
 
 

Bouwsteen ten behoeve van het Strategisch Plan Natura 2000  
 
Soorten van de Vogelrichtlijn1 voor zover betrokken bij de instandhoudings-

doelstellingen voor Natura 2000-gebieden  

 
A045 Brandgans2 Branta leucopsis, niet-broedvogel DEFINITIEF (4 november 2022) 

 

I. Samenvatting  
 
Landelijk doel3 
Vigerend landelijk doel (zie doelendocument, ministerie van LNV 2006)  

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied met een draagkracht voor een populatie van 

gemiddeld 140.900 vogels (seizoensgemiddelde4). 

140.900 vogels 

(seizoensgemiddelde) 

Voorstel nieuw landelijk doel 2030/2050 

Behoud omvang en kwaliteit leefgebied voor een populatie van ten minste 124.000 

vogels (seizoensgemiddelde), waarmee een gunstige Staat van Instandhouding wordt 

behouden. 

124.000 vogels 

(seizoensgemiddelde) 

Gunstige Referentiewaarde Populatie 

Omvang populatie behorende bij de toestand waarin een populatie in ons land in 

een ecologisch ‘gezonde’ situatie verkeert (zie Vogel et al. 2021). 

124.000 vogels 

(seizoensgemiddelde) 

Huidige populatieomvang  

Gemiddeld aantal vogels in de periode 2014/15-2019/20 (seizoensgemiddelde). 

370.000 vogels 

(seizoensgemiddelde) 

 
Voorstel voor regionale opgave 
Het aantal vogels per regio (provincies en rijkswateren) en de regionale opgaves voor 2030 en 2050 zijn 
in tabel 1 weergegeven. Voor de provincies is dit exclusief het aandeel rijkswateren. In deze bouwsteen 
zijn de rijkswateren gedefinieerd als het voortouwgebied5 van Rijkswaterstaat (RWS). Omdat er voor de 
Brandgans als niet-broedvogel geen aanvullende landelijke opgave is, is er ook geen aanvullende 
regionale opgave. In beginsel kan dan worden gestuurd op behoud, waarvoor informatie over de actuele 
regionale aantallen houvast biedt. De Brandgans komt buiten de broedtijd verspreid over heel 

 
1Richtlijn 2009/147/EG van het Europees Parlement en de Raad van 30 november 2009 inzake het behoud van de 
vogelstand (PB 2010, L 20), zoals laatstelijk gewijzigd bij verordening (EU) nr. 2019/1010 van het Europees Parlement en 
de Raad van 5 juni 2019 (PB 2019, L 170). 
2Genoemd in Bijlage I van de Vogelrichtlijn. Voor Natura 2000-gebieden relevant als niet-broedvogel. 
3Het vigerende landelijke doel is niet zonder meer te vergelijken met het voorgestelde nieuwe landelijke doel. Bij het 
voorgestelde nieuwe landelijke doel is gebruik gemaakt van sinds 2006 beschikbaar gekomen nieuwe gegevens en 
informatie, correcties en voortschrijdend inzicht m.b.t. de in Nederland aanwezige vogelpopulaties (zie ook van Kleunen 
et al. 2017). Daarnaast zijn er verschillen in de systematiek om de landelijke doelen te bepalen (ministerie van LNV 2006, 
Vogel et al. 2021). 
4De som van maandelijkse schattingen (tellingen en modelvoorspellingen voor juli-juni), gedeeld door 12. 
Seizoensgemiddelde is een maat voor de aanwezigheid van een soort in het gehele niet-broedseizoen waar afzonderlijke 
maandaantallen sterk van elkaar kunnen wisselen. Ze geven een betrouwbaarder beeld dan seizoensmaxima, waar toeval 
een grotere rol speelt. 
5Natura 2000-gebied waar RWS of een provincie voortouwnemer is. De rol van voortouwnemer is vooral die van eerst 
verantwoordelijke bij het opstellen van het beheerplan. 

Deze bouwsteen richt zich op de Brandgans in de hoedanigheid van niet-broedvogel. De Brandgans is 
in ons land een doortrekker en wintervogel in zeer groot aantal, en sinds 1988 is er ook sprake van 
een broedpopulatie. Oorspronkelijk komt de Brandgans buiten de broedtijd in Nederland vooral voor 
op kwelders en schorren in wadgebieden en estuaria (Waddenzee, Deltagebied). Tegenwoordig, na 
toename van de populatie, verblijven ze ook in grote aantallen in open agrarisch gebied, vooral op 
cultuurgrasland. Brandganzen hebben een voorkeur voor voedselgebieden die minder dan 10 km 
liggen van grote open wateren, die worden benut als slaapplaatsen. Die slaapplaatsen liggen in 
intergetijdengebieden, estuaria, grote meren en grote rivieren. Brandganzen zijn planteneters en 
foerageren op diverse grassen, ook wel op blad, stengels of wortels van biezen of russen en 
kruidachtige planten. De in ons land overwinterende Brandganzen behoren tot de flyway die zich 
uitstrekt van Rusland (Barents zee) via de landen rond de Oostzee, tot in Nederland en Duitsland 
(Noordzeegebied). Elke winter komt meer dan de helft van deze flyway naar ons land. Nederland is 
voor de Brandgans dan ook een overwinteringsgebied van groot internationaal belang (60%). De 
Nederlandse broedpopulatie bedraagt minder dan 5% van de flyway-populatie. 
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Nederland voor, waarbij Friesland en de rijkswateren de belangrijkste regio’s zijn met respectievelijk 
37% en 28% van de winterpopulatie.  
 
Tabel 1. Voorstel voor opgave (aantal vogels, seizoensgemiddelde) per regio (rijkswateren en provincies 

exclusief aandeel rijkswateren) van de populatie van de Brandgans als niet-broedvogel voor 2030 en 2050. De 

rijkswateren zijn gedefinieerd als het voortouwgebied van RWS. Tevens weergegeven zijn de huidige 

populatieomvang (gemiddeld seizoensgemiddelde), het aandeel binnen Nederland van de huidige populatie en 

de korte termijntrend. De trend heeft betrekking op de provincies inclusief de rijkswateren. Het huidige aantal 

vogels per regio is als vertrekpunt gehanteerd bij het voorstel voor de regionale opgaves. n.b. = niet bepaald. 

Bij een onzekere trend is geen betrouwbare trendclassificatie mogelijk.  

Regio 
Huidige populatie 

(2014/15-2019/20) 
Landelijk aandeel regio 

(2014/15-2019/20) 
Trend 

(2008/09-2019/20) 
Voorstel regionale  
opgave 2030/2050 

Friesland 140.000 37% matige toename 46.000 

rijkswateren 100.000 28% n.b. 34.500 

Zuid-Holland 35.000 9% stabiel 11.700 

Noord-Holland 22.000 6% sterke toename 7.400 

Zeeland 21.000 6% matige toename 7.000 

Gelderland  13.000 4% matige toename 4.400 

Groningen 12.000 3% matige toename 4.000 

Flevoland 7.000 2% sterke toename 2.300 

Utrecht 7.000 2% onzeker 2.300 

Overijssel 5.000 1% onzeker 1.700 

Noord-Brabant 5.000 1% onzeker 1.700 

Drenthe 2.000 1% sterke toename 650 

Limburg 1.000 <1% matige toename 350 

Landelijk 370.000 100% matige toename 124.000 

 
Prioritering 
De Brandgans bevindt zich als niet-broedvogel in een gunstige Staat van Instandhouding en er zijn voor 
zover bekend geen belangrijke potentiële conflicten met landelijke doelen of gebiedsdoelen met 
habitattypen en/of andere soorten. Er is daarmee geen aanleiding om via prioritering in enige vorm bij 
te sturen.   
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II. Inhoudelijke onderbouwing van de bouwsteen   
 

1. Staat van Instandhouding (SvI) 

De huidige SvI van de Brandgans als niet-broedvogel wordt als ‘gunstig’ beoordeeld: 
 
Verspreidingsgebied gunstig 

Populatie gunstig 

Leefgebied gunstig 

Toekomstperspectief gunstig 

Staat van Instandhouding gunstig 

 
Het verspreidingsgebied, waarbij het gaat om de buitengrens van het gebied waarbinnen de soort 
voorkomt, is stabiel in vergelijking met de periode rond 1980, dus ten tijde van de inwerkingtreding van 
de Vogelrichtlijn. De huidige populatieomvang ligt met 370.000 vogels (seizoensgemiddelde) ruim 
boven de Gunstige Referentiewaarde voor de populatie van 124.000 vogels (zie box 1, tabel 2)6. In 
combinatie met een sterke toename van de aantallen op de lange termijn (1980/81-2019/20; figuur 1) 
leidt dit tot een gunstige beoordeling van het aspect populatie. De omvang en kwaliteit van het leefgebied 
zijn voldoende om het aantal vogels op een gunstig niveau in stand te houden. Ondanks een recente 
stabilisatie van de aantallen (figuur 1) duidt de trend over de laatste 12 seizoenen nog op een toename. 
Er zijn geen ontwikkelingen die de gunstige SvI op de langere termijn in de weg staan, waarmee het 
toekomstperspectief wordt beoordeeld als ‘gunstig’. In het doelendocument (ministerie van LNV 2006) 
werd de SvI tevens op alle aspecten als ‘gunstig’ ingeschat. 
 

 

 
6Voor de gehele flyway-populatie in de winter is eerder een Gunstige Referentiewaarde Populatie bepaald in het kader van 
het Adaptive Flyway Management Plan (AFMP) voor Brandgans (Nagy et al. 2021) binnen de African-Eurasian Waterbird 
Agreement (AEWA). Deze waarde is vastgesteld op grond van het internationale aantal in 2000 (het gaat dan om 380.000 
individuen in de hele flyway). Gezien het grote aandeel van de flyway-populatie dat in ons land verblijft in de winter is de 
Gunstige Referentiewaarde Populatie voor Nederland hierop gebaseerd. Rekening houdend met een aandeel van 56% van 
de gehele flyway-populatie (gegevens 2015-2020), komt dit uit op een Gunstige Referentiewaarde voor de niet-
broedpopulatie van 124.000 vogels (seizoensgemiddelde). 
 
 
 

Box 1. Generieke uitleg referentiewaarde 
De populatietrend is in belangrijke mate sturend bij het vaststellen van de SvI. Daarnaast dient aan een Gunstige 
Referentiewaarde te worden getoetst:  

• De Gunstige Referentiewaarde (GRW) (ofwel Favourable Reference Value -FRV-) schetst de gezonde 
ecologische toestand van de soort. Daarbij geldt als beginsel de situatie rond 1980. Dat is het niveau van de 
populatie ten tijde van de inwerkingtreding van de Vogelrichtlijn in 1980, de Directive Value (DV). Een 
afname na inwerkingtreding strookt niet met de bedoeling van de Vogelrichtlijn.  

• Indien de situatie rond 1980 aantoonbaar niet gunstig was (bijvoorbeeld na een grote afname of als de soort 
daarna een herstel liet zien), dan wordt gekeken naar een Ecologische Gunstige Referentie (EGR). In een 
groot aantal gevallen zijn dat voor broedvogels de jaren vijftig zoals ook vastgesteld als referentie voor de 
Rode Lijst. In andere gevallen (bijvoorbeeld na een herstel) kan dit echter ook ná 1980 zijn. 

• In het geval de EGR op 1950 wordt gesteld dan wordt de GRW bepaald op 90% van de toenmalige 
populatiestand, waarmee o.a. rekening wordt gehouden met natuurlijke fluctuaties rond deze stand; 
doorgaans is pas bij een afname van meer dan 10% over een lange-termijn (30 jaar) sprake van een 
significante afname. 

• Bij onomkeerbare omstandigheden, kan de GRW naar beneden worden bijgesteld. Daarvan is bijvoorbeeld 
sprake bij soorten van boerenland; sinds 1960 is hier sprake van 16% afname door bebouwing.  

• In sommige gevallen zijn zowel de EGR als de DV niet goed bruikbaar, bijvoorbeeld als de EGR niet kan 
worden bepaald, omdat er geen stabiele gunstige periode te definiëren is, omdat de populatie zich rond 
1980 in een dalperiode bevond, of omdat een soort zich recent gevestigd heeft. Dan wordt teruggevallen op 
een duurzaamheidsnorm (alleen broedvogels) of het gemiddelde over de laatste zes jaar (nieuwe soorten). 
De duurzaamheidsnorm is een waarde waaronder de soort niet meer duurzaam in Nederland kan 
voortbestaan.  

Voor een nadere uitleg wordt verwezen naar Vogel et al. (2021). 
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Tabel 2. Informatie over de populatieomvang- en ontwikkelingen die betrokken is bij de beoordeling van de 
Staat van Instandhouding (SvI). 

Aspecten kerngetallen SvI Periode Conclusie/output 

Huidige populatieomvang  2014/15-2019/20 370.000 vogels (seizoensgemiddelde) 

Beoordeling korte termijntrend  2008/09-2019/20 matige toename (3,5% per jaar)  

Beoordeling lange termijntrend 1980/81-2019/20 sterke toename (7,4% per jaar) 

Gunstige Referentiewaarde Populatie zie tekst 124.000 vogels (seizoensgemiddelde) 

 

 
Figuur 1. Overzicht van de waarden waarmee de ‘Gunstige Referentiewaarde (GRW)’ voor de populatie van de 

Brandgans als niet-broedvogel is bepaald. Weergegeven zijn de Ecologische Gunstige Referentie (groen, EGR), 

de periode rond 1980, bij de inwerkingtreding van de Vogelrichtlijn (geel, DV = Directive Value), de huidige 

populatieomvang (rood) en de GRW (lichtgroen). De blauwe stippellijn geeft de aantalsontwikkeling (aantal 

vogels) weer van 1975/76-2019/20. Voor een verdere toelichting over de methodiek wordt verwezen naar Vogel 

et al. (2021).     
 
2. Landelijke opgave bij een gunstige Staat van Instandhouding (GSvI) 

De populatieomvang overeenkomstig de GSvI komt uit op een seizoensgemiddelde van rond de 124.000 
vogels. De landelijke opgave kan daarmee uitkomen op behoud van het huidige aantal overwinteraars.  
 
 

III. Haalbaarheid   
 

1. Beoordeling landelijke opgave 

In de eerste helft van de 20e eeuw was de Brandgans nog een onregelmatige wintergast, die gewoonlijk 
niet voor december arriveerde (Bijlsma et al. 2001). De landelijke winteraantallen namen sinds 
1975/1976 met gemiddeld 8% per jaar toe (van der Jeugd 2018; figuur 1), en recent is de Brandgans de 
Kolgans als meest talrijke overwinterende ganzensoort in Nederland voorbijgestreefd. Hoewel er grote 
aantallen Brandganzen in Nederland broeden (in 2013-2015 16.000-22.000 paren; Sovon 2018) worden 
de ontwikkelingen in ons land 's winters sterk bepaald door de grote Russische broedpopulatie. 
Oorzaken voor de groei in de beginfase werden met name toegeschreven aan lagere sterftecijfers door 
verbeterde bescherming tegen jacht (Ebbinge 1991). Bij de verdere toename speelt waarschijnlijk een 
combinatie van factoren een rol, waaronder verbeterde foerageeromstandigheden in de winter, 
verminderde vervolging in de Russische broed- en ruigebieden en de uitbreiding van het broedgebied 
naar de gematigde zone (Jensen et al. 2018). Recent laten de aantallen in Nederland overeenkomstig de 
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flyway-populatie een stabilisatie zien. De afgeremde groei in de flyway komt onder andere voort uit een 
laag broedsucces (EGMP 2021, Hornman et al. 2022). Daarnaast worden alleen al in EU-landen op dit 
moment jaarlijks meer dan 60.000 Brandganzen gedood onder voorwaarden van de derogatieregels in 
de EU, bovenop een nog onbekend aantal dat in Rusland wordt geschoten (EGMP 2021). 
Overwinterende Brandganzen verspreiden zich over grote delen van het land. Favoriete plekken zijn 
vooral graslandgebieden nabij de kust en langs de Grote Rivieren (figuur 2). De grootste concentraties 
bevinden zich nog altijd in de traditionele overwinteringsgebieden in Friesland en het Deltagebied (van 
der Jeugd 2018).      

 
Figuur 2. Verspreiding van de Brandgans als niet-broedvogel in de periode 2012/13 – 2016/17. Weergegeven is 

het gemiddelde seizoensgemiddelde (vogels) per hoofdgebied (cluster van telgebieden) (Sovon 2022). 

 
2. Knelpunten en maatregelen 
 
Knelpunten 
Op dit moment zijn er op landelijk niveau geen belangrijke knelpunten die het behoud van de GSvI van 
de Brandgans als niet-broedvogel in de weg staan. De onderstaande analyse richt zich dan ook op behoud 
van de gunstige situatie.  
 
Beheer en herstel-/verbetermaatregelen 

• Door zijn optreden in veelal grote groepen is de gevoeligheid van de Brandgans voor verstoring groot 
(‘een groep is zo schuw als het schuwste individu in de groep’). Met name wandelaars, auto’s en laag 
vliegverkeer van vliegtuigen en helikopters kunnen tot verstoring leiden (Krijgsveld et al. 2008).  

• Door de specifieke voorkeur van de Brandgans voor kort-grazige en hoog-productieve vegetatie 
prefereert de soort intensief begraasde graslandpercelen en is daarmee erg gevoelig voor 
extensivering van grasland- en kwelderbeheer, bijv. door verlaging van de begrazingsdruk van vee. 
Omzetting van grasland in akkers zal eveneens tot verminderde draagkracht leiden. Verkweldering 
van een zomerpolder kan de kwaliteit van het leefgebied tijdelijk (enkele jaren) verminderen 
(ministerie van I&W 2016).  



Bouwsteen A045 Brandgans niet-broedvogel DEFINITIEF 
 

6 
 

Regionale verschillen 
Wanneer in de nabijheid van een Natura 2000-gebied schadebestrijding door middel van afschot 
plaatsvindt kan verstoring optreden van de vogels waarvoor dit gebied is aangewezen, waarmee de 
instandhoudingsdoelstellingen in het geding kunnen komen. Sterk wisselende aantallen Brandganzen 
op de slaapplaatsen in Natura 2000-gebied Witte en Zwarte Brekken worden toegewezen aan een 
afname van het areaal geschikt foerageergebied in de nabije omgeving door verjaging (Provincie Fryslân 
2014). De aantallen Kolganzen lieten in hetzelfde gebied een negatieve ontwikkeling zien vanaf het 
moment dat er in de nabijgelegen foerageergebieden verjaging en bestrijding mogelijk werd gemaakt 
(Kleefstra 2010).  
 
Relevante ontwikkelingen op het vlak van beleid en beheer 

• De Brandgans is één van de vier soorten ganzen waarvoor binnen de African-Eurasian Waterbird 
Agreement (AEWA) een Adaptive Flyway Management Plan (AFMP) is ontwikkeld (Jensen et al. 
2018, Nagy et al. 2021). Nederland participeert in dit plan. Uitgangspunt voor dit adaptieve beheer 
is het monitoren van alle beleidsvoornemens t.a.v. de soort (vooral afschot dat plaatsvindt onder de 
derogatieregels van de Vogelrichtlijn). Monitoringgegevens worden daartoe samengebracht in een 
populatiemodel. Doel van het AFMP is waarborging van de GSvI van de populatie binnen de gehele 
trekbaan. Voor een soort als de Brandgans, die niet op Annex II van de Vogelrichtlijn staat en daarom 
alleen met een speciale derogatie (bijv. voor het voorkomen van schade aan gewassen) bejaagd mag 
worden, kan er binnen deze randvoorwaarde ruimte zijn voor derogatie afschot, mits aan de 
voorwaarden voor derogatie wordt voldaan. 

• In Nederland staat de Brandgans op de tweede plaats van schadeveroorzakende soorten (BIJ12 2022) 
en speelt een rol in de discussie rondom de vliegveiligheid op Schiphol (Faunabeheereenheid Noord-
Holland 2018). In dat kader geven provincies ontheffingen af voor populatiebeheer (zomer) en 
verjaging met ondersteunend afschot (winter). Vanaf 2008 wordt op deze manier een groeiend aantal 
Brandganzen aan de populatie in Nederland onttrokken. In 2018-2020 ging het om gemiddeld 
42.500 dieren per jaar (EGMP 2021), zowel overwinteraars als vogels uit de eigen broedpopulatie.  
 

Ontwikkelingen op biogeografische schaal 
De Russisch/Duitse en Nederlandse flyway-populatie, waartoe onze Brandganzen behoren, wordt op 
basis van januari-tellingen in de jaren 2018-2019 geschat op 1,4 miljoen individuen (Koffijberg et al. 
2020). In januari 2015-2020 overwinterde gemiddeld 56% van deze populatie in Nederland. Sinds 1981 
is de populatie jaarlijks met gemiddeld 9% toegenomen, maar recent is enige afvlakking zichtbaar 
(EGMP 2021, Wetlands International 2022). Bepalingen van het aandeel eerstejaars vogels in de 
populatie, als maat voor het broedsucces, laten zien dat het broedsucces is afgenomen. Waarnemingen 
in groepen gedurende de eerste helft van de winter in Nederland en delen van Duitsland kwamen in de 
jaren zeventig en begin jaren tachtig op een aandeel eerstejaars vogels van gemiddeld 15% en recent ligt 
dit rond de 10% (Hornman et al. 2022). De Brandgans is op Europees niveau gecategoriseerd als een 
soort van ‘Least Concern’ in de IUCN Rode Lijst (Birdlife International 2021). 
 
Kennisleemtes 
Er zijn op dit moment geen kennisleemtes die het behouden van de GSvI in de weg staan.  
 
Beoordeling haalbaarheid populatieomvang in 2030 en 2050 
Op dit moment bevindt de Brandgans zich als niet-broedvogel in een GSvI en het toekomstperspectief 
is ‘gunstig’. In samenhang met de populatiegroei kan behoud van de Gunstige Referentie Populatie van 
124.000 vogels (seizoensgemiddelde) als haalbaar worden beoordeeld.  
 
3. Advies landelijk doel en tussendoelen 

De populatieomvang bij een GSvI bedraagt 124.000 vogels (seizoensgemiddelde). De populatieomvang 
van ca. 370.000 vogels (seizoensgemiddelde) die momenteel in Nederland aanwezig is ligt hier ruim 
boven. Het toekomstperspectief wordt door de afwezigheid van grote knelpunten als ‘gunstig’ 
beoordeeld. Het advies is daarom om het landelijke doel op 124.000 vogels (seizoensgemiddelde) te 
stellen, overeenkomstig de omvang waarbij de soort duurzaam in het leefgebied kan voortbestaan. De 
landelijke opgave is in de huidige situatie gerealiseerd, er is een ruime marge.  
 
 
 



Bouwsteen A045 Brandgans niet-broedvogel DEFINITIEF 
 

7 
 

IV. Regionale opgave  
 
1. Actueel voorkomen 

In de afgelopen zes seizoenen bevond op basis van het seizoensgemiddelde ruim 35% van de bij ons 
overwinterende Brandganzen zich binnen vogelrichtlijngebieden met een gebiedsdoel 
(foerageerfunctie) voor deze soort (figuur 3). Ruim de helft van de populatie overwintert in ‘overig 
Nederland’, waar ze voornamelijk in graslandgebieden foerageren. Op basis van tellingen op 
slaapplaatsen bevond bijna 90% van de getelde aantallen zich binnen Natura 2000-gebieden (figuur 4). 
De Brandgans is binnen Nederland voor het vinden van wateren om te rusten en slapen dan ook sterk 
afhankelijk van het netwerk van Natura 2000-gebieden.  

 
Figuur 3. Aanwezigheid in de afgelopen zes jaar (2014/15-2019/20, op basis van seizoensgemiddelde) in onder 

de Vogelrichtlijn aangewezen Natura 2000-gebieden met een instandhoudingsdoel voor de foerageerfunctie 

voor de Brandgans als niet-broedvogel, de overige vogelrichtlijngebieden, overige Natura 2000-gebieden 

(habitatrichtlijngebieden), overig Natuurnetwerk Nederland (NNN) en overig Nederland (buiten N2000/NNN). 

 

 
Figuur 4. Aanwezigheid in de afgelopen zes jaar (2014/15-2019/20, op basis van seizoensmaxima) in onder de 

Vogelrichtlijn aangewezen Natura 2000-gebieden met een instandhoudingsdoel voor de slaapplaatsfunctie voor 

de Brandgans als niet-broedvogel, de overige vogelrichtlijngebieden, overige Natura 2000-gebieden 

(habitatrichtlijngebieden), overig Natuurnetwerk Nederland (NNN) en overig Nederland (buiten N2000/NNN). 

 

In figuur 5 wordt de verdeling gepresenteerd over de provincies en de rijkswateren. Het provincie-
aandeel is exclusief rijkswateren, de aantallen in het rivierengebied worden wel aan de provincies 
toegekend. Voor deze indeling is gekozen omdat provincies en RWS (rijkswateren) de voortouwnemers 
voor de beheerplannen zijn. De Brandgans komt als niet-broedvogel verspreid over heel Nederland voor, 
waarbij Friesland de belangrijkste regio is met 37% van de winterpopulatie, gevolgd door de rijkswateren 
(28%).   
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Figuur 5. Aanwezigheid van de Brandgans als niet-broedvogel in de afgelopen zes jaar (2014/15-2019/20) per 
provincie (exclusief rijkswateren) en in de rijkswateren. De rijkswateren zijn gedefinieerd als het 
voortouwgebied van RWS. In Limburg bevindt zich minder dan 1% van de overwinterende aantallen.  
 

Het Natura 2000-gebied Waddenzee is met gemiddeld 20% van de overwinterende aantallen het 
belangrijkste gebied voor de Brandgans binnen Nederland (tabel 3). De Waddenzee herbergde in 
2019/20 in oktober en april meer dan 50% van de in Nederland getelde aantallen. Maximaal ging het 
om ruim 181.000 vogels in april. De belangrijkste deelgebieden zijn hier de Friese Noordkust, de Dollard 
en Ameland (Hornman et al. 2022). Buitendijks slapen en foerageren de Brandganzen hier op kwelders 
en in zomerpolders (ministerie van I&W 2016). Een ander belangrijk gebied is het IJsselmeer, wat één 
van de grootste slaapplaatsen voor Brandganzen in Nederland betreft (vogels vooral afkomstig uit 
Friesland). Verder komt het belang van de provincie Friesland voor de Brandgans goed naar voren, met 
acht van de 10 belangrijkste gebieden gelegen in deze provincie.  
 

Tabel 3. De belangrijkste gebieden voor de Brandgans als niet-broedvogel in de winterseizoenen 2014/15-
2019/20 alsmede overige Natura 2000-gebieden met een instandhoudingsdoel (IHD) voor deze soort. Het 
procentueel aandeel in de Nederlandse winterpopulatie is indicatief weergegeven (afgezet tegen landelijk 
seizoensgemiddelde of –maximum). Functie(s) van het gebied: f (foerageren), s (slapen). Type berekening 
(waarde): g = seizoensgemiddelde, m = seizoensmaximum. VR* = (mede) onder de Vogelrichtlijn aangewezen als 
Natura 2000-gebied met een instandhoudingsdoel voor de Brandgans als niet-broedvogel, HR = in het kader van 
de Habitatrichtlijn aangewezen als Natura 2000-gebied (indien >5%), NNN = Natuurnetwerk Nederland (indien 
>5%), overig = overig Nederland, rw = rijkswateren (voortouwnemer RWS), IHD = huidig instandhoudingsdoel, - 
= geen IHD.  

Gebied Status Regio 
Functie 

(waarde) 
Huidige 

populatie 
Aandeel  

in NL 
IHD 

(vogels) 

Waddenzee VR*/HR rw f,s (g) 72.540 20% 36.800 

IJsselmeer VR*/HR rw s (m) 118.221 15% 26.200 

Wonseradeel en Workum NNN/overig Fr f (g) 30.731 8% - 

Sneekermeergebied VR* Fr s (m) 55.274 7% 60.300 

Opsterland en Smallingerland NNN/overig Fr f (g) 16.534 5% - 

Oudegaasterbrekken, Fluessen en 
omgeving 

VR*/HR Fr f,s (m) 31.095 4% 39.300 

Alde Feanen VR*/HR Fr s (m) 29.735 4% 6.100 

Gaasterland en Lemsterland NNN/overig Fr f (g) 13.641 4% - 

Polders rond het Sneekermeer overig Fr f (g) 12.845 3% - 

Anjumerkolken en Kollumerland overig Fr f (g) 12.774 3% - 

Haringvliet VR*/HR rw f,s (g) 9.753 3% 14.800 

Oude Land van Strijen VR* ZH f (g) 7.754 2% 1.500 

Oosterschelde VR*/HR rw f,s (g) 7.560 2% 3.100 

Groote Wielen VR*/HR Fr s (m) 10.622 1% 11.800 

Deelen VR* Fr s (m) 10.312 1% 9.900 

Biesbosch VR*/HR NB s (m) 10.186 1% 4.900 

Rijntakken VR*/HR Gl s (m) 8.479 1% 5.200 

Donkse Laagten VR* ZH s (m) 8.163 1% behoud 

Oostvaardersplassen VR* Fl f,s (g) 5.309 1% 1.800 
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Gebied Status Regio 
Functie 

(waarde) 
Huidige 

populatie 
Aandeel  

in NL 
IHD 

(vogels) 

Rijntakken VR*/HR Gl f (g) 4.714 1% 920 

Lauwersmeer VR*  Gr f (g) 3.567 1% 1.700 

Alde Feanen VR*/HR Fr f (g) 3.437 1% 430 

Grevelingen VR*/HR rw f,s (g) 3.144 1% 1.900 

Polder Zeevang VR* NH f (g) 2.725 1% 70 

Krammer-Volkerak VR*/HR rw f,s (g) 2.134 1% 1.100 

IJsselmeer VR*/HR rw f (g) 2.063 1% 1.500 

Duinen Goeree & Kwade Hoek VR*/HR ZH s (m) 4.767 <1% 32.400 

Witte en Zwarte Brekken VR* Fr s (m) 3.745 <1% 6.200 

Biesbosch VR*/HR NB f (g) 1.664 <1% 870 

Markermeer & IJmeer VR*/HR rw f,s (g) 1.276 <1% 160 

Sneekermeergebied VR* Fr f (g) 938 <1% 740 

Leekstermeergebied VR* Dr f,s (g) 545 <1% 110 

Hollands Diep VR*/HR rw f,s (g) 473 <1% 160 

Van Oordt's Mersken VR*/HR Fr f,s (g) 460 <1% 4.200 

Veerse Meer VR* rw f,s (g) 412 <1% 600 

Duinen Goeree & Kwade Hoek VR*/HR ZH f (g) 357 <1% 110 

Markiezaat VR*  NB f,s (g) 196 <1% 130 

 

2. Advies voor regionale opgave voor 2030 en 2050 

Het voorgestelde landelijke doel voor 2030 en 2050 vormt het uitgangspunt voor de regionale 
opgaves. De opgave wordt verdeeld naar rato van het aandeel van de regio in de landelijke populatie, 
tenzij er redenen zijn om daar gemotiveerd van af te wijken. Dat kan door verschillen in regionale trends 
(makkelijker te realiseren in regio’s waar de soort het beter doet), verschil in areaal potentieel leefgebied 
en/of de nabijheid van bronpopulaties voor herstel.  Bij de Brandgans is er geen reden om af te wijken 
van de verdeling op basis van het huidige regioaandeel in het landelijke totaal. Omdat er voor de 
Brandgans geen aanvullende landelijke opgave is, is er ook geen aanvullende regionale opgave (tabel 4). 
In beginsel kan dan worden gestuurd op behoud, waarvoor informatie over de actuele regionale 
aantallen houvast biedt. De Brandgans komt buiten de broedtijd verspreid over heel Nederland voor, 
waarbij Friesland en de rijkswateren de belangrijkste regio’s zijn met respectievelijk 37% en 28% van de 
winterpopulatie. 
 
Tabel 4. Voorstel voor opgave (aantal vogels, seizoensgemiddelde) per regio (rijkswateren en provincies 

exclusief aandeel rijkswateren) van de populatie van de Brandgans als niet-broedvogel voor 2030 en 2050. De 

rijkswateren zijn gedefinieerd als het voortouwgebied van RWS. Tevens weergegeven zijn de huidige 

populatieomvang (gemiddeld seizoensgemiddelde), het aandeel binnen Nederland van de huidige populatie en 

de korte termijntrend. De trend heeft betrekking op de provincies inclusief de rijkswateren. Het huidige aantal 

vogels per regio is als vertrekpunt gehanteerd bij het voorstel voor de regionale opgaves. n.b. = niet bepaald. 

Bij een onzekere trend is geen betrouwbare trendclassificatie mogelijk.  

Regio 
Huidige populatie 

(2014/15-2019/20) 
Landelijk aandeel regio 

(2014/15-2019/20) 
Trend 

(2008/09-2019/20) 
Voorstel regionale  
opgave 2030/2050 

Friesland 140.000 37% matige toename 46.000 

rijkswateren 100.000 28% n.b. 34.500 

Zuid-Holland 35.000 9% stabiel 11.700 

Noord-Holland 22.000 6% sterke toename 7.400 

Zeeland 21.000 6% matige toename 7.000 

Gelderland  13.000 4% matige toename 4.400 

Groningen 12.000 3% matige toename 4.000 

Flevoland 7.000 2% sterke toename 2.300 

Utrecht 7.000 2% onzeker 2.300 

Overijssel 5.000 1% onzeker 1.700 

Noord-Brabant 5.000 1% onzeker 1.700 

Drenthe 2.000 1% sterke toename 650 

Limburg 1.000 <1% matige toename 350 

Landelijk 370.000 100% matige toename 124.000 
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V. Prioritering  
 
De Brandgans bevindt zich als niet-broedvogel in een GSvI en er zijn voor zover bekend geen belangrijke 
potentiële conflicten met landelijke doelen of gebiedsdoelen met habitattypen en/of andere soorten. Er 
is daarmee geen aanleiding om via prioritering in enige vorm bij te sturen.   
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