
De Rijpema moerasgordel nee in   -    ja  
Lettelberterpetten moerasgordel nee in   -      

Ae's Woudbloem moerasgordel nee in 
vinger aan de 
pols      

omgeving Glimmen/Oosterland moerasgordel  nee in  -       
Westerbroek moerasgordel later? in later   plannen bekijken   
Hondshalstermeer ja buiten  als bejaagd niet onmogelijk onmogelijk onmogelijk/ bejagen   
Nonnegaat ja buiten    Raster 600 m (mogelijk kuikens van kade en agarisch geb   

Hoeksmeer ja/nee  
vinger aan de 
pols      

Hamdijk, Nieuweschans nee   -      
Westerwoldse Aa nee   -      
Bovenlanden noodwaterberging nee   -      
Winschoterzijl nee   -      
(Middelstum), Startenhuistermaar, Kantens nee   -       

Veenhuizerstukken ja in  
vinger aan de 
pols   ev. verruigen kade e,d,   

De Gaast, Blijham zeer beperkt   -       
Reitdiepgebied nee   -       
Letttelberterbergboezem ja buiten   vos niet 1000 m raster kuikens van kade en agarisch geb?,   
Paterswoldsemeer nee in   -       

Oldambtmeer 
nee 

 
vinger aan de 
pols      

Polder Breebaart nee   -       
Heveskes nee   -      
Dollard Nieuw Statenzijl nee   -       
Bolmeer nee   -       
zandwinplassen Scharmer nee   -       
Nieuweschans langs spoor nee   -       
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Ruidhorn nee   -       
Eemshaventerrein nee   -       
Rottumerplaat nee   -       
Rottumeroog nee   -       
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Tabel 3  Geraamde kosten zomerganzen Grauwe Gans 2013/2014 
incl. BTW     

Omschrijving prioriteit wie 
maat-

regelen 
bege-

leiding onderzoek 
   kosten dagen dagen kosten 
Algemeen       
opzetten junitelling jongen 2 uitbesteden     

opzetten database      1  
invoer per gebied regelen     3  
uitvoeren junitelling jonge ganzen  terreinbeheerders     

julitelling uitvoeren  wbe   -  
analyse schade 2010 t/m 2012   uitbesteden   3  
nadere uitwerking maatregelen  uitbesteden  3   
monitoring uitgevoerde maatregelen  terreinbeheerders   2  
rapportage effectiviteit maatregelen  uitbesteden   5  
       
Gebiedsgericht       
Lauwersmeergebied (incl. deel Frl) 2 uitbesteden     
bepalen maatregelen in veld     6  
Reservering uitvoeren maatregelen    €    15.000     
       
Zuidlaardermeergebied 1 uitbesteden     
bepalen maatregelen in veld     6  
Reservering uitvoering maatregelen    €    15.000     
Overleg vos niet meer bejagen    1   
       
De Onlanden, prov. Drenthe 1 uitbesteden     
overleg prov Drenthe en ws Noorderzijlvest    2   
kade inrichting/beheer Drenthe    -     
       
Dannemeer 1 uitbesteden     
overleg ws Hunze en Aa's/provincie    1   
Raster 350 m    €      2.100     

Vos niet bejagen   
 €               
-     

Beheeraanp. 20 m ruigte, draad nodig? Res.   €      3.000     

opschuiven fietspad, geen meerkosten? Res.  
 €               
-  1   

       
Tetjehorn Schildmeer experiment 2 
jaar  uitbesteden     
opvanggebied inzaai en beheer 1 dhr. Kort     €  13.000  
begeleidend onderzoek  2 uitbesteden     €  60.000  
ganzentellingen       
pq's opvanggebied         
nesten/jongen tellen, eieren 
prikken/rapport 3 SBB  €      4.000     
terugkoppeling werkgroep    2   
preventief raster 400 m 3 uitbesteden  €      2.400     
gericht verruigen, draad 3 uitbesteden  €      3.000     
       
Hondshalstermeer 1 uitbesteden     
overleg prov-wbe    2   
uitvoering reservering    €      2.000     
       
Nonnegaat  1 uitbesteden     
overleg Noorderzijlvest/provincie    2   
600 m raster    €      3.600     
afsluiten toegang boezem prev    €      5.000     
       
Lettelberterbergboezem  1 uitbesteden     
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overleg Noorderzijlvest en agrariër    2   
vos niet bejagen       
Raster 1000 m reservering    €      6.000     
verruiging kade       
       
Veenhuizerstukken 4 uitbesteden  1   
kade verruigen       
       
Stedelijk gebied 3 uitbesteden   4  
risicoanalyse / maatregelen / rapportage       
       
Onvoorziene gebiedsmaatregelen    €    35.000     
       
Vogels van elders beperken       
analyse ringdata Sovon 3 uitbesteden     €    8.000  
wegvangen boerenganzen    p.m.     
       
Gecoordineerde verjaging  1 uitbesteden   4  
overleg boeren, jagers, terreinbeheerders       
analyse, oplossingsrichtingen, rapportage    €      2.500     
       
Opvanggebieden 1 uitbesteden   4  
analyse haalbaarheid en locatie / rapport    €      2.500     
overleg LTO, terreinbeheerders en KNJV       
       
       
Som    €  101.100  17 38  €  81.000  

gemiddeld dagtarief incl. reiskosten     €        880  
 €        
880   

       
Totaal kosten    €  101.100   €   14.960   €  33.440   €  81.000  

    €                       116.060  
 €                     

114.440  

Totaal bedrag   
 €                                                           

230.500  
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geen sprake meer van groei.  
 
Gebiedsbeschrijving 
Doelstelling van het gebied is moeras met soorten als Bruine Kiekendief en Roerdomp en kruiden- 
en faunarijk grasland. Voormalig landbouwgebied, inrichting afgerond in 2002, oppervlak ca 160 
ha. Bestaat uit extensief begraasde graslanden (80 ha) en ondiepe plassen en verlandingszones 
en er ligt ca 15 ha akkergebied voor opvang van ganzen en eenden.  
 
Broedgebied 
De ganzen broeden in waterriet en in minder natte rietlanden/ruigtes. In de laatste worden zij 
gepredeerd door de vos. In het noordoostelijk deel fungeert een deel van het broedgebied ook als 
ruigebied. De ganzen rollen tijdens de rui hun eigen broedgebied op door het opeten van het riet. 
Er deden in 2012 ca 100 paren een broedpoging. De percentages jongen in de najaarspopulatie 
nemen af (2008 27%, 2009 26%, 2010 10%, 2011 17%, 2012 14%). De afname wordt 
vermoedelijk veroorzaakt doordat het opgroeigebied de laatste jaren de beperkende factor is 
geworden. Als de sterfte in een Grauwe Ganzenpopulatie gemiddeld zo’n 20% per jaar is, is er hier 
geen sprake meer van groei. De vos predeert eieren en af en toe vogels op het nest in de 
rietzones en veel kuikens in het opgroeigebied. De nesten in waterriet worden vrijwel niet bereikt. 
Door de natuurlijke successie verdrogen de rietlanden geleidelijk. 
 
In de ganzenpilot, zie aldaar, worden eieren geprikt.  Prikken van eieren leidt theoretisch tot minder 
uitgekomen eieren en kan de groei van de populatie vertragen als het voedsel voor kuikens in het 
opgroeigebied nog geen beperkende factor is en het ieder jaar herhaald wordt. Het lijkt er echter 
sterk op dat het opgroeigebied hier al een beperkende factor is. Prikken heeft  dan geen effect op 
het aantal jongen dat groot komt. De agrariërs willen deze maatregel toch graag uitgevoerd zien. 
 
Opgroeigebied 
Het opgroeigebied is gelegen op vroeger intensief gebruikte graslanden/akkers. De ganzen met 
kuikens fourageren vooral in de buurt van de plasjes met eilandjes aan de westkant, zodat zij het 
water op kunnen bij onraad. Het opgroeigebied is geleidelijk aan het verschralen (het 
fosfaatoverschot in de bodem vermindert vermoedelijk), er komen steeds meer kruiden in en  
minder productieve grassen. Het opgroeigebied is op de drogere delen ook aan het verruigen. Het 
wordt daarmee steeds minder geschikt voor kuikens. De extensieve zomerbeweiding maakt dat in 
delen het gras ruig de winter in gaat, maar ‘s winters grazen de ganzen de plasdrasse delen weer 
open.  

 
Het gericht laten verruigen, van de randen van Tetjehorn (niet laten begrazen door koeien) is een 
maatregel die ingezet kan worden als ganzen met jonge kuikens op zoek gaan naar opgroeigebied 
buiten Tetjehorn in agrarisch gebied. Dit kan leiden tot een niet gewenste toename van het 
broedsucces. Tot nu toe gebeurde dit niet.  
 
Aan de westkant gingen wel ganzen met oudere jongen op bezoek naar de naastgelegen 
zorgboerderij in 2012, vandaar zouden zij kunnen oversteken naar agrarisch gebied. Geadviseerd 
wordt een raster te plaatsen. 

 
Zwervers  
De zwervers van Tetjehorn fourageren in het opgroeigebied en ook in het omliggende agrarisch 
gebied (zie bij pilot). Bij de Hoeksmeer worden regelmatig ca 150-200 ganzen gezien, die 
vermoedelijk uit Tetjehorn komen.  
 
Ruigebied 
In de noordwesthoek van Tetjehorn, De Groeve, ligt een plasje met rietland. Hier ruiden de 
afgelopen twee jaar ca 250/300 ganzen, een deel daarvan zullen zwervers van Tetjehorn zijn. Er 
bevinden zich ook ganzen van elders onder. Mogelijk ruien een aantal van de zwervers van 
Tetjehorn ook elders. In de ruiperiode vindt de meeste menging plaats. Gedurende de  rui grazen 
ze in Tetjehorn in het natte rietland, zij rollen daarmee het natte rietland, op. De ganzen met jongen 
ruien in het opgroeigebied, bij de jongen. 
  
Totale populatie 
Een schatting van de populatie is lastig. In de pilot wordt dit duidelijker. Er wordt op dit moment 
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mogelijk om van het water de kade op te komen; dit moet voorkomen worden, zie aanbevelingen.  
 
Agrarisch gebied/aantrekken ganzen in zomeropvanggebieden 
Ganzen die opgroeien op de kades zullen op de kades en in het omliggende agrarische gebied  
gaan fourageren als de aanbevelingen niet uitgevoerd worden. 
 
 
7.6  Westerpolder (onderdeel moerasgordel) 
 
Beheerder Staatsbosbeheer, Leon Luijten 
 
Aanbevelingen 
Geen maatregelen nodig. Er broedt sinds de inrichting van 2001 maximaal 2 paar Grauwe Gans; 
de laatste jaren zonder broedsucces. Uitbreiding wordt niet verwacht.  
 
Gebiedsbeschrijving 
Onderdeel van de moerassen van Midden Groningen, natuurdoeltype veenoermoeras.  
De Westerpolder is ca 230 ha groot met grazige vegetaties met verschraalde en verruigde delen 
(ca 200 ha) en wordt jaarrond begraasd. Er zijn ca 30 ha ondiepe plassen en 
verlandingsvegetaties. De huidige inrichting dateert van 2001. Vanuit natuuroogpunt is het gebied 
aan de droge kant. In de Westerpolder hebben in 2003 een paar en in 2004 twee paar Grauwe 
Ganzen  gebroed. In 2011 waren er twee territoria zonder broedsucces. Het is een gebied met 
weinig broedgebied (wat kleine eilandjes die de vos gemakkelijk kan bereiken).  
 
 

 
 
 
7.7  Rijpema (onderdeelmoerasgordel) 
 
Beheerder SBB Leon Luijten 
 
Aanbevelingen 
Geen maatregelen nodig. Al jaren 0 of 1 paar.  
 
Gebiedsbeschrijving 
Niet bezocht. Gebied is kleiner dan 100 ha. Het natuurdoel is moeras met wat open water. Het 
gebied bestaat uit Pitrus-rietruigte met wat moeras, het aandeel open water wordt geringer. De 
kade is verruigd; dit is het opgroeigebied. Het agrarisch gebied eromheen is ongeschikt voor de 
kuikens (aardappelakkers). De vos wordt niet bejaagd en is aanwezig en er zijn kapotte eieren 
gevonden. Er komen de laatste jaren tot 4 paar territoriaal voor. Er zijn vrijwel nooit jongen gezien; 
in juni 2012 was er één paartje Grauwe Gans met jongen. Het moeras waarin ze broeden 
verdroogt steeds meer. De waterstand zou weer omhoog moeten, maar kan niet hoog genoeg 
gezet worden. 
 
 
7.8  Letteberterpetten Leekstermeer (onderdeel moerasgordel) 
 
Beheerder Groninger Landschap, Rene Oosterhuis  
Bezocht 1 november 

westerpoldertetjehorn woudbloemwesterpoldertetjehorn woudbloem westerpoldertetjehorn
2003 2003 2005 2006 2006 2009 2011 2011

Kolgans 0 0 0 0 0 0 0 1

Grauwe gans 1 7 2 0 18 10 2 91

Canadese gans 0 1 1 1 0 4 3 8

Brandgans 0 0 0 0 0 0 1 1

Nijlgans 3 4 2 1 3 4 3 5
westerpoldertetjehorn woudbloemwesterpoldertetjehorn woudbloem westerpoldertetjehorn
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Broedgebied 
Er zijn dit jaar vijf paren Grauwe Gans gesignaleerd in het moeras en op de kade eromheen; drie 
paren hebben zeker kuikens gekregen. Er is broedgelegenheid in het rietland. Daar is zeer beperkt 
voedsel aanwezig voor de kuikens. Komend jaar wordt de kade verlaagd, zodat er contact mogelijk 
is met de boezem en het rietland natter wordt. Voor de vos zijn de diepere delen van het natte 
rietland nu al moeilijk en dan nog moeilijker bereikbaar.  
 
Opgroeigebied 
In het moeras is weinig voeding voor kuikens. De kuikens fourageren nu al op de kade. Dit moet 
voorkomen worden. Het agrarisch gebied in de omgeving, deels grasland, is in principe via de 
kade direct toegankelijk. De kuikens hebben ook in principe toegang tot het boezemwater. Via dit 
boezemwater kunnen zij mogelijk ook graslanden bereiken (potentieel opgroeigebied); in hoeverre 
dit het geval is en of dit beperkt kan worden, moet nader uitgewerkt worden. In potentie kunnen 
grotere aantallen jongen dan nu verwacht worden. Het gebied is te klein voor ruiers.  
 
Geadviseerd wordt over te gaan tot aanleg van ca 600 meter raster (mogelijk meer) langs de grens 
van moeras en kade. Het eerste idee was om de kade om het rietland en daarmee ook het 
agrarisch gebied meer ontoegankelijk te maken door de vegetatie ruig de winter in te laten gaan, 
daarnaast zou een strook van braamstruweel ontwikkeld kunnen worden tegen, op of direct achter 
de kade. Uit overleg met het waterschap Hunze en Aa ‘s bleek dat dit hier niet mogelijk is.  
 
 
7.14  Hoeksmeer 
 
Beheerder Natuurmonumenten, Jacob de Bruin  
 
Advies 
Er worden geen maatregelen voorgesteld. Niet bezocht. Vinger aan de pols houden voor wat 
betreft het aantal jongen dat aanwezig is in juni. 
 
Gebiedsbeschrijving 
Doelstelling is nat weidevogelgrasland (ca 110 ha). Daarnaast is er 15 hectare water aanwezig met 
nog ongeveer 5 ha natte ruigte..Afgelopen jaar zijn er jongen groot geworden van een paar 
Grauwe Gans, een paar Canadese Gans en een paar Nijlgans. De voorgaande jaren zijn er geen 
succesvolle ganzen broedparen waargenomen. Aangezien er een weidevogeldoelstelling ligt in 
Hoeksmeer worden Vos en Zwarte Kraai jaarlijks beheerd. In de zomer wordt er regelmatig een 
groep van 100-200 Grauwe Ganzen waargenomen die niet broeden. Deze kunnen uit Tetjehorn 
afkomstig zijn. Tenslotte zien we dat de winterganzen (vooral Brandgans) veel langer blijven in het 
voorjaar. In april 2012 waren nog vele duizenden ganzen aanwezig. Deze winterganzen slapen op 
het meer. 
 
 
7.15   Nieuweschans Hamdijk 
 
Beheerder Staatbosbeheer, Leon Luijten 
 
Aanbevelingen 
Er wordt verwacht dat een kleine populatie Grauwe Gans zich hier zal ontwikkelen. Vinger aan de 
pols houden door in juni de eventuele jongen die dan nog niet vliegvlug zijn te tellen. 
 
Het voormalige broedgebied, met af en toe een paar is hier verdwenen door werkzaamheden aan 
de noodberging. Er ontwikkelt zich vermoedelijk weer een rietland op dezelfde plaats van ca 50 m 
breed, dat toegankelijk is voor de vos. De vos is aanwezig. De overleving zal gering zijn. Verwacht 
wordt een kleine populatie. Het opgroeigebied is de kade en eventueel grasland erachter. 
 
 
7.16   Westerwoldse Aa (langs de A7)  
 
Beheerder SBB 
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Beheerder Meerschap Harold Homan 7 nov 2012 
 
Aanbevelingen 
Het gebied is niet geschikt voor grote aantallen Grauwe Ganzen, daarvoor is het recreatief te druk. 
Aangeraden wordt de Boerenganzen.weg te vangen en te beginnen met de 40 bij de agrarisch 
enclave. Zij geven het hele jaar overlast bij de agrariër en in de stadsrand en het kost veel tijd en 
energie om ieder jaar de eieren weer te schudden. Bij menging met wilde ganzen is de kans 
aanwezig dat eigenschappen van de tamme ganzen, bijvoorbeeld het in groepen broeden, 
doorgegeven worden. De kosten om dit op een gansvriendelijke manier te doen (opvang bij 
particulieren gedurende hun hele soms meer dan 30 jarige leven, zijn nog niet in beeld) gebracht. 
 
Aantallen ganzen 
Het gebied ligt er in deze vorm sinds 1975. Er is al meer dan 10 jaar een populatie Boerenganzen, 
de meeste kunnen niet vliegen. Er broeden verspreid over het hele gebied op eilandjes en in 
rietstroken/natte ruigtes Canadese Ganzen. In de oostelijke helft, het Hoornsedijk gebied, waren in 
2012 ca 8 paar Canadese Ganzen, 1 paar Grauwe Gans, 5 paar Nijlganzen en 2 paar 
Brandganzen aanwezig. De populatie Boerenganzen zit op zo’n 150-200 vogels. De meeste 
kunnen niet vliegen. De nesten, vooral op de eilanden in het diepe meer, worden geschud door de 
beheerder. De ganzen poepen op strandjes en op grasstroken in de stadsrand; daar worden zij 
ook bijgevoerd. Voor 2007 werd ook al geschud, maar sinds 2007 systematisch. Al jaren gaat het 
om ca 50 nesten. ’Je treft nooit alle nesten, al zijn de witte vogels goed zichtbaar’. Er worden af en 
toe ganzen en andere vogels door derden ‘achtergelaten’ in het meer. De jacht is niet verhuurd. De 
Hoornse Plas (afgescheiden onderdeel meer) fungeert als slaapplaats voor ganzen. 
 
Omgeving 
In het zuidoosten ligt aan het meer een kleine overgebleven agrarische enclave; aangrenzend in 
polder Oosterland van Natuurmonumenten (zie aldaar) ligt nog ca 19 ha particulier agrarisch 
gebied van de agrariër uit de enclave. In polder Oosterland broeden Canadese Ganzen met 
wisselend succes. Op het aangrenzende Friese Veen (Drenthe, een plas met aangrenzend bos 
beheerd door Natuurmonumenten) rusten net als op veel andere plassen het hele seizoen 
Canadese Ganzen. ’s Nachts slapen hier zo’n 100-200 vogels  (zwerfganzen van wisselende 
samenstelling en later ouders met jongen, in de ruitijd ca 150 vogels). Deze Canadese Ganzen 
fourageren het liefst op nabijgelegen gronden en gezien de ligging van de agrarische enclave 
tussen Friese Veen en het Paterswoldsemeer zullen zij hier ook veelvuldig proberen te landen. Dit 
trekt ook weer andere overvliegende ganzen aan, waaronder Grauwe Ganzen. Op de agrarisch 
enclave aan de rand van het Paterswoldsemeer vertoeven het hele jaar ca 30-40 Boerenganzen, 
zij bezorgen daar overlast. Kuikens worden er niet gezien op het land door de betrokken agrariër. 
Verwacht wordt dat met de ontwikkeling van moeras in de natte as, waaronder het grote gebied De 
Onlanden in Drenthe, het aantal ganzen dat de agrarisch enclave bezoekt verder zal toenemen. 
(De betrokken agrariër wil graag dat in het gebied gejaagd kan worden, met name op de 
Canadese Ganzen (oppervlakte valt onder de 40 ha grens). 
 
 
7.25  Oldambtmeer 
 
Het gebied is niet bezocht, gebaseerd op telefonische informatie Andre Boven. 
 
Aanbevelingen 
Er broedt tot op heden vermoedelijk een enkel paar Grauwe Ganzen. Geadviseerd wordt het 
gebied te bezoeken in vervolgtraject. Op het eerste gezicht lijkt het meer een gebied voor 
Nijlganzen en Canadese Ganzen dan voor Grauwe Ganzen. 
 
Gebiedsbeschrijving 
Het meer is ca 1.40 m diep. Er zijn veel rietvelden en een eiland met grote 
Kokmeeuw/Zwartkopmeeuw kolonie en broedende Nijlganzen. In 2012 zijn ca 110 jonge 
Nijlganzen geteld (datum onbekend). Nijlganzen zijn van de ganzen het meest aanwezig. In het 
Oldambtmeer broeden tot op heden een enkel paar Grauwe Ganzen. Eind juli zwerven er Grauwe 
Ganzen rond. Er wordt gegraasd door kuikens op kades en op de waterplanten. Er zitten ook 
Canadese Ganzen die met wisselend succes broeden. 
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7.26 t/m 7.34 
 
7.26  Polder Breebaart 
7.27  Heveskes 
7.28  Dollard Nieuw Statenzijl 
7.29  Zandwinplassen Scharmer 
7.30  Nieuweschans langs spoor 
7.31  Ruidhorn 
7.32  Eemshaventerrein 
7.33  Rottumerplaat 
7.34  Rottumeroog 
 
Van bovenstaande gebieden herbergt alleen Rottumerplaat, midden in de Waddenzee, ca 15 
broedparen. Bij de Eemshaven broeden 5 paren; dit gebied kan in het vervolgtraject bezocht 
worden. De overige gebieden herbergen 1 of 2 paren. Uitbreiding wordt niet verwacht. 
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