
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fryske guozzenoanpak – 

update december 2019  

Opgave Natuur, Water en Bodem – december 2019 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Disclaimer 

In deze update 2019 zijn de resultaten uit de update 2018 geactualiseerd. De resultaten uit 2017/18 zijn 

nu volledig bijgewerkt. De resultaten uit de winter 2018/19 zijn vrijwel geheel op orde maar nog niet 

allemaal gevalideerd. Daarom hebben deze resultaten nog een voorlopige status. De definitieve cijfers 

worden in de update van 2020 gepubliceerd.  
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Leeswijzer 
Deze update gaat over het beleidsjaar 2018-

19 onder de Fryske Guozzenoanpak. De 

update is gericht op het actualiseren en 

aanvullen van de monitorgegevens. 

Beschreven worden de veranderingen in (1) 

aantallen bezoekende ganzen, (2) de schade 

en kosten en (3) de bestrijdingsmaatregelen.  
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dank. Wij danken ook de vrijwillige SOVON-

tellers in Fryslân voor hun bereidheid de 

telinformatie deel te laten uitmaken van deze 

update.  
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Samenvatting 
De meeste ganzensoorten en -populaties op het Noordelijk Halfrond zijn in aantal toegenomen sinds 

het laatste kwart van de vorige eeuw, nadat verschillende soorten in de decennia daarvoor sterk 

waren gedecimeerd. Deze toename wordt vooral veroorzaakt door een beter voedselaanbod als 

gevolg van graslandverbetering in de landbouw en door klimaatverandering. Daardoor zijn de 

levensomstandigheden in zowel de broed- als overwinteringsgebieden verbeterd. Die 

ganzenpopulaties broeden voor een klein deel in de gematigde zone, terwijl verreweg de meesten in 

de boreale en arctische klimaatzones broeden. Na afloop van het broedseizoen trekken deze 

noordelijk broedende populaties o.a. naar Fryslân, waar ze deels tot in het (late) voorjaar kunnen 

blijven. Een ander deel van de vogels trekt door om te overwinteren in België, Frankrijk, Groot-

Brittannië, Spanje en zuidelijk Duitsland. 

De Fryske Guozzenoanpak 
In 2014 is de Fryske Guozzenoanpak vastgesteld voor de periode tussen oktober 2014 en de winter 

2019/20. In de Fryske Guozzenoanpak wordt onderscheid gemaakt tussen zomer- en winterganzen 

omdat de aanpak verschillende managementacties vraagt. De beleidsinzet van de Fryske 

Guozzenoanpak is vooral gericht op het laten afnemen van de ganzenschade met 5 - 10% per jaar. In 

het uitvoeringsprogramma van het college wordt gesproken over een ‘drastische afname van de 

schade’. In de beleidsperiode zijn tussenevaluaties uitgevoerd in 2016 en 2017. In de daaropvolgende 

update 2018 zijn de cijfers uit de tussenevaluatie 2017 met betrekking tot de aantallen ganzen, 

schadebedragen en verjagingsacties bij de zomer- en winterganzen in Fryslân geactualiseerd. Nu 

hebt u de update 2019 voor u liggen met opnieuw een actualisatie van aantallen, schadebedragen en 

verjagingsacties. 

Conclusies 

De uitvoering van de Guozzenoanpak over de winterperiode 2018/19 is geactualiseerd met de 

nieuwe ter beschikking gekomen gegevens. Deze zijn nog niet helemaal compleet voor het 

zomerseizoen 2019. De ganzenschade blijkt voor de winter 2018/19 voor de tweede winter op rij te 

zijn gedaald. In de winterseizoenen 2015/16 en 2016/17 bedroeg de schade (afgerond) 43,5 miljoen 

kilogram droge stof. In het winterseizoen 2017/18 bedroeg de schade (afgerond) 35 miljoen kilogram 

droge stof. De schade in het winterseizoen 2018/19 bedraagt 31 miljoen kilogram droge stof. De 

afname ten opzichte van het gemiddelde uit de voorgaande twee seizoenen (afgerond 39 miljoen) 

komt daarmee uit op 20,9% (= 100% - (schade afgelopen seizoen/gemiddelde voorgaande 2 

seizoenen) ).
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Kerngegevens (opgaves voor de zomer 2019 hebben nog een voorlopig karakter) 
Winter 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Gem. aantal winterganzen (N vogels)1 375.000 354.500 357.000 405.000 319.000 345.769 

Opbrengstderving (kg DS)3 27,7 miljoen 37,5 miljoen 43,3 miljoen 43,7 miljoen 34,7 miljoen 31 miljoen 

Uitgekeerde winterschade (euro)3 7,1 miljoen 8,6 miljoen 8,6 miljoen 10,3 miljoen 7,6 miljoen 7,4 miljoen5 

Aantal geschoten ganzen (N vogels)4 37.400 17.300 24.600 12.400 32.300 36.100 

Zomer 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Aantal zomerganzen (N vogels)2 51.500 37.400 42.700 53.300 56.700 >58.200 

Opbrengstderving (kg DS)3 1,2 miljoen 1,4 miljoen 1,5 miljoen 1,2 miljoen 1,3 miljoen In behandeling 

Uitgekeerde zomerschade (euro)3 245.200 309.400 300.500 269.900 272.300 In behandeling 

N eieren behandeld 29.500 26.000 34.000 47.600 41.700 38.100 

Aantal geschoten ganzen (N vogels)4 28.000 36.400 36.800 28.400 31.100 >13.900 

Noten: 1het gemiddelde winteraantal: geteld tussen september en maart – mei (afhankelijk van de soort); 2de jaarlijks getelde aantallen rond half juli; 3Winterschade is 

gebaseerd op de taxaties in april en de eerste helft van mei, zomerschade op de taxaties in september; 4Winterafschot vindt plaats in november, december, januari en februari 

en zomerafschot in de maanden maart tot en met oktober. Vanwege deze systematisch afwijkend gedefinieerde periodes zijn de schade- en afschotcijfers daarmee geen 

getrouwe afspiegeling van (de gevolgen van) het voorkomen van zomer- en winterganzen.5Dit is de stand van zaken tot en met oktober 2019: nog niet alle getaxeerde 

winterschade over het seizoen 2018/19 was op dat moment al uitgekeerd. 
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 Inleiding 
Op 24 september 2014 is de Fryske guozzenoanpak door Provinciale Staten vastgesteld. Daarbij is 

afgesproken te komen tot evaluaties in 2016 en 2017. Die tijdstippen waren zodanig gekozen dat een 

eventueel besluit over het uitbreiden van de winterrustperiode van 2 naar 4 maanden zou kunnen 

worden gebaseerd op de uitkomsten van de beide evaluaties.  

In september 2016 is een eerste evaluatie voorgelegd aan Provinciale Staten. De conclusie van die 

evaluatie was dat er te veel onzekerheden waren in de basisgegevens, waardoor geen onderbouwde 

bevindingen en conclusies konden worden gepresenteerd. Provinciale Staten hebben daarop 

besloten de evaluatie een jaar uit te stellen en dat extra jaar te gebruiken om tot goede 

basisgegevens te komen. In de evaluatie 2017 zijn vervolgens de basisgegevens aangevuld, zijn de 

voorgenomen activiteiten langs gelopen en zijn conclusies getrokken en aanbevelingen 

geformuleerd.  

In 2018 is vervolgens een update gemaakt, waarin de basisinformatie sinds de evaluatie van 2017 

werd geactualiseerd. In de nu voor u liggende update is opnieuw sprake van actualisatie van de 

basisinformatie.  

 Aanpak 
De update 2019 bestaat uit de bijgewerkte cijfers van aantalsontwikkeling, schadeontwikkeling, 

verjaagacties en mate van afschot. De provinciale ganzenaanpak zoals die met ingang van winter 

2017-2018 geldt is verwoord in de Fryske Guozzenoanpak 2017-2020. De aanpak ten aanzien van 

informatie-inwinning, soortselectie, definities, aanpak van tellingen, correcties op het ontbreken van 

tellingen en het aandeel binnen en buiten foerageergebieden is in de evaluaties 2016 en 2017 

gedetailleerd behandeld. Die aanpak is voor de updates 2018 en 2019 ongewijzigd gebleven. 

 Korte samenvatting provinciaal beleid 
Nadat eind 2012 een landelijk akkoord over het ganzenbeleid onhaalbaar bleek en ook de Friese 

gebiedspartners niet tot een akkoord konden komen, heeft de provincie een eigen beleidslijn 

vastgesteld met als basis wat de partijen al hadden afgesproken. De Provincie Fryslân heeft met de 

Fryske Guozzenoanpak ingezet op enerzijds de bescherming van de winterganzen en anderzijds een 

(drastische) afname van de ganzenschade. De beleidskeuzes zijn gebaseerd op het bereiken van een 

balans tussen enerzijds bescherming van de internationale populaties winterganzen en anderzijds 

verminderen van de overlast en schade ten gevolge van zowel deze winterpopulaties als van de 

broedende ganzenpopulaties. Vooral de populaties van de brand- en grauwe gans veroorzaken 

steeds meer schade. De brandgans neemt in aantallen sterk toe en veroorzaakt ook een groot deel 

van de schade. De brandgans is echter ook een strikt beschermde soort, die alleen onder 

voorwaarden mag worden geschoten (derogatie onder de Europese Vogelrichtlijn). In 2014 is de 

brandgans voor het eerst opgenomen als soort die in Fryslân mag worden geschoten bij het verjagen 

met ondersteunend afschot. Omdat het effect van deze actie op de populatie onzeker is, zijn er ook 

‘stevige’ beschermende maatregelen genomen, o.a. door de instelling van foerageergebieden en 

soortspecifieke foerageergebieden, waar de ganzen rust hebben en niet verjaagd mogen worden. De 

Fryske Guozzenoanpak 2017-2020 is daarnaast ook gericht op het reduceren van de schade van 

beide soorten. 

Doelstelling van het beleid in de Fryske Guozzenoanpak is om vraatschade door vooral winterganzen 

jaarlijks te verlagen met 5 - 10% om daarmee te komen tot een maatschappelijk geaccepteerde 

schadehoogte. Daarbij wordt rekening gehouden met de duurzame instandhouding van de 
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internationaal beschermde ganzenpopulaties. Provinciale Staten hebben op 26 februari 2019 

besloten de looptijd van de Fryske Guozzenoanpak te verlengen tot en met winterseizoen 2022-

2023. Daarbij zijn beleid en uitvoering ongewijzigd gebleven.  

Via monitoring en evaluatie worden de resultaten getoetst aan de doelstelling. In 2016 en 2017 zijn 

evaluaties uitgevoerd en gepubliceerd. De evaluatie 2017 heeft geleid tot een aanscherping van het 

beleid om de schade te reduceren. De balans tussen beschermen en bestrijden van schade is 

hiermee wat meer bij het laatste aspect gelegd. Tegelijk is ook de bescherming verder 

geconcretiseerd door een systematiek waarbij de maximale aantallen ganzen die met ondersteunend 

afschot mogen worden geschoten zijn vastgelegd en worden geborgd. Hiermee wordt gezorgd dat er 

niet te véél ganzen geschoten kunnen worden waardoor de instandhoudingdoelen in gevaar zouden 

kunnen komen. 

Ten opzichte van het in 2014 vastgestelde beleid zijn in 2017, op hoofdlijn, de volgende 

veranderingen doorgevoerd: 

• De oppervlakte ganzenfoerageergebieden is met 10% verkleind tot 20.700 hectare en de 

ligging en begrenzing van deze foerageergebieden zijn geoptimaliseerd; 

• De winterrust voor ganzen is in heel Fryslân afgeschaft; 

• Jagers hebben, binnen de wettelijke kaders, maximale mogelijkheden gekregen om verjaging 

met ondersteunend afschot te intensiveren (bijv.: niet levende lokvogels zijn toegestaan, 

ondersteunend afschot is toegestaan vanaf een half uur voor zonsopkomst, er is de 

mogelijkheid geschapen om te werken met ganzenverjaagteams); 

• Het eigen risico voor schade is buiten ganzenfoerageergebieden verhoogd van 5% naar 20%. 

 Foerageergebieden, aantallen, verjaging en kosten 

Foerageergebieden 
In Fryslân zijn foerageergebieden ingesteld waar ganzen niet mogen worden verstoord of verjaagd en 

waar ze in alle rust kunnen foerageren. Doel hiervan is ganzen te beschermen en om de schade aan 

grasland te beperken door deze te concentreren. De deelname aan de foerageergebieden is op basis 

van vrijwilligheid.  

Foerageergebieden vóór het seizoen 2017/18. De foerageergebieden van de seizoenen 2014/15, 

2015/16 en 2016/17 bestonden uit algemene foerageergebieden (november t/m maart) en 

soortspecifieke foerageergebieden (april en mei) met liefst zo veel mogelijk ruimtelijke overlap 

tussen de algemene en soortspecifieke. In de jaren daarvoor waren ook algemene 

foerageergebieden afgesproken met in april en mei speciale regelingen voor pleisterende rotganzen 

in vooral de eilandpolders en enkele kleine delen langs de Waddenzeekust. De algemene 

foerageergebieden (25.350 ha) golden tussen 1 november t/m 31 maart. Een deel daarvan bleef na 

31 maart gelden als soort-specifiek foerageergebied tot en met 30 april (1.660 ha) of 31 mei (3.990 

ha). Ook was nog 2.370 ha extra soort-specifiek foerageergebied aangewezen uitsluitend voor de 

periode 1 april tot en met 31 mei. In de Fryske Guozzenoanpak was 8.000 ha als ‘benodigd’ soort-

specifiek foerageergebied opgenomen en is 8.020 ha gerealiseerd. Dit oppervlak is vergelijkbaar met 

de oppervlakte rustgebied in de jaren 2011-2013. 

Foerageergebieden vanaf het seizoen 2017/18. In 2017 heeft GS, als onderdeel van de 

aangescherpte ganzenaanpak de foerageergebieden opnieuw begrensd. Deze zijn hierbij kleiner in 

omvang geworden (figuur 1). Provinciale Staten hebben besloten dat het oppervlak foerageergebied 

maximaal 20.700 hectare mag bedragen. Dit is 10% minder dan het oppervlak in de voorgaande 
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jaren. Samen met de reductie in oppervlak is een optimalisatie van de ligging van de 

foerageergebieden gerealiseerd. Hiermee kan het beschikbaar areaal optimaal benut worden. PS 

heeft ook criteria vastgesteld waaraan de nieuwe foerageergebieden moeten voldoen. Dezen zijn: (1) 

de foerageergebieden moeten robuust zijn, (2) ze moeten in de nabijheid van belangrijke 

slaapplekken voor ganzen liggen, (3) in die gebieden moet al sprake zijn van hoge gewasschade, (4) 

er moeten geen of weinig “witte vlekken” in liggen en (5) de foerageergebieden moeten niet in de 

buurt van bebouwing, bomen of wegen liggen.  

 

 

Figuur 1. Foerageergebieden ganzen met ingang van het winterseizoen 2017/18. Link 

https://fryslan.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2531142cdd5344aa9d399cf453c11b08 

 

  

https://fryslan.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=2531142cdd5344aa9d399cf453c11b08
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Aantalsontwikkelingen – winter 
De gemiddelde aantallen ganzen in Fryslân zijn tot en met het winterseizoen 2016/17 gestegen 

(figuur 2). In de afgelopen twee winterseizoenen na 2016/17 zijn de aantallen beduidend lager. De 

aantallen in het afgelopen winterseizoen lijken iets hoger te zijn geweest dan die daarvoor, maar het 

blijft nog beneden de hoge aantallen van 2016/17. De aantallen in het winterseizoen 2018/19 zitten 

daarmee op hetzelfde niveau als die van 2014/15 en 2015/16. De aantallen kleine rietganzen en 

rotganzen blijven laag. Bij de andere drie soorten zijn de verschillen klein t.o.v. het seizoen er voor. 

 

 

Figuur 2. Veranderingen in de seizoensgemiddelden van de soorten van de Fryske Guozzenoanpak vanaf de winter 2000/01 

(opgave SOVON). Seizoensgemiddelden zijn een afspiegeling van het ganzenbezoek over het hele winterhalfjaar, niet te 

verwarren met aantallen die op één moment als maximum aanwezig zijn.  

 

Aantalsontwikkelingen – winter seizoenspatronen 
De maandelijkse aantallen van de 5 ganzensoorten van de afgelopen vijf winterseizoenen laten zien: 

1. Brandganzen arriveerden tot en met het seizoen 2016/17 in oktober, maar in de afgelopen 

beide winters bleven de aantallen in oktober achter: tragere aankomst (figuur 3). De hoogste 

aantallen worden geteld in januari en februari. Daarna beginnen de aantallen te minderen. In 

de periode juni – september zijn er bijna geen brandganzen in Fryslân. 

2. Grauwe ganzen zijn weinig aanwezig in mei, juni en augustus (figuur 4), maar juist wel weer 

veel in juli. Het gaat dan in juli om grote aantallen ruiende vogels uit de ons omringende 

landen. De aantallen grauwe ganzen zijn hoog. Tussen september en februari met 

piekaantallen in november en januari. De aantallen beginnen vanaf februari te minderen. In 

de vijf gepresenteerde seizoenen zijn de aantallen in juli en december van jaar op jaar 

gestegen. 
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Figuur 3. De maandelijkse aantallen brandganzen in Fryslân tussen juli 2014 en juni 2019 (opgave SOVON).  

 

 

Figuur 4. De maandelijkse aantallen grauwe ganzen in Fryslân tussen juli 2014 en juni 2019 (opgave SOVON). 
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Figuur 5. De maandelijkse aantallen kleine rietganzen in Fryslân tussen juli 2014 en juni 2019 (opgave SOVON). 

 

 

Figuur 6. De maandelijkse aantallen kolganzen in Fryslân tussen juli 2014 en juni 2019 (opgave SOVON).  
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Figuur 7. De maandelijkse aantallen rotganzen in Fryslân tussen juli 2014 en juni 2019 (opgave SOVON). 

 

3. De aantallen kleine rietganzen zijn de afgelopen jaren in oktober en november sterk 

geminderd (figuur 5). Ook de aantallen in december en januari zijn lager ten opzichte van 

vorige jaren. Het voorkomen van de soort is verschoven van oktober-november naar 

november-januari. 

4. De kolgans arriveerde eigenlijk altijd begin oktober in Fryslân, maar de laatste beide 

seizoenen is die aankomst verschoven naar november (figuur 6). De hoogste aantallen zijn 

aanwezig in november – december. 

5. De rotgans trekt in het najaar vooral door in het Friese deel van het Waddengebied in de 

maanden oktober en november, maar was ook de afgelopen twee seizoenen in lagere 

aantallen aanwezig. In het voorjaar komt de soort vooral door in mei (figuur 7). Sinds het 

voorjaar van 2017 zijn de aantallen in mei hoger dan in de jaren er voor.  
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Aantalsontwikkelingen – zomer 
De resultaten van de julitelling 2019 zijn vrijwel volledig; van enkele telgebieden moeten de data nog 

binnenkomen. De resultaten van de zomertelling 2018 zijn nu definitief geworden. Tijdens de 

zomertelling 2019 zijn opnieuw meer grauwe ganzen en grote Canadese ganzen geteld dan in 

voorgaande jaren (tabel 1). De aantallen van andere soorten lijken stabiel (bijv. brandgans) of af te 

nemen (bijv. soepgans sinds 2017). Totaal zijn de getelde aantallen van 2019 nu al hoger dan die van 

2018, terwijl nog niet alle resultaten binnen zijn. De broedpopulatie kolganzen bedraagt enkele 100-

en exemplaren en de broedpopulatie brandganzen ongeveer 2.600 exemplaren. Bij de 

zomertellingen worden vooral grauwe ganzen geteld: 87% van de getelde aantallen (tabel 1). 

Tabel 1. Getelde aantallen zomerganzen (individuen) tijdens de jaarlijkse julitellingen. Uitvoering door SOVON en WBE's. De 

teldekking geeft het percentage van de getelde Sovon-watervogeltelgebieden weer. 1Voorlopige resultaten: de telgebieden 

Alde Feanen, Midden-Ooststellingwerf, De Marren, Ameland, Midden-Opsterland, Skarsterlân e.o. en de Middelsee 

ontbreken nog. 

 
2009 2015 2016 2017 2018 20191 

Teldekking in % 84% 93% 96% 96% 97% ? 

Kleine rietgans 0 0 0 1 0 1 

Kolgans 189 511 485 361 427 304 

Grauwe Gans 17.752 32.243 37.125 47.253 49.675 51.947 

Soepgans 326 357 460 666 561 461 

Indische Gans 2 5 3 17 6 3 

Sneeuwgans 0 4 3 1 0 52 

Grote Canadese Gans 752 1.137 1.020 1.306 1.472 1.574 

Kleine Canadese Gans 0 4 2 2 2 1 

Brandgans 278 1.986 2.321 2.277 2.635 2.341 

Rotgans 6 25 9 3 12 4 

Nijlgans 773 1.086 1.284 1.420 1.910 1.548 

Hybride 
 

3 3 5 3 6 

Totaal 20.078 37.361 42.715 53.312 56.703 >58.242 

Verandering t.o.v. 2015 (%)  100 114 143 152 156 

 

De ruimtelijke verspreiding van de verschillende soorten laat sinds 2015 vrijwel steeds hetzelfde 

beeld zien. Daarom wordt hier volstaan met te verwijzen naar de evaluatie 2017. 

Schade, schadeoppervlakte en schadekosten 
Schade wordt getaxeerd en uitgekeerd binnen en buiten de foerageergebieden. Binnen de 

foerageergebieden vinden taxaties automatisch plaats. Dit gebeurt rond de tijd van de eerste snee in 

het voorjaar. Dit was al zo ten tijde van de voorloper van de Fryske Guozzenoanpak (PSAN). Buiten 

foerageergebieden moet een boer eerst schade melden, waarna ook rond het tijdstip van eerste 

snee wordt getaxeerd. Als een boer buiten de foerageergebieden niets meldt, wordt er niet 

getaxeerd en wordt er ook geen tegemoetkoming in schade uitbetaald.  

In het seizoen 2016/17 zijn tot nu toe de grootste oppervlaktes getaxeerd geweest: ongeveer 59.000 

ha (figuur 8). De grootste beschadigde oppervlaktes zijn ook in dat seizoen geweest en dan vooral in 

de winter (figuur 9): ruim 40.000 ha in 2016/17. De schade in kilogrammen droge stof per ha was in 

2015/16 en 2016/17 toegenomen naar 44-45 miljoen kilogram droge stof (figuur 10), maar is in 

2017-2018 gedaald naar (afgerond) 36 miljoen kilogram droge stof. Afgelopen winter daalde de 

schade nog verder naar 31 miljoen kilogram droge stof. Het gemiddelde van de voorgaande twee 

winterseizoenen is (43.671.328 + 34.726.082)/2 = 39.198.705 miljoen kilo droge stof. In 2018/19 is 

31.003.384 kilo miljoen kilo droge stof schade vastgesteld. Dat komt overeen met een procentuele 

afname van 100 – (31.003.384/391.987,05) = 20,9%. 
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Figuur 8. Om de ganzenschade in beeld te brengen worden jaarlijks wisselende oppervlaktes getaxeerd. In de seizoenen 

2013/14 en 2014/15 is relatief weinig getaxeerd (opgave Faunafonds). De taxaties 2018/19 zijn deels verwerkt (stand 

oktober 2019).  
 

 

Figuur 9. De jaarlijkse ganzenschade aan de landbouw, gebaseerd op de beschadigde oppervlaktes (ha). De zomerschade 

van zomer 2019 is nog niet in de figuur opgenomen, omdat de taxaties nog onder verwerking zijn. In de figuur is onderscheid 

gemaakt tussen binnen of buiten foerageergebieden en zomerschade. 
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Figuur 10. De jaarlijkse ganzenschade aan de landbouw, gemeten in kilogrammen droge stof. De zomerschade van zomer 

2019 is nog niet in de figuur opgenomen, omdat de taxaties nog onder verwerking zijn.    

 

 

Figuur 11. De jaarlijkse ganzenschade aan de landbouw, gemeten in getaxeerde schadebedragen sinds het seizoen 

2010/11. De zomerschade van zomer 2019 is nog niet in de figuur opgenomen, omdat de taxaties nog onder verwerking zijn. 

 -

 5.000.000

 10.000.000

 15.000.000

 20.000.000

 25.000.000

 30.000.000

 35.000.000

 40.000.000

 45.000.000

 50.000.000

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

K
g 

d
ro

ge
 s

to
f

Verlies droge stof

in foerageergebieden - winter buiten foerageergebieden - winter zomer

 -

 2.000.000

 4.000.000

 6.000.000

 8.000.000

 10.000.000

 12.000.000

2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19

G
et

ax
ee

rd
e 

sc
h

ad
e 

(e
u

ro
's

)

Getaxeerd bedrag

in foerageergebieden - winter buiten foerageergebieden - winter zomer



18 
 

 

Figuur 12. De jaarlijkse ganzenschade aan de landbouw, gemeten in uitgekeerde schadebedragen sinds het seizoen 

2010/11. De zomerschade van zomer 2019 is nog niet in de figuur opgenomen, omdat de taxaties nog onder verwerking zijn.  

Schade per wildbeheereenheid 
Evenals vorig jaar zijn per wildbeheereenheid de getaxeerde schades (in kg droge stof) buiten de 

foerageerbieden opgenomen. Deze informatie wordt gepresenteerd vanwege de relatie met de 

bonus-malusregeling uit de Fryske Guozzenoanpak. 

In bijna de helft van de WBE’s (10 van de 22) zijn de getaxeerde schades (in kg droge stof) buiten de 

foerageergebieden twee jaren op rij afgenomen (tabel 2). In nog eens zes WBE’s zijn de schades in 

2017/18 en 2018/19 fors lager geweest dan in 2016/17. In de polders van Ameland en 

Schiermonnikoog is nauwelijks sprake van schade buiten de foerageergebieden, juist omdat vrijwel 

de hele polder foerageergebied is. In de eilandpolder van Terschelling is juist sprake van een forse 

toename in schade buiten de foerageergebieden. Dit komt omdat een aantal agrariërs op het eiland 

vanaf 2017 niet meer meedoen met de foerageergebieden.  

In bijlage 2 zijn de schades per WBE gedetailleerd weergegeven voor resp. (1) winter buiten de 

foerageergebieden, (2) winter in de foerageergebieden en (3) zomerschade. 
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Tabel 2. Overzicht van de getaxeerde ganzenschade in kilogrammen droge stof per Wildbeheereenheid buiten de 

foerageergebieden in de winterseizoenen 2015/16 tot en met 2018/19 (seizoen loopt van 1 november tot en met 30 oktober. 

Zie voor details bijlage 2. 

WBE naam 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 

Ameland - 41.667 - - 

De Alde Slachte 42.457 95.213 70.065 23.896 

De Dongeradielen 415.508 615.073 582.085 368.889 

De Lauwers 632.819 561.833 254.839 350.008 

De Lytse Súdwesthoeke 1.345.221 2.165.590 1.361.429 1.131.408 

De Marne 191.105 243.000 64.630 110.908 

De Marren 536.686 1.155.363 1.018.820 844.837 

De Middelsee 381.110 787.054 506.478 642.872 

De Veenpolders 145.238 203.971 181.809 97.532 

Gaasterlân e.o. 780.110 984.227 833.443 660.348 

It Bûtenfjild 162.457 355.238 200.870 233.772 

Kuinder en Linde 152.905 204.996 69.300 44.272 

Midden-Ooststellingwerf - - - 7.200 

Midden-Opsterland 229.667 320.929 211.570 254.544 

Om de Terpen 597.210 577.808 57.378 78.112 

Schiermonnikoog - - - - 

Skarsterlân e.o. 1.840.332 2.377.371 1.296.326 1.315.880 

Smallingerland 612.103 731.371 379.752 371.255 

Terschelling 13.310 34.000 245.979 114.753 

Tusken Waed en Sted - - 1.087 - 

Tytsjerksteradiel Súd 68.038 119.925 127.665 61.812 

Utingeradeel 1.857.365 1.884.338 1.333.556 1.186.067 

Niet toe te kennen aan een WBE 43.124 13.800 21.000 - 

Totaal  10.046.763  13.472.765  8.818.082  7.898.364  

 

Totale kosten 
De kosten van het provinciale ganzenbeleid bestaan grotendeels uit de uitgekeerde 

schadevergoedingen. In het verleden zijn ook deelnemerspremies uitgekeerd aan boeren, die 

deelnemen aan de foerageergebieden. Er is in verschillende jaren sprake geweest van zowel 

verschillende bedragen per hectare per deelnemer als van een verschillend aantal maanden per 

winterperiode. Zie voor details de tussenevaluatie 2017. Nu is alleen nog sprake van 

deelnemerspremies bij de soortspecifieke foerageergebieden: deelnemers ontvangen 16,66 euro per 

ha. 

De kosten voor tegemoetkomingen in faunaschade worden betaald uit het Natuurpact. Hiervan gaat 

circa 80% naar ganzenschade. De overige 20% van dit budget is voor kosten door schade van overig 

wild, Faunafonds, provinciale FBE, onvoorziene kosten, overige schadekosten e.d. 

Bestrijding 

Schade – geschoten aantallen 
De aantallen geschoten ganzen namen sinds het seizoen 2013/14 gestaag af van 65.000 naar bijna 

40.000 in 2016/17 (figuur 13). In het seizoen 2017/18 zijn ongeveer 62.000 ganzen geschoten en in 

het afgelopen seizoen gaat het om bijna 50.000 exemplaren. De aantallen geschoten kolganzen zijn 

tussen 2013/14 en 2018/19 gedaald van 37.000 naar 25.000 en de aantallen grauwe ganzen van 

27.000 naar 14.000. Er worden meer brandganzen geschoten: van 1.000 naar 14.000 exemplaren in 
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dezelfde periode. In het seizoen 2017/18 is de rustperiode in de winter buiten de foerageergebieden 

opgeheven: dat verklaart de hogere geschoten aantallen in die maanden van dat seizoen (figuren 14, 

15 en 16). 

 

Figuur 13. De jaarlijkse aantallen geschoten kol-, brand- en grauwe ganzen  per winterseizoen. Ter info: het seizoen 2013/14 

start op 1 november 2013 en loopt door tot 31 oktober 2014. 
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Figuur 14. Maandelijkse aantallen geschoten kolganzen per seizoen. Kolganzen werden afgelopen seizoen vooral geschoten 

tussen december en maart. 

 

 

Figuur 15. Maandelijkse aantallen geschoten grauwe ganzen per seizoen.  
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Figuur 16. Maandelijkse aantallen geschoten brandganzen per seizoen. In de twee meest recente seizoenen zijn in december, 

januari en februari fors meer brandganzen geschoten dan in voorgaande seizoenen. 

 
Tabel 3. Het maandelijks aantal verjaagacties in de jaren 2013 – 2019, waarbij of ganzen werden geschoten of onder een 

ganzenontheffing dan wel -vrijstelling werd verjaagd. Noot: als tijdens één activiteit 3 verschillende soorten zijn geschoten, 

dan zijn ze in dit overzicht opgenomen als 3 verjaagacties. 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Januari ? 6470 1625 754 759 3968 3284 

Februari ? 6472 1442 589 1046 4187 4054 

Maart ? 3742 3062 2743 3437 4866 4279 

April ? 1339 2129 2350 2567 6611 2768 

Mei ? 1230 1398 1380 1753 3475 1538 

Juni ? 820 903 971 1032 881 956 

Juli ? 1520 1410 1602 1849 1777 ? 

Augustus ? 1533 1512 1634 1816 2194 ? 

September ? 1411 1392 1573 1663 2126 ? 

Oktober ? 3549 4538 3829 2297 2766 ? 

November 3937 3006 5454 1550 2133 2645 ? 

December 5373 6305 6181 2056 3225 2998 ? 

Totaal >10177 37397 31046 21031 23577 38494 >16879 

 

Vanaf het seizoen 2017/18 is de winterrustperiode komen te vervallen. Dat is duidelijk terug te zien 

in het aantal verjaagacties van januari en februari vanaf 2015 (tabel 3). Het effect is te zien bij de 

geschoten aantallen van alle drie soorten (figuren 14, 15 en 16).  

De provincie zet in op intensivering van de verjaging in het voorjaar, omdat dan de aangerichte 

schade het grootst is. Dit is in de winter van 2017/18 goed opgepakt, maar voor de winter van 

2018/19 is bij de maanden april en mei weer een sterke terugval te zien in het aantal verjaagacties. 

Provinciale Staten heeft aangedrongen op het instellen van verjaagteams. Deze teams kunnen 

grondeigenaren ondersteunen bij de intensivering van de verjaging van ganzen. Jagers en WBE’s 

organiseren dit nu met een eigen pool van mensen, die op afroep van een grondeigenaar 
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beschikbaar zijn. Aan inzet van de door PS bedoelde verjaagteams is tot nu toe geen behoefte 

geweest blijkt uit de gegevens in het FRS-systeem. De WBE’s hebben het benodigde werk zelf 

uitgevoerd. 

Populatiebeperking gedurende het broedseizoen 
Broeden vindt vooral in natuurgebieden plaats. Populatiereductie in natuurgebieden is gericht op het 

afschieten van koppelvormende of overzomerende ganzen en/of door de eieren te behandelen 

(prikken, met olie insmeren of vernietigen). In de afgelopen jaren zijn per jaar enkele 10 tot 100-

tallen koppelvormers en overzomeraars geschoten, terwijl 26-42.000 eieren per jaar zijn behandeld 

in de natuurgebieden over heel Fryslân (tabel 4).  In de zomers van 2017 en 2018 zijn ruim 41.000 

eieren geraapt. Afgelopen zomer waren het er 3.000 minder.   

De grootste aantallen worden in gebieden van Staatsbosbeheer geraapt. Bij It Fryske Gea 

schommelen de geraapte aantallen rond de 4-8.000  eieren per broedseizoen. De geraapte aantallen 

eieren bij Natuurmonumenten namen tot en met 2018 gestaag toe. Mogelijk zijn nog niet alle 

geraapte eieren van 2019 ingevoerd in het FRS-systeem van de FBE-Fryslân. 

Het overgrote deel van de geraapte eieren is ieder jaar opnieuw van de grauwe gans.  

 

Tabel 4. Overzicht van de aantallen behandelde eieren onder de ontheffingen voor broedende ganzen in natuurgebieden 

(bron FBE-Fryslân). 

 Behandelde eieren 

Gebied 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

It Fryske Gea 5.285 3.904 3.962 7.681 4.155 5.364 

Natuurmonumenten 1.091 1.454 1.625 1.717 2.439 647 

Staatsbosbeheer 23.161 20.627 27.392 31.579 34.932 30.372 

Overig ? ? 1.017? 176 127 1.744 

Totaal 29.537 25.985 33.996 41.153 41.653 38.127 

Soort       

Brandgans 156 35 599 352 400 137 

Canadese gans 103 185 235 521 400 358 

Grauwe gans 14.164 9.783 32.846 39.601 40.700 37.356 

Kolgans 1 0 8 112 114 120 

Nijlgans 73 47 308 567 39 156 

Onbekend 15.040 15.935 0 0 0 0 

Totaal 29.537 25.985 33.996 41.153 41.653 38.127 
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Bijlage 1 - drogestofprijzen 
Gehanteerde drogestofprijzen door het Faunafonds: https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2018/05/Drogestofprijzen-vers-gras-2003-2018.pdf . 

  

  

https://www.bij12.nl/wp-content/uploads/2018/05/Drogestofprijzen-vers-gras-2003-2018.pdf
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Bijlage 2 - schades per Wildbeheereenheid 
Winterschade buiten de foerageergebieden per Wildbeheereenheid en per seizoen in kilogrammen 

droge stof. 

WBE-naam regeling snede beleidsjaar schade in kg DS 

Ameland regulier 1e snede 2016-2017                        41.667  

De Alde Slachte regulier 1e snede 2015-2016                        42.457  

De Alde Slachte regulier 1e snede 2016-2017                        95.213  

De Alde Slachte regulier 1e snede 2017-2018                        70.065  

De Alde Slachte regulier 1e snede 2018-2019                        23.896  

De Dongeradielen regulier 1e snede 2015-2016                      415.508  

De Dongeradielen regulier 1e snede 2016-2017                      615.073  

De Dongeradielen regulier 1e snede 2017-2018                      582.085  

De Dongeradielen regulier 1e snede 2018-2019                      368.889  

De Lauwers regulier 1e snede 2015-2016                      632.819  

De Lauwers regulier 1e snede 2016-2017                      561.833  

De Lauwers regulier 1e snede 2017-2018                      254.839  

De Lauwers regulier 1e snede 2018-2019                      350.008  

De Lytse Súdwesthoeke regulier 1e snede 2015-2016                   1.345.221  

De Lytse Súdwesthoeke regulier 1e snede 2016-2017                   2.165.590  

De Lytse Súdwesthoeke regulier 1e snede 2017-2018                   1.361.429  

De Lytse Súdwesthoeke regulier 1e snede 2018-2019                   1.131.408  

De Marne regulier 1e snede 2015-2016                      191.105  

De Marne regulier 1e snede 2016-2017                      243.000  

De Marne regulier 1e snede 2017-2018                        64.630  

De Marne regulier 1e snede 2018-2019                      110.908  

De Marren regulier 1e snede 2015-2016                      536.686  

De Marren regulier 1e snede 2016-2017                   1.155.363  

De Marren regulier 1e snede 2017-2018                   1.018.820  

De Marren regulier 1e snede 2018-2019                      844.837  

De Middelsee regulier 1e snede 2015-2016                      381.110  

De Middelsee regulier 1e snede 2016-2017                      787.054  

De Middelsee regulier 1e snede 2017-2018                      506.478  

De Middelsee regulier 1e snede 2018-2019                      642.872  

De Veenpolders regulier 1e snede 2015-2016                      145.238  

De Veenpolders regulier 1e snede 2016-2017                      203.971  

De Veenpolders regulier 1e snede 2017-2018                      181.809  

De Veenpolders regulier 1e snede 2018-2019                        97.532  

Gaasterlân e.o. regulier 1e snede 2015-2016                      780.110  

Gaasterlân e.o. regulier 1e snede 2016-2017                      984.227  

Gaasterlân e.o. regulier 1e snede 2017-2018                      833.443  

Gaasterlân e.o. regulier 1e snede 2018-2019                      660.348  

It Bûtenfjild regulier 1e snede 2015-2016                      162.457  

It Bûtenfjild regulier 1e snede 2016-2017                      355.238  

It Bûtenfjild regulier 1e snede 2017-2018                      200.870  

It Bûtenfjild regulier 1e snede 2018-2019                      233.772  

Kuinder en Linde regulier 1e snede 2015-2016                      152.905  

Kuinder en Linde regulier 1e snede 2016-2017                      204.996  

Kuinder en Linde regulier 1e snede 2017-2018                        69.300  
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Kuinder en Linde regulier 1e snede 2018-2019                        44.272  

Midden-Ooststellingwerf regulier 1e snede 2018-2019                          7.200  

Midden-Opsterland regulier 1e snede 2015-2016                      229.667  

Midden-Opsterland regulier 1e snede 2016-2017                      320.929  

Midden-Opsterland regulier 1e snede 2017-2018                      211.570  

Midden-Opsterland regulier 1e snede 2018-2019                      254.544  

Om de Terpen regulier 1e snede 2015-2016                      597.210  

Om de Terpen regulier 1e snede 2016-2017                      577.808  

Om de Terpen regulier 1e snede 2017-2018                        57.378  

Om de Terpen regulier 1e snede 2018-2019                        78.112  

Skarsterlân e.o. regulier 1e snede 2015-2016                   1.840.332  

Skarsterlân e.o. regulier 1e snede 2016-2017                   2.377.371  

Skarsterlân e.o. regulier 1e snede 2017-2018                   1.296.326  

Skarsterlân e.o. regulier 1e snede 2018-2019                   1.315.880  

Smallingerland regulier 1e snede 2015-2016                      612.103  

Smallingerland regulier 1e snede 2016-2017                      731.371  

Smallingerland regulier 1e snede 2017-2018                      379.752  

Smallingerland regulier 1e snede 2018-2019                      371.255  

Terschelling regulier 1e snede 2015-2016                        13.310  

Terschelling regulier 1e snede 2016-2017                        34.000  

Terschelling regulier 1e snede 2017-2018                      245.979  

Terschelling regulier 1e snede 2018-2019                      114.753  

Tusken Waed en Stêd regulier 1e snede 2017-2018                          1.087  

Tytsjerksteradiel Súd regulier 1e snede 2015-2016                        68.038  

Tytsjerksteradiel Súd regulier 1e snede 2016-2017                      119.925  

Tytsjerksteradiel Súd regulier 1e snede 2017-2018                      127.665  

Tytsjerksteradiel Súd regulier 1e snede 2018-2019                        61.812  

Utingeradeel regulier 1e snede 2015-2016                   1.857.365  

Utingeradeel regulier 1e snede 2016-2017                   1.884.338  

Utingeradeel regulier 1e snede 2017-2018                   1.333.556  

Utingeradeel regulier 1e snede 2018-2019                   1.186.067  
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Winterschade in de foerageergebieden per Wildbeheereenheid en per seizoen in kilogrammen 

droge stof. 

WBE-naam regeling snede beleidsjaar schade in kg DS 

Ameland automatische taxaties 1e snede 2015-2016                   4.254.272  

Ameland automatische taxaties 1e snede 2016-2017                   3.841.504  

Ameland automatische taxaties 1e snede 2017-2018                   4.059.452  

Ameland automatische taxaties 1e snede 2018-2019                   3.726.928  

De Alde Slachte automatische taxaties 1e snede 2018-2019                        27.512  

De Dongeradielen automatische taxaties 1e snede 2015-2016                   4.393.776  

De Dongeradielen automatische taxaties 1e snede 2016-2017                   4.015.733  

De Dongeradielen automatische taxaties 1e snede 2017-2018                   3.898.787  

De Dongeradielen automatische taxaties 1e snede 2018-2019                   3.682.068  

De Lauwers automatische taxaties 1e snede 2015-2016                        65.524  

De Lauwers automatische taxaties 1e snede 2016-2017                      195.883  

De Lauwers automatische taxaties 1e snede 2017-2018                        27.326  

De Lauwers automatische taxaties 1e snede 2018-2019                        57.560  

De Lytse Súdwesthoeke automatische taxaties 1e snede 2015-2016                   7.575.886  

De Lytse Súdwesthoeke automatische taxaties 1e snede 2016-2017                   7.522.800  

De Lytse Súdwesthoeke automatische taxaties 1e snede 2017-2018                   5.999.417  

De Lytse Súdwesthoeke automatische taxaties 1e snede 2018-2019                   3.735.520  

De Marne automatische taxaties 1e snede 2018-2019                        69.356  

De Marren automatische taxaties 1e snede 2015-2016                   1.664.671  

De Marren automatische taxaties 1e snede 2016-2017                   1.811.633  

De Marren automatische taxaties 1e snede 2017-2018                   1.561.339  

De Marren automatische taxaties 1e snede 2018-2019                   1.395.196  

De Middelsee automatische taxaties 1e snede 2015-2016                      219.429  

De Middelsee automatische taxaties 1e snede 2016-2017                      346.354  

De Middelsee automatische taxaties 1e snede 2017-2018                      165.404  

De Middelsee automatische taxaties 1e snede 2018-2019                        96.488  

De Veenpolders automatische taxaties 1e snede 2015-2016                      360.014  

De Veenpolders automatische taxaties 1e snede 2016-2017                      420.421  

De Veenpolders automatische taxaties 1e snede 2017-2018                      102.635  

De Veenpolders automatische taxaties 1e snede 2018-2019                        87.728  

Gaasterlân e.o. automatische taxaties 1e snede 2015-2016                   2.508.710  

Gaasterlân e.o. automatische taxaties 1e snede 2016-2017                   2.231.288  

Gaasterlân e.o. automatische taxaties 1e snede 2017-2018                   1.572.496  

Gaasterlân e.o. automatische taxaties 1e snede 2018-2019                   1.756.936  

It Bûtenfjild automatische taxaties 1e snede 2015-2016                      514.243  

It Bûtenfjild automatische taxaties 1e snede 2016-2017                      504.783  

It Bûtenfjild automatische taxaties 1e snede 2017-2018                      215.561  

It Bûtenfjild automatische taxaties 1e snede 2018-2019                      109.860  

Kuinder en Linde automatische taxaties 1e snede 2015-2016                      266.743  

Kuinder en Linde automatische taxaties 1e snede 2016-2017                      308.733  

Kuinder en Linde automatische taxaties 1e snede 2017-2018                        27.957  

Kuinder en Linde automatische taxaties 1e snede 2018-2019                        40.812  

Midden-Opsterland automatische taxaties 1e snede 2015-2016                      151.895  

Midden-Opsterland automatische taxaties 1e snede 2016-2017                        93.396  

Midden-Opsterland automatische taxaties 1e snede 2017-2018                        70.504  
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Midden-Opsterland automatische taxaties 1e snede 2018-2019                        40.864  

Om de Terpen automatische taxaties 1e snede 2015-2016                   1.852.681  

Om de Terpen automatische taxaties 1e snede 2016-2017                      681.775  

Om de Terpen automatische taxaties 1e snede 2017-2018                      929.530  

Om de Terpen automatische taxaties 1e snede 2018-2019                      904.496  

Schiermonnikoog automatische taxaties 1e snede 2015-2016                   1.246.995  

Schiermonnikoog automatische taxaties 1e snede 2016-2017                   1.044.171  

Schiermonnikoog automatische taxaties 1e snede 2017-2018                   1.312.191  

Schiermonnikoog automatische taxaties 1e snede 2018-2019                   1.444.168  

Skarsterlân e.o. automatische taxaties 1e snede 2015-2016                   1.280.581  

Skarsterlân e.o. automatische taxaties 1e snede 2016-2017                   1.397.913  

Skarsterlân e.o. automatische taxaties 1e snede 2017-2018                      724.900  

Skarsterlân e.o. automatische taxaties 1e snede 2018-2019                      638.968  

Smallingerland automatische taxaties 1e snede 2015-2016                      410.705  

Smallingerland automatische taxaties 1e snede 2016-2017                      427.554  

Smallingerland automatische taxaties 1e snede 2017-2018                      298.561  

Smallingerland automatische taxaties 1e snede 2018-2019                      121.248  

Terschelling automatische taxaties 1e snede 2015-2016                   1.957.105  

Terschelling automatische taxaties 1e snede 2016-2017                   1.521.017  

Terschelling automatische taxaties 1e snede 2017-2018                   1.847.774  

Terschelling automatische taxaties 1e snede 2018-2019                   1.502.708  

Tusken Waed en Stêd automatische taxaties 1e snede 2015-2016                      164.143  

Tusken Waed en Stêd automatische taxaties 1e snede 2018-2019                      111.676  

Tytsjerksteradiel Súd automatische taxaties 1e snede 2015-2016                      252.290  

Tytsjerksteradiel Súd automatische taxaties 1e snede 2016-2017                      224.458  

Tytsjerksteradiel Súd automatische taxaties 1e snede 2017-2018                      111.013  

Tytsjerksteradiel Súd automatische taxaties 1e snede 2018-2019                      101.224  

Utingeradeel automatische taxaties 1e snede 2015-2016                   4.099.062  

Utingeradeel automatische taxaties 1e snede 2016-2017                   3.445.471  

Utingeradeel automatische taxaties 1e snede 2017-2018                   2.983.152  

Utingeradeel automatische taxaties 1e snede 2018-2019                   2.465.604  
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Zomerschade per Wildbeheereenheid en per seizoen in kilogrammen droge stof. 

WBE-naam snede beleidsjaar schade in kg DS 

Ameland zomersnede(n) 2015-2016                          9.141  

Ameland zomersnede(n) 2016-2017                        21.882  

Ameland zomersnede(n) 2017-2018                        26.428  

De Dongeradielen zomersnede(n) 2016-2017                          4.800  

De Lytse Súdwesthoeke zomersnede(n) 2015-2016                      387.441  

De Lytse Súdwesthoeke zomersnede(n) 2016-2017                      297.495  

De Lytse Súdwesthoeke zomersnede(n) 2017-2018                      288.032  

De Marren zomersnede(n) 2015-2016                        66.359  

De Marren zomersnede(n) 2016-2017                        43.200  

De Marren zomersnede(n) 2017-2018                        81.720  

De Middelsee zomersnede(n) 2015-2016                        12.000  

De Middelsee zomersnede(n) 2016-2017                          8.636  

De Middelsee zomersnede(n) 2017-2018                        59.160  

De Veenpolders zomersnede(n) 2015-2016                        10.800  

De Veenpolders zomersnede(n) 2016-2017                        31.914  

De Veenpolders zomersnede(n) 2017-2018                        12.840  

Gaasterlân e.o. zomersnede(n) 2015-2016                      137.086  

Gaasterlân e.o. zomersnede(n) 2016-2017                      134.732  

Gaasterlân e.o. zomersnede(n) 2017-2018                      136.860  

It Bûtenfjild zomersnede(n) 2015-2016                        14.400  

It Bûtenfjild zomersnede(n) 2016-2017                        10.441  

It Bûtenfjild zomersnede(n) 2017-2018                        14.400  

Midden-Opsterland zomersnede(n) 2015-2016                        47.100  

Midden-Opsterland zomersnede(n) 2016-2017                        46.245  

Midden-Opsterland zomersnede(n) 2017-2018                        36.900  

Om de Terpen zomersnede(n) 2017-2018                          7.200  

Schiermonnikoog zomersnede(n) 2015-2016                        26.777  

Schiermonnikoog zomersnede(n) 2016-2017                          6.950  

Schiermonnikoog zomersnede(n) 2017-2018                        23.545  

Skarsterlân e.o. zomersnede(n) 2015-2016                      310.259  

Skarsterlân e.o. zomersnede(n) 2016-2017                      222.118  

Skarsterlân e.o. zomersnede(n) 2017-2018                      129.200  

Smallingerland zomersnede(n) 2015-2016                        39.314  

Smallingerland zomersnede(n) 2016-2017                        79.441  

Smallingerland zomersnede(n) 2017-2018                        53.700  

Terschelling zomersnede(n) 2015-2016                        10.309  

Terschelling zomersnede(n) 2017-2018                        39.484  

Tytsjerksteradiel Súd zomersnede(n) 2015-2016                          3.241  

Tytsjerksteradiel Súd zomersnede(n) 2016-2017                        39.086  

Tytsjerksteradiel Súd zomersnede(n) 2017-2018                        31.200  

Utingeradeel zomersnede(n) 2015-2016                      415.414  

Utingeradeel zomersnede(n) 2016-2017                      259.259  

Utingeradeel zomersnede(n) 2017-2018                      348.852  

 


