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Zomertelling ganzen 
 

 

Op zaterdag 19 juli 2014 wordt de landelijke telling van ganzen georganiseerd tussen 09.30 en 16.00 

uur. Ook de Wildbeheereenheid “West-Twente” (WBE) gaat hieraan deelnemen. De jaarlijkse telling is 

een initiatief van onder meer SOVON, de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, 

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Faunabeheereenheden. Leden van de WBE zullen gevraagd 

worden in centraal Overijssel de dan aanwezige ganzen te tellen en hun gegevens ter beschikking te 

stellen aan de WBE. De totale cijfers van iedere deelnemende WBE komen ter beschikking aan onder 

meer de Faunabeheereenheid. 

  

Ganzen komen niet alleen maar voor in de polders of in de rivierdelta’s. Ook hebben met name grauwe 

ganzen en nijlganzen (eigenlijk een eendensoort) hebben de afgelopen jaren ook het Twentse land ontdekt als 

regio waar ze zich thuis voelen. In de loop der jaren is het landschap veranderd, er is meer open water 

gekomen en het areaal grasland breidt zich uit. Landbouwers zijn vaak gastvrij voor ganzen, maar ervaren de 

laatste jaren steeds vaker overlast en schade door steeds grotere concentraties vogels.  

 

Landelijk is een strikt telprotocol opgesteld waaraan zich een ieder dient te houden. Dit protocol met de 

telinstructie werd een ieder aangesloten veld ter beschikking gesteld. Telcijfers van populaties belangrijk om 

enerzijds inzicht te krijgen in de populaties, maar ook om een beleid te kunnen afstemmen voor een beheer. 

Voor de actualisatie van het provinciale faunabeheerplan overleggen WBE’s over meerdere jaren cijfers 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. 

 

Tijdens de telling zullen niet alleen de grauwe ganzen die in toenemende mate succesvol tot broeden komen 

in centraal Overijssel geteld worden, maar wordt ook gekeken naar het voorkomen van exotische soorten 

zoals nijlganzen en indische ganzen. Ook worden de ganzen die gekruist zijn tussen de grauwe gans en de 

(tamme) boerengans geteld.  

 

Deelname aan de telling is voor een ieder veld vrijwillig, in lang niet alle velden komen ganzen voor, maar 

wel verplicht gesteld binnen de WBE voor degene welke in de toekomst afschot moet uitvoeren in het kader 

van schadebestrijding en populatiebeheer.  
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