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Motie overlast door
nijlganzen populatie

Geachte leden van de raad,
Op 6 juli 2017 werd de motie van de fracties: CU, Stem van Krimpen en Leefbaar Krimpen
aangenomen vanwege de overlast van nijlganzen in Krimpen aan den IJssel.
In de motie is gevraagd aan ons met een voorstel te komen hoe de overlast en schade door
nijlganzen in Krimpen aan den IJssel tegen te gaan.
Het gaat hierbij om een periode van overlast die tijdelijk van aard is wanneer de nijlganzen
jongen krijgen. Geluidsoverlast is dan met name gedurende het voorjaar enkele weken meer
aan de orde. Van schade is niet zodanig sprake omdat de ontlasting van nijlganzen niet een
probleem is. Nijlganzen zijn aangemerkt als een invasieve exoot en in de praktijk dominant
ten opzichte van andere (inheemse) watervogels.
Monitoring nijlganzen populatie
Aan het bureau EWS Group is gevraagd het aantal nijlgazen te monitoren.
Om de populatie nijlganzen binnen de bebouwde kom van Krimpen aan den IJssel meetbaar
te maken voert een EWS faunaspecialist voor de gemeente in 2017-2018 steekproefsgewijs
drie tellingen uit:
• 1x in december 2017;
• 1x in 2018 vroeg in het voorjaar;
• 1x in 2018 nazomer.
Conclusie telling 2017
De eerste telling is reeds uitgevoerd op 13 december 2017 en er zijn totaal 28 volwassen
nijlganzen geteld.
De populatie nijlganzen is daarmee gelijk gebleven in Krimpen aan den IJssel omdat de
populatie niet is gegroeid ten opzichte van de eerdere (in 2012) door EWS uitgevoerde
tellingen. Verder heeft de PPD al eerder (in 2009) in Krimpen a/d IJssel tellingen uitgevoerd
die ook uitwezen dat de populatie niet of nauwelijks toeneemt.
Advies van EWS
Op basis van deze inventarisatie is het advies dat het nog niet noodzakelijk is om
populatiebeheer uit te voeren.
Maatregelen tegen de overlast van nijlganzen
Omtrent regelgeving in het geval van het beperken van de overlast is de Nederlandse
Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) om advies gevraagd.
De NVWA geeft aan dat in het kader van de regelgeving er een landelijke een
risicobeoordeling van ganzen is gemaakt waarin een aantal mogelijke maatregelen staan om
overlast te beperken.
Volgens de NVWA is voor een gemeente het eieren schudden wel een goede maatregel die
kan bijdragen aan het voorkomen van verdere populatiegroei.

De maatregel eieren schudden wordt al jaarlijks op ons verzoek uitgevoerd door een erkend
faunaspecialist.
Andere maatregelen zoals het vangen of verjagen van nijlganzen hebben alleen zin als het
gecoördineerd, op grote schaal gebeurt. Omdat de nijlgazen een sterke territoriumdrift
hebben zullen andere nijlganzen vanuit bijvoorbeeld de Krimpenerwaard de plek
(van de verjaagde nijlganzen) binnen Krimpen aan den IJssel snel weer innemen.
Hiervoor zijn dus ook maatregelen vanuit de regio vereist om dit breder te kunnen oppakken.
Echter: nijlganzen worden onder andere in de risicobeoordeling van de NVWA niet als een
regionaal probleem gezien wat betreft de overlast op de omgeving.
De nijlganzen zijn benoemd in de lijst ‘invasieve exoten’. Verdere maatregelen dan eieren
schudden zijn niet gewenst: wij zullen daar in 2018 versterkt op inzetten en tegelijkertijd de
monitoring continueren.
Wij zien dan ook geen mogelijkheden tot uitbreiding van effectieve maatregelen die de
huidige stabiele populatie verdergaand doet afnemen.
Hoogachtend,
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