
Maatschappelijke kosten en baten van 

overwinterende ganzen

Ralph Buij, Wageningen Environmental Research, 19 mei 2017



 Ecosysteem functies: ecologische functies van ganzen, zoals 

zaadverspreiding, ontlasting, begrazing

 Ecosysteemdiensten: die ecosysteem functies die genoten of 

gebruikt worden voor menselijk welbehagen; of waar mensen 

overlast van ondervinden (negatieve diensten)

Van ecosysteemfuncties naar 

ecosysteemdiensten
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Verspreiding van andere organismen

 Zoöplankton

 Plantzaden 

 Zoetwater bryozoën

 Vogelgriep

 Campylobacter, E. coli
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Salmonella infectie bij vee en de rol van ganzen

Koeienpoep Ganzenpoep
Aantal 

bedrijven

- - 2

- - 5

S. dublin - 2

- S. typhimurium 1

- - 5

- - 4

S. dublin - 5

S. typhimurium - 1

Weber & Heuvelink 2013
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Grauwe gans als vector van E. coli in waterplassen

E. coli 
concentratie 
(1.000.000 
kve/g)

Grauwe gans        Meerkoet           Meeuw sp. 

Kleijn & Meerburg 2011
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Ontlasting 
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 Algen 
 O2

 Karakteristieke vegetatie

Fosfor
Stikstof

Landbouwgebied

Nutriëntarme 
wateren:
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Hahn et al. Freshwater Biol 2007, 2008 

75% van de nutriënt-input door kolgans, grauwe gans, smient, 
brandgans
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Begrazing
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Afname van broedvogels op toendra



Begrazing gunstig voor baardmannetje



Impact op weidevogels?

Kleijn & Bos 2008, Kleijn et al. 2011

• De trend van populaties grauwe ganzen was (niet-significant) 
positief gerelateerd aan de trend van weidevogelpopulaties 
(9 gebieden)

• Grutto, kievit en scholekster kwamen vooral daar voor waar 
grauwe ganzen voorkwamen (significante associatie in juni)

• Grutto’s en kieviten bebroedden eieren resp. 7% en 19% 
langer in aanwezigheid van brandganzen

• Geen effecten van verstoring van broedende weidevogels
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E.U.: 7 miljoen jagers schieten 7.6 miljoen 
watervogels per jaar
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Aantal ringaflezers 1996-2016
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Van ecosysteemdiensten naar maatschappelijke kosten en baten

Type
ecosysteemdiensten

Voor- en nadelen van ESD Maatschappelijke
kosten of baten

Productiediensten • Vlees, eieren
• Landbouwschade

+
---

Culturele diensten • Ganzen kijkgenot
• Winst 

recreatieondernemers
• Consumptief gebruik (jacht)
• Aanvaringsrisico’s, schade 

luchtvaart

++

++
++
---

Regulerende diensten • Opsporing van uitbraak van 
ziekten

• Stadsvervuiling
• Methaan uitstoot
• Bodemerosie
• Verlies C opslag

+

--
-
-
-



Populatiebeheer van winterganzen

Kosten:
• Oogstverlies
• Risico op vliegtuigaanvaringen
• Kosten van voorkomen 

aanvaringen
• Schade vliegtuigen
• Toegenomen kans op 

ziektevespreiding (pluimvee)

Baten:
• Belevingswaarde vogelaars, 

natuurliefhebbers
• Consumptief gebruik van 

ganzen
• Opbrengst voor

recreatieondernemers...
• en nieuwe economische

activiteiten??

?



“Willingness to pay”

 Bereidheid voor betaling van bescherming van ganzen was factor 

113-700 keer hoger dan schadebedrag

 Onderbouwing hogere belasting 

 Doorgevoerd: Euro 1.1 miljoen/jaar in 2008

MacMillan et al. 2004, MacMillan and Leader-Williams 2008



Optimaliseren ganzenopvang voor betere kosten-

baten balans

Perceel 

met 

schade

Opvanggebied



Nieuwe activiteiten?



Conclusies

 Veel ecologische functies van ganzen vertalen zich niet in 
ecosysteemdiensten

Waar dat wel mogelijk is, kan monetariseren helpen bij 
afwegingen voor populatiebeheer

 Echter, niet alles is in geld uit te drukken en waardering 
van diensten verschillen tussen gebruikersgroepen

 Verbeterd opvangbeleid kan bijdragen aan een 
verbeterde balans tussen kosten en baten van ganzen

 Nieuwe economische kansen?

Wat hebben we over voor overwinterende ganzen in 
Nederland?



Dank voor uw aandacht


