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Proefopzet en beheeracties: 
 

Deze subactie binnen het Ecosystemproject hield de instandhouding en verbetering van de 
grensoverschrijdende waterbekkens in door het verwijderen of afvangen van invasieve, 
uitheemse soorten (IUS). Basis voor de uitvoering van beheeracties is de Europese Verordening 
1143/2014. Hierin legt de Europese wetgever openbare besturen op om de IUS die opgenomen 
werden op de lijst, te gaan beheren. Verkoop, bezit en handel zijn daardoor ten strengste 
verboden. De doelsoort van deze beheeracties is de Nijlgans, die werd opgenomen in de 
doelsoortenlijst van de Europese verordening 1143/2014.  

Betrokken partners: 
 
West-Vlaanderen: 
Acties: 

- Beheeracties in projectgebied in West-Vlaanderen 
- Rapportage  
- Opmaken van een Eindrapport van de beheeracties van West-Vlaanderen en RATO vzw 
- Coördinatie van gemeenschappelijke beheeracties 
- … 

 
RATO vzw  
Acties 

- Beheeracties in projectgebied in Oost-Vlaanderen 
- Proefacties in projectgebied in Oost-Vlaanderen 
- Rapportage 
- Opmaken van een Eindrapport van de beheeracties van West-Vlaanderen en RATO vzw 
- Opmaken projectfiche Ecopedia en communicatie website van Ecosystem 
- Coördinatie van gemeenschappelijke beheeracties 
- … 
 

VMM, USAN en GDON 
Acties 

- In kaart brengen van de soort in de eigen gebieden door middel van de Ecosystem 
applicatie  

- Volgen opleiding tijdens samenkomsten van de werkgroep  
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Tijdbesteding in grote lijnen:  
 

- Voorjaar 2019: beheeracties in WVL en uitwerking van nieuwe proefacties in OVL (WVL 
en RATO) 

- Najaar 2019: bouw van aangepaste valsystemen en eerste beheeracties in OVL  (RATO) 
- Winter 2019 beheeracties in OVL en eerste analyse van de vangresultaten (RATO en 

WVL) 
- Winter en voorjaar 2020 Beheeracties in WVL en proefacties in OVL met slagnet en 

nieuwe opstellingen vangkooien 
- Zomer 2020: Analyse van de resultaten 
- Najaar 2020: opleiding van alle partners tijdens de samenkomst van 19 november 2020 

+ in kaart brengen populatie in Frankrijk door GDON en USAN 
- Najaar 2020, winter 2021 en voorjaar 2021: beheeracties en proefopzetten in door 

WVL en RATO vzw 
- Voorjaar 2021: opleiding van alle partners tijdens de samenkomst van 22 juni 2021 
- Zomer 2021: analyse van de resultaten en opmaak van het eindrapport 

Nijlgans: 
 

De Nijlgans is een kleine gans met kenmerken van een eend, eigenlijk een halfgans. Haar naam 
heeft ze te danken aan haar herkomst. Ze is afkomstig uit het Zuiden van de Sahara in Afrika 
(Jordanië, Israël) en nestelt zich langs de Nijl tot in Egypte.  Ze is iets kleiner dan de echte/andere 
ganzensoorten, ze meet tussen 63 en 73cm. Ze heeft nog enkele opvallende kenmerken:  
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In de 18de eeuw werd ze in Europa geïntroduceerd als siervogel. 30 à 40 jaar geleden wisten enkele 
exemplaren te ontsnappen uit private collecties. Sindsdien weten ze zich succesvol te handhaven 
in het wild, waar ze heel wat schade aanrichten aan de inheemse fauna en flora.  
 
Inmiddels is ze in heel wat delen van West-Europa terug te vinden: Groot-Britannië, Duitsland, 
België, Nederland, Luxemburg en Frankrijk. In Vlaanderen heeft de Nijlgans zich inmiddels goed 
weten te vestigen.  Vooral de laatste jaren is de vogel sterk in aantal toegenomen: tegenwoordig 
broeden minstens 2000 broedparen in Vlaanderen.  
 
Ze leggen hun nest aan in de nabijheid van water in parken, tuinen, plassen, rivieren, weilanden 
etc. Hun nesten kunnen op de grond liggen tussen dichte vegetatie, maar worden ook 
teruggevonden in oude boomnesten, boomholten van knotwilgen of op gebouwen.  
 
De problematiek van de Nijlgans profileert zich op een aantal aspecten:  

- Met hun territoriaal gedrag vormen ze een bedreiging voor de biodiversiteit  
- Ze zijn erg moeilijk af te vangen, te verjagen en bestrijden  
- Ze veroorzaken een eutroficiëring van de lokale bodem of het water, waar ze grazen 
- Ze gaan in competitie voor ruimte en voedsel met inheemse dieren, die gebruik maken 

van dezelfde soort habitat  
- Daarnaast zorgen ze ook voor economische schade in de land- en tuinbouwsector, 

doordat ze gewassen vertrappelen en verorberen en ook door de verontreiniging van 
bodemoppervlakken en water, bijvoorbeeld op recreatiedomeinen 

Ze worden als problematisch voor de 
inheemse biodiversiteit in landen als België 
geïdentificeerd door de Europese raad en 
werden toegevoegd aan de Europese lijst op 
basis van onderzoeksresultaten.  
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Waarom kozen de partners ervoor om beheeracties uit te voeren 
rond Nijlgans:  

In 2017 organiseerden de Nederlandstalige en Franstalige partners samen een opleiding rond 
Nijlganzen. De interesse voor de soort bij het aanwezige publiek bleek zeer groot.  

De EU-verordening verplicht beheerders actie te ondernemen uit solidariteit met de lidstaten. 
Naast de verplichting die wordt opgelegd via de Europese verordening, dat elke lidstaat veegt voor 
eigen deur, zagen de partners hier een opportuniteit om de eerste stappen te nemen naar een 
grensoverschrijdend en geïntegreerd beheer.  

In Vlaanderen is de soort reeds gevestigd en veroorzaakt ze heel wat schade. In Frankrijk is de 
problematiek rond Nijlgans nog niet zo groot als in Vlaanderen en kan gericht beheer toename 
van schade voorkomen.  

Doelstelling van de beheeracties: 
 

In de eerste plaats hadden de beheeracties tot doel om de schade in te perken die Nijlganzen 
aanrichten in Vlaanderen. Daarnaast om de efficiëntie te bepalen van enkele vangmethoden voor 
Nijlgans. Daarbij werd getracht om de slaagkans te vergroten bij het afvangen van grote groepen 
Met andere woorden de doelstelling in Vlaanderen is kennis opbouwen en geschikte 
vangmethoden ontwikkelen.  
 
In Frankrijk veroorzaakt de soort nog niet zoveel schade als in Vlaanderen. De opgedane kennis 
werd daarom via een dit rapport en werkgroepen gedeeld met de Franse partners. Dit om in 
Frankrijk meer kennis op te bouwen rond het afvangen van de soort.  

Doelgroep:  
 
Terreinbeheerders en partners binnen het project Ecosystem 
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Probleemstelling  

Zomerganzen worden beheerd door een 
combinatie van 3 beheeracties: jacht, ruivangst en 
eieren prikken. Deze combinatie van 
beheermethoden is effectief voor zomerganzen, 
maar voor Nijlgans geldt dit niet. Zo is ruivangst 
niet mogelijk, doordat deze ganzen niet ruien in 
grote groepen. Jacht en eieren prikken lijken 
weinig vat te hebben op de populatie. Daarnaast 
vangen sommige beheerders koppels af. Het 
huidige beheer zorgt echter enkel voor een 
stagnatie en geen daling.  

Nijlganzen zijn erg snuggere dieren. Hierdoor 
werden vangmethoden tot nog toe toegespitst op 
koppels, tijdens de broedperiode. De koppels 
broeden echter vaak in bomen, waardoor ze 
moeilijk te bereiken zijn, maar ook niet 
gemakkelijk te zien. Afvangen gebeurt met een 
lokvogel. Doordat de dieren sterk territoriaal zijn, 
reageren ze hevig op die lokvogel en lopen ze in de 
vangkooi. Wanneer één partner gevangen wordt, 
loopt de andere partner vaak ook snel de kooi in. 
Zo vang je de koppels één voor één weg.  

Het afvangen van grotere groepen, blijkt nog niet succesvol. Daarom gingen we op zoek naar een 
methode om zoveel mogelijk Nijlganzen in één vangst af te kunnen vangen. 
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Proefopzet :  
 
Het proefopzet werd opgetrokken in verschillende fasen, die hieronder verder worden toegelicht.  
 

1. Voorbereiding :  

In april 2019 vonden in Oost- en West-Vlaanderen prospecties plaats. Met behulp van de 
Ecosystem applicatie werden locaties Nijlganzen geregistreerd. 
 
Begin mei overlegden de partners een plan van aanpak.  Er werd besloten de focus te leggen op 
individuele acties en de verbetering van de eigen vangmethoden (aanpassing van de vangperiode, 
aanpassing van het ontwerp van de vangkooien etc.). Aan de hand van onderstaande tabel werd 
er op basis van het gedrag van de Nijlganzen  een verdeling gemaakt tussen de partners wanneer 
beheeracties konden plaatsvinden.  
 

Maand Jan Feb Maa Aprl Mei Juni Juli Aug Sep Okt Nov dec 

Gedrag 

koppelvormin
g 

Broedperiode zorgperiode winterperiode 

Nijlganzen zitten per koppel 
samen + niet-geslachtsrijpe 
Nijlganzen  zitten nog in grote 
groep 

Opkweek, 
kleine groepen 

Grotere groepen samen 

Actie 

2019-2021 Afvangen van ganzen met een larsenkooi en lokvogel  

2019-2020: Vaste larssenkooi in 
vaste opstelling 

 2019:Vaste larssenkooi 
in gevarieerde opstelling  

2021: Mobiele larssenkooien    

2020: slagnet + magnetische val   

2021: Inloopkooi + magneetval   

Partner  Provincie West-Vlaanderen en 
RATO vzw  

 RATO vzw  

 
West-Vlaanderen bracht de voorjaarsafvangsten in 2019 in kaart en RATO vzw organiseerde vanaf 
oktober 2019 vangsten. In 2020 deed RATO vzw ook enkele proefopzetten met een slagnet. En in 
2021 hebben ze afvangsten georganiseerd met een inloopkooi.  
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2. Vangperiode maart 2019 – maart 2020:  

Deze vangperiode was gericht op individuele afvangsten in West- en Oost-Vlaanderen  
• West-Vlaanderen: organiseerde haar afvangsten in het voorjaar van 2019 (maart-mei 

2019) en legde daarbij de focus op het afvangen van koppels Nijlganzen. Ze vonden plaats 
op enkele locaties tegen de Ijzer, dichtbij de Franse grens, o.a. Diksmuide. 

• RATO vzw: organiseerde haar afvangsten in het najaar en de winter (oktober 2019 – maart 
2020), daarbij lag de focus op grote groepen. Ze vonden plaats binnen het arrondissement 
Oudenaarde-Gent.  

 
Er werden diverse vangmethoden gehanteerd:  

2.1 Larssenkooi:  

Beide partners maakte daarbij gebruik van de larssenkooi, ontwikkeld door West-Vlaanderen, met 
lokvogel (maart 2019 –  maart 2020).  

RATO vzw deed enkele aanpassingen aan de kooi (qua ontwerp, grootte en kleur o.a. een bredere 
inloopdeur) 1en speelde met opstelling van meerdere kooien en verschillende lokkers, daaruit 
bleek: 

 
1 De Larsenkooien die ontwikkeld werden door Luc Vandewaetere van de provincie West-

Vlaanderen, die verplaatsbaar zijn, werden in combinatie met de ontwerpen van vangkooien door 

Nijlganzen gevangen in Larssenkooi - RATO vzw 
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⇒ Het belang van de conditie lokker: daarop volgde een opleiding door medewerkers van 
INBO rond geslachts- en leeftijdsbepaling  

⇒  Doelstelling van deze opleiding:  zodat RATO vzw kon nagaan welk geslacht zich door 
welke lokker laat vangen en of juvenielen sneller in de val lopen dan volwassen exemplaren  

⇒ Het verslag van de opleiding werd ter beschikking gesteld van partners en medewerkers 
RATO vzw  (Bijlage 1) 

⇒ Vervolgens werd de conditie van de lokkers nauwgezet bijgehouden via hun gewicht. 
Zowel de lokkers als de gevangen dieren werden gesekst, om uit te maken of het geslacht 
van de lokker belang had bij het aantrekken van de te vangen dieren. Bij de lokker werd 
ook de vleugellengte bijgehouden om te zien of grotere dieren het beter deden dan 
kleinere exemplaren. Na enkele weken kon men al concluderen dat er best voor een 
mannelijke lokker werd gekozen, daar andere mannetjes afkomen op diens roep, maar ook 
de vrouwelijke Nijlganzen niet ongevoelig zijn voor een ganzerik. De lokkers dienden 
regelmatig gewisseld te worden, zodat ze in optimale conditie blijven .  

2.2 Slagnet:  

Daarnaast organiseerde RATO vzw proefopzetten met een Slagnet (februari – maart 2020) /filet 
de frappe (fevrier à msr). Het slagnet werd eerder ontwikkeld tijdens het Interreg-project Rinse.  
De RATO-medewerkers verfijnden het ontwerp met het oog op het afvangen van grotere groepen.  

 

➔ Ontwerp van een nieuw lichter slagnet: verhogen 
efficiëntie en doeltreffendheid, groter bereik en sneller 
dichtklappen 
➔ Vangen van grotere groepen 
➔ Automatische voederbakken, voor een goede 
voederplaats  
➔ Op de vangplaats werden wildcamera’s geplaatst 
om het gedrag te observeren en het aantal bezoeken te 
beperken: op die manier kon RATO vzw het gedrag van de 
Nijlganzen observeren vanop afstand en 
bezoeken/manuren uitsparen.  

➔ Wanneer de medewerkers vaststelden dat er 
meerdere exemplaren in de slagwijdte van het 
slagnet kwamen en dit ook het grootste aantal was 
dat de afgelopen dagen werd geobserveerd, dan 
werd het net geactiveerd met een systeem op 
afstandsbediening  

Bij het systeem van het slagnet is er gekozen om 
menselijke beweging op de vanglocatie maximaal te 
beperken door gebruik van wildcamera’s en systemen 

die op afstand bediend worden.   

 

Geert Spanoghe van het INBO gebruikt als basis voor het ontwerp van een nieuwe soort 

larssenkooi.   
 

Nijlganzen gevangen in slagnet - RATO vzw 
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2.3 Dodingsmethode/méthode de mise à mort 

De gevangen Nijlganzen werden op humane manier gedood in een 
mobiel wagen met CO2 – gas  
West-Vlaanderen bracht haar gevangen Nijlganzen tot bij RATO vzw  
In een volgende fase wouden de partners onderzoeken of deze 
methode kon worden verbeterd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Analyse en bijsturing (april -december 2020):  

In deze derde fase warden de resultaten gerapporteerd en geanalyseerd. Deze analyse vormde 
de  basis voor een  bijsturing van de vangmethoden. Er warden nieuwe proefopzetten uitgewerkt.   
 
 3.1 Resultaten/résultats :  

• West-Vlaanderen: maart tem mei 2019: 71 Nijlganzen gevangen  
• West-Vlaanderen: maart tem mei 2020: 78 Nijlganzen gevangen 

 
• RATO vzw: oktober 2019 tem maart 2020 (niet in januari): 117 Nijlganzen gevangen  

 
3.2 Analyse  

De analyse van de resultaten gebeurde in samenwerking met INBO/ résultats en collaboration 
avec l’INBO 
 
3.3 Eerste bevindingen/ résultats initiaux :  

- Moeilijk om Nijlganzen in grote groep te vangen, want vaak op hun hoede;  
- Als je op een locatie meteen kan vangen, dan zal je er enkele Nijlganzen vangen. Als je niet 

op de eerste dag vangt, dan zullen er geen Nijlganzen gevangen worden op deze locatie.  
- Het slagnet afstellen is niet veilig voor de medewerkers, daar het ook kan afgaan bij 

verkeerde afstelling. 
 

Het is belangrijk om regelmatig: 
-  van locatie te wisselen, zowel qua kooien als que groep  
- Conditie lokker op pijl te houden  
-  En weinig menselijke benadering te hebben  

  

Mobiele gaskar CO2 – RATO 
vzw  
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3.4  Conclusie 

 
Een bijsturing van de gebruikte vangmethodes bleek noodzakelijk. 

 
3. Vangperiode Winter 2020 – Winter 2021 (December 2020 – mei 2021) 

Opnieuw werd gefocused op individuele afvangsten binnen het projectgebied. In Oost-Vlaanderen 
werd het nieuw proefopzet dat uitgewerkt werd eind november- begin december 2020 uitgerold.  
Daarnaast werd gevraagd aan de Franse partners (GDON en USAN) om de populatie in hun 
gebieden te registreren met de Ecosystem applicatie, zodoende de populatie voor het volledige 
projectgebied in kaart te kunnen brengen. In de zomer van 2021 werd Nijlgans ook opgenomen 
in de meetcampagne van de VMM, zodoende de eventuele blanco’s in de kaart in zicht te brengen.  
Het in kaart brengen van de volledige populatie in het volledige projectgebied werd beschouwd 
als een grensoverschrijdende actie.  
 
Het nieuwe proefopzet van RATO vzw ging van start in januari 2021 en hield een aantal 
aanpassingen aan de gebruikte larssenkooi in, als ook testen met een inloopkooi. Daarnaast werd 
ook gefocused op de verbetering van de dodingsmethode. We bespreken ze hieronder in punten.  
 

4.1 Larssenkooi 

Beide partners maakten opnieuw gebruik van de larssenkooi, ontwikkeld door West-Vlaanderen, 
met lokvogel. RATO vzw deed echter enkele aanpassingen:  
 

• Aanpassing ontwerp van de Larssenkooi:  er werd een grotere ruimte voor de lokker 
gecreëerd, zodat de conditie van de lokker op pijl blijft; 

• Mobieler gebruik van de larssenkooien: Grotere afwisseling in vanglocaties (maximaal 3 
dagen aanwezigheid) en gebruik van meerdere vangkooien per locatie ; 

• Ook op de larssenkooien werden wildcamera’s geplaatst om het aantal bezoeken te 
beperken. 

4.2 Vangkraal/inloopkooi: 

Daarnaast organiseerde RATO vzw proefopzetten met een vangkraal of inloopkooi. De vangkraal 
wordt gebruikt voor het afvangen van zomerganzen, zoals Canadese gans. In dat geval wordt de 
inloopkooi opgesteld aan de kant van een waterloop of in het veld en worden de ganzen hierin 
gedreven. Voor de proefopzetten rond Nijlgans werd de inloopkooi opgesteld gedurende enkele 
dagen en werd de menselijke benadering van de kooi beperkt, zodat de Nijlganzen konden 
acclimatiseren. Als ook om het aantal bezoeken te beperken en zo de tijdsbesteding in te tomen. 
Hiertoe werd gebruik gemaakt van:  

• Automatische voederbakken, zodat de Nijlganzen in de vangkraal gevoederd werden in 
plaats van het gebruik van het slagnet.  

• Wildcamera’s  
• Een magneetval op de valdeur  
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Gevangen Nijlganzen in Vangkraal of inloopkooi – RATO vzw 

4.3 Dodingsmethode:  

Het opzet was om de dodingsmethode te 
verbeteren in het kader van dierenwelzijn. 
De partners streven ernaar om de stress 
tijdens de doding te verkorten. Er werd 
gekozen voor het gebruik van een 
stikstofschuimbox. Dit zou de meest 
humane dodingsmethode zijn.  
 
Met stikstof uit de lucht wordt schuim 
gemaakt dat gevuld is met 99% stikstof. 
Onderdompeling leidt, zonder dat het dier 
daar iets van merkt, vrijwel direct tot 
bewusteloosheid en na enkele minuten tot 
een pijnloze dood. De Nijlganzen worden in 

de schuimbox geplaatst. Het stikstofgas wordt vermengd met schuim. De nijlganzen slapen in.  

 

  

Schuimbox voor stikstofschuim Annoxia 
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5 Bundeling van de resultaten en analyse (zomer 2021)  

Er werd in deze fase opnieuw een bundeling gemaakt van de resultaten. Via dit Interreg Rapport 
willen de partners de vergelijking maken tussen de verschillende methodes en hun 
doeltreffendheid. Daarnaast werd in deze fase nagedacht over de communicatie van de 
vangstresultaten, proefopzetten en het kaartmateriaal dat werd verzameld.  
 
 5.1 Resultaten/résultats :  

• West-Vlaanderen: maart tem juni 2021: 120 Nijlganzen gevangen 
 

• RATO vzw: januari tem mei 2021: 99 Nijlganzen gevangen  
 
5.2 Analyse  

De analyse van de resultaten gebeurde in samenwerking met INBO. 
 
Deze keer konden we ook een analyse van de tijdsbesteding meenemen in verhouding tot de 
vangstcijfers. 
 

Jaartal/ans visites heures Aantal 
locaties 

Vangsten Manuur/vangst Bezoeken/vangst 

2019 127 155 5 40 3,875 3,175 

2020 65 76 8 72 1,056 0,903 

2021 80 101,5 8 99 1,025 0,808 
 

5.3 Conclusie  
 
De aanpassing van de vangkooien in 2020 leverde duidelijk een grotere efficiëntie qua 
tijdsbesteding op en ook hogere vangstresultaten. Ook de ingebruikname van wildcamera’s 
leverde heel wat tijdswinst op, doordat men de bezoeken kon beperken. In 2021 zorgde de 
vangkraal dan weer voor nog betere resultaten op beide vlakken. Daarnaast stelden de partners 
vast dat afvangsten in het voorjaar efficiënter gingen dan andere periodes van het jaar. 
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Resultaten: 
Hier lijsten we nog even alle vangresultaten op en geven een beeld van de populatie binnen het 
projectgebied.  

1. Resultaten RATO vzw: 

Gegevens trajecten 2019 Methode 
  

Vangsten 
  Gemeente Naam gebied 

Merelbeke Langeweide  vangkooi 1 

Oostakker 
Drieselstraat 't oud 
vliegveld 

Vangkooi in 
meerdere 
opstellingen 12 

Drongen Leeuwenhof vangkooi 10 

Destelbergen Einde steenakkersdreef 

Vangkooi in 
meerdere 
opstellingen 11 

Oostakker Gefussileerdestraat vangkooi 6 

Totalen 40  

Gegevens trajecten 2020 Methode 
  

Vangsten 
  Gemeente Naam gebied 

Oudenaarde  Heurne Heuvel vangkooi 5 

De Pinte Vaerebeke vangkooi 26 

Oudenaarde Sint-Amandusstraat vangkooi 19 

Oudenaarde Onderwaarde vangkooi 3 

Destelbergen 
Proefcentrum voor 
sierteelt (schaessestraat) vangkooi 1 

Nazarth Scheldekant vangkooi 1 

Lochristi Oud vliegveld, Oostakker Slagnet 0 

Lochristi  Zandwinning, oostakker Vangkraal 5 

Lievegem Lievegem Slagnet 17 

Totalen 77 

Gegevens trajecten 2021 Methode 
  

Vangsten 
  Gemeente Naam gebied 

Assenede Schave vangkooi + lokker 1 

Deinze 3 locaties Vangkooien 21 

De Pinte Varebeke Vangkooien 3 

Kaprijke Rijselhofstraat Vangkooien 1 

Kaprijke  Galgenstraat Vangkraal 46 

Lievegem Rohoek Vangkooien 2 

Maldegem Bunker Middelburg  Vangkooien 2 

Wachtebeke Sint-Elooipolder vangkooi + lokker 23 

Totalen 99 
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2. Resultaten West-Vlaanderen: 

Gegevens trajecten 2019 Methode 
  

Vangsten 
  Gemeente Naam gebied 

Damme Meetkerkse Moeren Vaste Vangkooi 35 

Diksmuide 2 locaties: onbekend  Mobiele Vangkooi 20 

Gistel Onbekend Mobiele Vangkooi 16 

Totalen 71 

Gegevens trajecten 2020 Methode Vangsten 

Gemeente Naam gebied    

Damme Meetkerkse Moeren Vangkooi 38 

Diksmuide 2 locaties: onbekend  Mobiele Vangkooi 24 

Gistel Onbekend Mobiele Vangkooi 16 

Totalen 78 

Gegevens trajecten 2021 Methode  Vangsten 

Gemeente Naam gebied    

Houthulst 
Meerdere locaties: 
onbekend 

Mobiele vangkooien 120 

Totalen 120 

 

3. Resultaten Partners:  

Er werden binnen het projectgebied 485 Nijlganzen afgevangen door de partners.  
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4. De Populatie in kaart:  
4.1 Oost-Vlaanderen 

 
Kaart afvangslocaties Oost-Vlaanderen 
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4.2 West-Vlaanderen: 

 
 Kaart afvangslocaties in West-Vlaanderen  
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4.3 Populatie bij Franse partners  

  

In kaart gebrachte populatie in het Franstalig projectgebied 
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Grensoverschrijdende resultaten:  
 

De populatie Nijlgans werd in het volledige projectgebied in kaart gebracht door de partners van 
het Ecosystem project en dit met behulp van de Ecosystem applicatie.  

 Uitwisseling van  kennis met de partners 
 
De resultaten van de beheeracties en proefopzetten werden tweetalig met alle partners gedeeld 
en ook voorgesteld tijdens werkgroepen, die plaatsvonden op 19 november 2020 en 22 juni 2021.  

Project output en communicatie naar het grote publiek:  
 
De resultaten werden op verschillende manieren gecommuniceerd naar het grote publiek.  

1. Over de resultaten en het ecosystem project zal gecommuniceerd worden via de 
nieuwsflash ExotenNet, die uitgaat van ecopedia.be  

2. Op slotevenement.  
3. Op de website van Ecosystem: https://www.interreg-ecosystem.eu/nl/  
4. Op de Facebook van RATO vzw 
5. In de brochure van Ecosystem, die werd verspreid via het slotevenement 
6. Projectpagina van ecopedia.be  
7. Europese werkgroep: Op 28 en 29 april 2021 vond de Atlantic workshop on  Humane 

Management of Invasive Alien Vertebrate Species plaats, die werd georganiseerd door de 
Europese werkgroep Invasieve, Uitheemse soorten (IUS). Deze werkgroep is belast met de 
Europese uitrol en facilitering van de Europese verordening rond IUS. RATO vzw nam deel 
aan deze workshop om de resultaten te presenteren van hun proefopzet rond Nijlganzen. 
Na de presentatie werden scores gegeven aan de toegepaste methoden. RATO vzw 
ontving van de jury een score van 94%.  

 
 

 

https://www.interreg-ecosystem.eu/nl/

