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Zomertelling 20 juli 2013 
 

 

Op zaterdag 20 juli 2013 wordt een landelijke zomertelling georganiseerd van ganzen. Op gezamenlijk 

initiatief van het Ganzenafstemmingskader (GAK) Overijssel en de belangenorganisaties KNJV en 

NOGJ, zullen WBE’s inventarisaties van de ganzen uitvoeren. Ook de leden van de Wildbeheereenheid 

“West-Twente”werken hieraan mee.  

 

De zomertelling heeft als doel de resultaten van de inspanningen voor het terugdringen van de populatie 

overzomerende ganzen te kunnen meten. Om dat in kaart te kunnen brengen is het van belang, dat er jaarlijks 

op een uniforme wijze wordt geteld. In de afgelopen jaren is er in een pilot een telprotocol ontwikkelt in 

samenwerking met onder andere de KNJV en de SOVON. Dit telprotocol wordt nu landelijk uitgerold.  

Cijfers van populaties zijn belangrijk om een beleid te kunnen afstemmen voor een beheer. Voor de 

actualisatie van het provinciale faunabeheerplan zullen WBE’s over meerdere jaren cijfers moeten overleggen 

over populatiegrootte en eventueel afschot van schade veroorzakende soorten. Ook voor een praktisch 

uitvoerbaar faunabeleid en voor de evaluatie van het effect van beheermaatregelen zijn deze cijfers 

onmisbaar. 

 

De telling zal ook worden uitgevoerd door de terreinbeherende organisaties (TBO’s) zoals Staatsbosbeheer en 

Landschap Overijssel, leden van agrarische natuurverenigingen (ANV’s) en de WBE’s gezamenlijk. De 

coördinatie ligt bij de NOJG/KNJV en de WBE’s. Het FBE/GAK-secretariaat en de Provincie geven ons als 

WBE praktische ondersteuning. Zij verzorgen de officiële telkaarten, formulieren en instructies waarmee onze 

leden in het veld aan de slag kunnen. WBE’s  en hun leden hebben immers een uitvoerige expertise  van de 

lokale fauna en hebben ook de mogelijkheid tot tellen van diersoorten. Het GAK hecht daarom veel waarde 

aan onze gezamenlijke medewerking.  

 

De telcijfers, de waarnemingen met locaties en de aantallen, moeten door de leden teruggezonden worden aan 

het secretariaat van de WBE. De provincie Overijssel heeft toegezegd de cijfers van alle WBE’s te zullen 

verwerken waardoor dit werk niet door de WBE’s gedaan hoeft te worden. Op basis van deze cijfers bestaat 

er meer inzicht in het voorkomen van grauwe gans, kolgans, brandgans, canadese gans, indische gans, 

nijlgans en de bastaarden (‘soepganzen’). Hierop kan het beleid en het beheer gevormd en uitgevoerd worden. 

 

De WBE “West-Twente” hecht veel waarde aan de informatie die hun leden over de voorkomende fauna 

kunnen verstrekken. 
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