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Brandbrief aan Bleker om bij ganzen niet met twee maten te meten 
3 juni 2011 - Vijf samenwerkende dierenbelangenorganisaties hebben 
vandaag een brandbrief (zie bijlage) gestuurd aan Staatssecretaris Bleker 
van Landbouw met daarin het dringende verzoek de adviezen van de G7 
naast zich neer te leggen. De dierenorganisaties zijn blij met het recente 
besluit van de staatssecretaris om het doden van één gans per jaar voor het 
‘ganstrekken’ te verbieden, maar vinden dat hij met twee maten meet 
wanneer hij ermee akkoord zou gaan dat er iedere zomer ruim 100.000 
ganzen worden afgeschoten en/of vergast met CO2. De organisaties 
dringen bij de staatssecretaris aan op het instellen van een nieuwe 
overleggroep, waarin ook minstens twee dierenwelzijnsorganisaties zitting 
hebben. In deze nieuwe overleggroep zou een beter plan van aanpak 
gemaakt kunnen worden dat werkelijk duurzaam is en waarbij geen 
honderdduizend levende wezens zinloos zullen worden vermoord. Behalve 
dat het massaal doden onethisch en mens- en dieronwaardig is, biedt het 
ook geen structurele oplossing. Omdat de gans een vogelsoort is die zich 
relatief snel voortplant, biedt het alleen maar ruimte voor nieuwe ganzen 
zolang de omstandigheden zoals broedmogelijkheden en voedselaanbod 
hetzelfde blijven. Elk jaar opnieuw zou een enorme slachting moeten 
plaatsvinden, vaak in uiterst kwetsbare natuurgebieden. 
  
De dierenorganisaties vinden de samenstelling van de G8, inmiddels de 
G7, waaruit deze onethische adviezen zijn voortgekomen eenzijdig en 
onacceptabel. Zo is de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging die 
zitting had in de G8 een vereniging van personen die alleen maar belang 
hebben bij het zoveel mogelijk ruimte bieden aan jacht. De overheid heeft 
geen dierenwelzijnsorganisaties zoals St. De Faunabescherming en St. 
Ganzenbescherming Nederland uitgenodigd om zitting te nemen in de G8, 
terwijl zij wel de expertise in huis hebben om advies te geven om de 
overlast op een effectievere en diervriendelijke manier tegen te gaan. 
  
De G7 beweert dat als gevolg van haar advies ganzenpopulaties duurzaam 
in stand zullen worden gehouden en dat Nederland een ganzenland blijft 
waar ganzen welkom zijn. De dierenorganisaties willen een antwoord van 
de staatssecretaris op de vraag hoe dit valt te rijmen met het massaal 
afschieten of vergassen van honderdduizend ganzen in de zomer, en met 
het vogelvrij verklaren van alle ganzen die exoot of boerengans genoemd 
worden. Afschot is wreed vanwege de lange lijdensweg van aangeschoten 



ganzen. Ook ontstaat door de hechte onderlinge familiebanden veel leed bij 
de overlevende ganzen. Bij CO2-vergassing hebben de dieren ten minste 
30 seconden hevige ademnood en pijn in luchtwegen en longen tot 
bewusteloosheid intreedt.  
  
De ‘s zomers in Nederland verblijvende ganzen zijn niet honkvast. Het is 
wel de inheemse broedpopulatie geworden waar 
natuurbeschermingsorganisaties jaren voor gestreden hebben. Uit 
onderzoek blijkt dat deze ganzen enkele weken later over heel Europa, van 
Spanje tot Polen en van Engeland tot Hongarije kunnen voorkomen. In 
veel van deze landen blijft de grauwe gans daar beter beschermd dan in 
Nederland en neemt men eventuele overlast voor lief. Ook hier zou men 
ganzen slechts moeten verjagen daar waar ze echt schade kunnen 
aanrichten. Meestal is er geen sprake van echte schade, zeker niet in 
natuurgebieden. Bovendien zijn alle nieuwe natuurgebieden die thans 
worden aangelegd zeer geschikt als ganzenbroedgebied. Als de ganzen dan 
foerageren op de omliggende landerijen kan daar de schade beperkt 
worden door bijvoorbeeld rasters te plaatsen tussen de broed- en 
foerageergebieden, een methode die zeer effectief is gebleken. Deze 
oplossing zou vele malen duurzamer zijn dan het jaarlijks vermoorden van 
vele duizenden ganzen. 
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