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Lees meer over de ganzen 
 

 

Wilde ganzen in stadsdeel Woensel, Eindhoven ©ERAPhilipsen 

 

Ganzen zijn grote, zwaargebouwde watervogels. Op het land waggelen ze als ze lopen. In het water kunnen 

ze mooi en snel zwemmen. Dat ziet er best sierlijk uit. Ze houden zich schoon en droog door gebruik van 

een vetklier bovenop hun staartbeentje. Daarmee leggen ze een beschermend laagje over hun veren zodat 

ze niet nat of erg vies worden. 

Alle ganzen zijn eigenlijk trekvogels. Maar tussen de wilde ganzen zitten een paar uitzonderingen die wel 

graag op één plek wonen. Het zijn vaak grauwe ganzen en brandganzen, die permanent in Nederland of 

bij de grens met België verblijven.  

Als ganzen wel trekken dan vliegen sommigen twee keer per jaar wel 5000 

kilometer. Veel ganzen uit Scandinavië (dat is een groep landen waar Zweden 

bijvoorbeeld ook bij hoort) trekken in oktober naar Nederland toe om te 

overwinteren. Tijdens zo’n trek door de lucht vormen de ganzen een V. Vroeger 

noemde men dat de V van vorst omdat het dan vaak koud werd en de winter 

eraan kwam. In maart vliegen de ganzen die niet in Nederland blijven weer terug 

naar het noorden. De ganzen maken bij hun trektocht een gakkend en luid 

geluid. Misschien heb je het wel eens gehoord. 

Ganzen grazen. Ze eten veel gras en ook granen. Tamme ganzen trekken meestal niet, die blijven gewoon 

wonen waar men ze heeft neergezet. Ganzen kunnen wel 30 jaar oud worden maar de meeste ganzen 

worden zo’n 15 tot 25 jaar oud. Een mannetjesgans heet gent of ganzerik, een vrouwtje heet gewoon een 

gans. Het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje kun je vaak zien aan de hangbuik van het vrouwtje; 

dat heet een wam. Niet alle soorten gans hebben zo’n wam, maar de tamme gans wel. 
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Leuke weetjes 
 

Wist je dat… 

…ganzen soms voor overlast zorgen op vliegvelden? Ze vliegen dan per ongeluk in de motor van het 

vliegtuig. Daar gaan de ganzen van dood en het kan voor ernstige vliegtuigongelukken zorgen. Het is dus 

belangrijk de ganzen bij het vliegveld weg te houden. 

…de donsveren van ganzen vaak worden gebruikt om dekbedden mee te vullen? 

…men vroeger heel graag ganzenveren gebruikte om mee te schrijven? De grote 

pennen aan de linkervleugel waren favoriet. Dat komt omdat deze een mooie 

bocht maakt waardoor hij rechtshandige schrijvers niet in de weg zat tijdens het 

schrijven. Als inkt gebruikte men een dikke zwarte inkt die het liefst zo dik was 

als ongeklopte slagroom. 

…de grauwe gans een tijd lang in Nederland, België en Luxemburg was uitgestorven? Dat was van 1910 tot 

1950. Toen kwam hij gelukkig weer heel langzaamaan terug. Nu doen ganzen het in Nederland juist heel 

goed en groeit de populatie explosief. 
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