Datum vaststelling: februari ’19

Protocol nestbewerking ganzen in Zuid-Holland
Werkwijze
De FBE raadt aan om per nest alle eieren op één na uit te halen. De eieren worden op voldoende afstand buiten
het nest gelegd of meegenomen uit het veld. Dit om te voorkomen dat ganzen de eieren terugrollen naar het nest.
Uithalen heeft als voordeel dat ganzen het nest niet verlaten, geen eieren bijleggen en broedsucces hebben.
Hierdoor komen ze in volgende jaren terug naar dezelfde locatie en verspreiden zich niet naar andere gebieden.
Toestemming voor het bewerken van de nesten kan alleen door WBE-leden via Dora worden verkregen. De
toestemming is geldig binnen het gebied dat op het toestemmingsformulier staat aangegeven.
Toestemminghouders mogen gasten/vrijwilligers meenemen. Alle behandelde nesten en het aantal uitgehaalde
eieren worden op datum en locatie in Dora ingevoerd. De jachthouder/coördinator is verantwoordelijk voor de
correcte uitvoering en registratie.

Locatie
Het uithalen van nesten vindt plaats in gebieden waar veel ganzen broeden. Zo kan de hoogste impact worden
behaald in een zo vroeg mogelijk ontwikkelingsstadium van de eieren.

Schema van optreden
Grauwe gans en soepgans
•

•
•

•

Eerste legsel: In februari worden de eerste eieren gelegd. Het legsel is na ca. negen dagen (1,5 dag per
gelegd ei) compleet. Vervolgens start de broedperiode.
Ca. één week later is de meest geschikte tijd om de nesten te zoeken en de eieren uit te halen. Vanaf
deze week begint de weektelling voor dit protocol.
Eerste ronde: In week één wordt elk zoekgebied doorzocht op nesten. Per nest worden de eieren – op
één na - uitgehaald.
Tweede ronde: Twee weken na de eerste raapactie (in week drie) is de leg-/broedcyclus afgebroken.
Vanaf dit moment kunnen broedparen een tweede nest met een nieuw legsel maken. In week drie vindt
de tweede controle/ronde plaats. De werkwijze is identiek aan de eerste ronde.
Derde ronde: Twee weken na de tweede raapactie (in week vijf) vindt de derde controle/ronde plaats.
Deze valt gelijk met de tweede zoekronde voor overige ganzen (zie hieronder). De werkwijze is identiek
aan de eerste en tweede ronde.

Overige ganzensoorten
•
•

De eerste zoekronde voor overige ganzensoorten valt gelijk met de tweede ronde voor grauwe- en
soepganzen (week drie). De werkwijze is identiek aan de eerste ronde voor de grauwe- en soepganzen.
Twee weken na de eerste raapactie (in week vijf) is de leg-/broedcyclus afgebroken. Vanaf dit moment
kunnen broedparen een tweede nest met een nieuw legsel maken. In week vijf vindt de tweede
controle/ronde plaats. Deze ronde valt gelijk met de derde zoekronde voor de grauwe- en soepgans. De
werkwijze is identiek aan de eerste ronde voor overige ganzensoorten.
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Afspraken
•
•
•

•
•
•

Week 1: Eerste zoekronde voor nesten van grauwe ganzen en soepganzen.
Week 3: Tweede zoekronde voor nesten van grauwe ganzen en soepganzen en eerste zoekronde voor
nesten van overige ganzen.
Week 5: Derde zoekronde voor nesten van grauwe ganzen en soepganzen en tweede zoekronde voor
nesten van overige ganzen.
Week 5: Gebieden waar zich voldoende opgroeiende ganzen en/of ruiende ganzen bevinden die in
aanmerking komen om te worden gevangen, worden op een kaart gemarkeerd.
De terreinbeheerder en/of de coördinator kan worden gevraagd om de FBE te informeren over locaties
waar ruiende en opgroeiende ganzen kunnen worden gevangen.
Alle gevonden nesten en het aantal uitgehaalde eieren worden per soort genoteerd in Dora op datum en
locatie binnen 5 werkdagen.
Op de dag voorafgaand aan een actie betreffende koppelvormende ganzen of nestbehandeling dient
vóór 20:00 uur door de toestemminghouder of uitvoerder melding van de actie te worden gemaakt bij de
Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid, afdeling Toezicht en Handhaving, team Groene Wetten.
Emailadres voor meldingen is meldingwnb@ozhz.nl, telefoonnummer is 078-7708081 (inspreken op
antwoordapparaat). Hierbij moet een door de FBE verstrekt uitvoeringskenmerk vermeld worden,
evenals de locatie, de datum en het tijdstip waarop de bestrijdingsactie plaats zal vinden. Indien
gewenst, kunnen acties op dezelfde wijze ook per week gemeld worden.
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