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Geachte leden en belangstellenden, 
 
 
Hierbij bieden wij u een korte nieuwsbrief aan van de Ganzenvereniging Weststellingwerf.  
Veel nieuws is er niet; in het ganzenfoerageerbeleid zijn de meeste zaken inmiddels geregeld en de 
werkwijze begint al routine te worden. Toch willen we weer even dingen op een rij zetten. En met deze 
nieuwsbrief hopen we ook andere leden en belangstellenden op de hoogte te brengen van wat er omtrent de 
ganzen gebeurt. 
Mocht u willen reageren dan vindt u de namen en telefoonnummers van de bestuursleden onderaan de 
Nieuwsbrief. 

 
 
 
 

  Doorgeven roulatie gewaspercelen. 
 
Elk jaar moeten wijzigingen in de gewassen, maïsland dat grasland wordt en omgekeerd, worden 
doorgegeven aan Dienst Regelingen. Sippe Bron is degene in onze vereniging die dit coördineert en 
verzorgt. Voor de zomer ontvangt u van hem weer een brief waarin u wordt uitgenodigd om hiervoor een 
afspraak te maken. 
 

 

  Ganzenbordjes. 
 
Vorig jaar hebben wij aan alle deelnemers stevige bordjes uitgereikt om te bevestigen aan de hekpalen van 
percelen die in het ganzenfoerageergebied liggen. Mocht er onverhoopt tóch een bordje stuk gaan, neem 
dan contact op met Sippe Bron. Hij heeft nog drie op voorraad liggen. 
 
 

  Schade door over zomerende ganzen. 
 
Heeft u tussen 1 april en 1 oktober schade die veroorzaakt wordt door overzomerende ganzen? Neem dan 
contact op met uw eigen jager.  
U kunt hem/haar dan machtigen om gebruik te maken van de ontheffing die zijn/haar WBE dan al  
aangevraagd moet hebben bij de Provincie. U bent wel verplicht preventieve maatregelen te nemen, denk 
aan: vogelverschrikkers, vlaggen, knalapparaten, nabootsing roofvogels ballonnen, regelmatige 
verontrusting (verjaging/verstoring), etc. En de jager moet snel beginnen met afschot. Is er desondanks 
schade veroorzaakt dan moet u binnen 7 dagen het Verzoekschrift Tegemoetkoming Faunaschade opsturen 
naar het Faunafonds.  
Zie www.faunafonds.nl.  



Het formulier voor de tegemoetkoming in de schade kan ook aangevraagd worden bij het LNV loket, tel.: 
0800 22 333 22 (kies subsidies). 
De schade die door ganzen veroorzaakt wordt kan behoorlijk oplopen. Mocht u twijfelen over maatregelen of 
vragen hebben over het invullen van papieren aarzel dan niet om te bellen. 
Het adres en telefoonnummer van het Faunafonds is;  Postbus 888;  3300 AW  DORDRECHT;   
Telefoonnummer:  078 – 63 95 375     (werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur) 

 
Citaat uit de brochure van het faunafonds (te vinden op hun site): 
 De eerste stap bij constatering van een 
 schadeveroorzakende diersoort op een perceel dient 
 het treffen van voldoende preventieve maatregelen 
 en aanvragen (voor zover dit niet op voorhand is 
 gebeurd) en gebruiken van een ontheffing te zijn. 
 Zet de schade zich desondanks voort dan dient het 
 verzoekschrift te worden ingevuld en binnen 7 
 werkdagen na constatering van schade van 
 enige omvang bij het Faunafonds binnen te zijn. 

 
 

  Uitbetaling vergoeding. 
 

De problemen die Brussel had met de nieuwe ganzenregeling zijn opgelost. En de uitbetalingen van 
2008/2009 zijn eindelijk gedaan. Omdat de overheid dit niet binnen de vereiste wettelijke termijn heeft 
kunnen doen is er de mogelijkheid om rente over de te laat betaalde vaste vergoeding te vragen. Dit moeten 
de betrokkenen zelf aanvragen. Alle leden hebben hierover bericht gehad van onze secretaris Karin 
Witteveen. 
 
 

  Kernteam. 
 
Vorig jaar heeft BoerenNatuur een kernteam opgericht om een goede binding te houden met de zaken die 
spelen bij de leden. Regelingen bedenken is één ding, maar het is wel nodig om te weten hoe de regels in 
de agrarische praktijk uitwerken. Het kernteam vergadert vóór de overleggen die BoerenNatuur heeft met de 
Provincie.  
Onze vertegenwoordiger in het Kernteam is Sippe Bron. Hij heeft zwaar ingezet op het krantenbericht dat de 
vossen in de Brandemeer zou moeten helpen om de ganzen in de omgeving aan te pakken. Onze grote 
verontwaardiging is namens heel BoerenNatuur luid en duidelijk bij de Provincie overgekomen.  
De ganzenoverlast is één van de problemen die door het kernteam worden aangedragen. Overwinterende 
ganzen, waarvoor de ganzenfoerageergebieden zijn aangewezen, zijn een zaak voor BoerenNatuur en de 
agrarische natuurverenigingen. Overzomerende ganzen echter, zijn ‘gewone’ dieren die schade (kunnen) 
veroorzaken waarvoor iedereen een tegemoetkoming in de schade kan aanvragen bij het Faunafonds. En 
de werkwijze van het Faunafonds valt onder de belangenbehartiging van de LTO. Gelukkig werken beide 
organisaties goed samen: u kunt dus bij beide terecht! Voor alle ganzenproblemen. 
 
 

  Bestuur. 
 
Voorzitter: Henk Roeles (Boijl) Tel. 432114;   
Secretaris: Karin Witteveen (Oldetrijne) Tel. 499232;  
Penningmeester: Sippe Bron (Munnekeburen) Tel. 481547;  
Bestuurslid: Johan Baas (Nijeholtwolde) 
PR: Afke Kester (Noordwolde) 
 
 


