
Klasse: vogels 
Orde: anseriformes (gansvormigen) 
Familie: anitidae (eendachtigen) 
Geslacht: anserinae (ganzen)

De ganzen

Ganzen zijn grote vogels, toch is 
de kleinste soort niet groter dan 
een blokeend. Het zijn fiere vogels 
op sterke poten die centraal inge 
plant zijn. Beide geslachten gelij 

ken sterk op elkaar, hoewel er in 
de wereld wel ganzen bestaan die 
een volledig verschillende veder 
tooi dragen; zoals de chloephaga 
picta uit Zuid-Amerika bijvoor 

beeld: de gent is grijs-zwartge- 
streept en de gans is egaal bruin 
met geelgerande vederen.
De meeste ganzen zijn grazers en 
verblijven dus veel op het land.



SÏLHÖUETVORMEN VAN ONZE GANZEN VOLGENS GROOTTE

Dwerggans Brandgans Kleine Rietgans Grauwe Gans
Rotgans Kolgans Rietgans Canadese Gans

Enkel ’s nachts zoeken ze de vei 
ligheid van het water op.

Beide geslachten verzorgen de 
kuikens en ze vormen een hechte 
familie die het eerste wintersei 
zoen niet verbroken wordt. Hun 
vlucht is imponerend en meestal in 
V-vorm of lange slierten, zoals 
wielrenners achter elkaar omdat 
dat energiebesparend is. Door de 
typische roep zijn de soorten al van 
op grote afstand te onderscheiden. 
Vooral bruine ganzen zijn moeilijk 
uiteen te houden en juist die soor 
ten vliegen onze streken het meest 
aan om hier de wintertijd door te 
brengen.

De bruine ganzen

De grauwe gans
Soort: anser anser 
Grauwe gans, oie cendrée, 
Graugans, grey-laggoose

De grauwe gans herkennen we aan 
de driehoekige oranje snavel, het 
plat hoofd en de blauwgrijze vleu- 
gelboeg. Van zodra ze haar roep 
laat horen, is geen verwarring 
meer mogelijk. Het is de grootste 
van de bruine ganzen, die allemaal 
min of meer bruine veren met een 
witte ondertoon hebben.

De grauwe gans is de enige soort 
die in West-Europa broedt. Oor 
spronkelijk leefde ze hier en ze was 
stamvader en -moeder van alle Eu 
ropese tamme ganzerassen. 
Dankzij haar snavel heeft die gans 
een zeer breed voedselpatroon, 
daarom werd ze ook onbewust ge 
domesticeerd. De roep is die van 
de boerengans van het lichte type. 
Ze werd in Engeland en ook in 
België opnieuw geïntroduceerd
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De grauwe gans met haar kuikens

Foto boven rechts: opvliegende grauwe 
ganzen

door wijlen Graaf Leon Lippens in 
het Zwin bij Knokke-Heist. In Ne 
derland komen flinke populaties 
voor door normale nederzettingen 
van vogels uit het noorden.
Ze worden zo talrijk dat ze al 
schade beginnen aan te richten.
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De rietgans
Soort: anser fabalis 
Rietgans, oie des moissons, 
Saatgans, bean goose

De taiga rietgans is iets kleiner dan 
de grauwe gans, maar het toendra- 
type is duidelijk kleiner. Op af 
stand is vooral de hals van de riet 
gans donkerder dan die van de 
grauwe gans. De roep klinkt
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Leefgebied van de ganzen

dieper met een neus- of keelachige 
toon, ook fagotachtig genoemd. 
Tijdens de vlucht is ze zwijgzaam, 
behalve als ze meent verstoring op 
te merken.

De rietgans

De snavel is zwart, gemengd met 
nogal wat oranjegeel bij de taiga- 
vorm en enkel wat geel aan de sna- 
velpunt bij de toendravorm.
Ze broedt niet in de Lage Landen 
bij de zee en is dus een wintergast 
die in niet zo’n grote getale onze 
streken bezoekt. De populaties 
zouden de laatste jaren eerder ach 
teruitgaan dan wel toenemen.
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Elke soort heeft haar specifiek ge 
drag: we treffen de rietgans meer 
aan op wintergranen, oude suiker 
bieten- en aardappelvelden in de 
polders; de grauwe gans vinden we 
bijna overal, terwijl we de kolgans 
meestal samen met de kleine riet 
gans op weiden aantreffen.

De kolgans
Soort: anser albifrons 
Kolgans, oie rieuse, Blass- 
gans, white-fronted goose

De kolgans is duidelijk kleiner dan 
de grauwe gans en de rietgans. Ze 
broedt niet in onze streken maar 
ze is er als wintergast het meest 
van al vertegenwoordigd. Behalve 
bij jonge vogels zijn de donkere of 
zwarte strepen op de buik een dui 
delijk kenmerk. De dwerggans 
heeft ook zulke strepen, maar is 
dan weer duidelijk kleiner.

De kolgans is een luidruchtige 
vogel en de heldere, bijna la 
chende (rieuse) roep is niet van de 
lucht, als ze hoog overvliegen. Op 
de grond tateren ze bestendig 
tegen elkaar. De kolgans ontleent 
haar naam aan het kenmerk bij uit 
stek: de witte ring aan de snavelba- 
sis, die op een kol gelijkt. Jonge 
vogels hebben die kol niet. Omdat 
ze altijd oudere vogels vergezel 
len, kunnen we er bijna zeker van 
zijn dat we met jonge kolganzen te 
maken hebben.

De kleine rietgans
Soort: anser brachy- 
rhinchos
Kleine rietgans, oie à bec 
court, Kurzschnabelgans, 
pink-footed goose

Het woord rietgans past niet bij 
die vogel want ze heeft weinig met 
een rietgans gemeen, noch qua ge 
luid, noch qua gedrag. Ze heeft 
een lichtgrijze bovenzijde met een 
veel donkerder hals. Haar 
vleeskleurige snavel is met veel 
zwart gemengd. De poten zijn ook 
roze of vleeskleurig. Haar roep is 
zeer muzikaal en kort maar meer 
lettergrepig met soms een nasale 
ondertoon. Meestal valt haar 
“wink, wink” of “wink, wink, 
wink” duidelijk van het langere ge-

miauw van de kolgans te onder 
scheiden. In Damme bij Brugge 
vinden we grote aantallen tijdens 
de wintertijd. Ze komen zeer 
vroeg naar hun winterkwartieren 
als ze daar met rust gelaten wor 
den.

De dwerggans
Soort: anser erythropus 
Dwerggans, oie naine,
Zw er g gans, lesser white- 
fronted goose

Het is de kleinste van de bruine 
ganzen en een zeer zeldzame win 
tergast. Meestal komt ze samen 
met kolganzen voor. Ze draagt 
ook zwarte strepen op de buik als 
ze volwassen is.
Tussen kolganzen valt ze op door 
haar kleine gestalte, door haar 
kleine roze snavel en de iets rodere 
poten (erythropus betekent rood- 
gepoot). Een zeer duidelijk ken 
merk is de gele oogring. Die is bij 
de kolgans wit en minder opval 
lend.

De zwarte ganzen
(Branta is Grieks voor gans)

Zwarte ganzen hebben zwarte 
veren met een witte ondertoon. Ze 
hebben alle een donkere snavel die 
relatief klein is in verhouding tot 
de grootte van het lichaam. Daar 
door zijn het rasechte plukkers, 
nog meer dan de bruine ganzen. 
Toch heeft de natuur opnieuw af 
wijkingen gecreëerd: de Canadese 
gans bijvoorbeeld is veeleer een 
zwemvogel en verkiest uiteraard 
het opnemen van waterplanten 
boven het plukken.

De Canadese gans
Soort: branta Canadensis 
Canadese gans, bernache 
du Canada, Kanadagans, 
Canada goose

De Canadese gans is een nieuwko 
mer. De naam laat het al vermoe 
den: ze is uit Noord-Amerika af 
komstig, waar verscheidene types 
of ondersoorten bestaan, die in ge 
wicht sterk kunnen verschillen,

van één tot negen kilogram. De 
grootsten zien eruit als een zwaan 
door de relatief lange hals en het 
slanke lichaam. De kleinsten doen 
soms niet meer aan een Canadese 
gans denken maar aan een brand- 
gans. Ook overheerst algemeen de 
bruine tint behalve in het aange 
zicht, op de kruin en op de hals, 
die duidelijk zwart zijn. Hun roep 
is een luid getrompet bij de grote 
en een gekef bij de kleine rassen. 
Die verschillende rassen zijn onder 
elkaar vruchtbaar.
Bert Beng (Zweden) en Peter 
Scott in Slimbridge (Engeland) in 
troduceerden haar in Europa. Ze 
hebben zich over heel Europa ver 
spreid en broeden al in België en 
Nederland in de vrije natuur.

De brandgans
Soort: branta leucopsis 
Brandgans, bernache non- 
ne tte, Weisswangengans, 
barnacle goose

De brandgans is een zeer mooie, 
goed geproportioneerde gans met 
een fier uitzicht. De kop draagt de 
zwarte kap boven het witte voor 
hoofd en aangezicht (nonnette!). 
Verder loopt de zwarte kap over 
in een zwartglanzende hals en 
borst; ook de rug is zwart maar 
geschelpt. Over de witte onder 
borst en de witte buik lopen ge- 
floerde grijze strepen.
De zwarte poten en zwemvliezen 
zijn als de zwarte kousen en schoe 
nen van een non. De roep lijkt op 
die van keffende hondjes.
De vogel stamt uit het Hoge Noor 
den (drie populaties) en is een win 
tergast die meestal tot in Neder 
land blijft foerageren en pas bij 
nog harder winterweer meer naar 
het zuiden trekt en dan ook in 
Vlaanderen te zien is.
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Vliegbeelden van de ganzen

21. Grauwe gans
22. Rietgans
23. Kleine rietgans
24. Canadese gans
25. Kolgans
26. Rotgans
27. Brandgans
28. Dwerggans

De rotgans
Soort: brante bernicla 
Rotgans, bernache cravant, 
Ringelgans, brent goose

De rotgans is nog kleiner dan de 
brandgans. Van ver lijkt de veder- 
dracht bijna egaal zwart, omdat de 
vuilwitte flanken en stuit dan met 
de omgeving versmelten. Wel zien 
we op de zwarte hals een zwartge- 
spikkelde witte vlek die bijna aan 
een witte ring doet denken maar 
op de nek onderbroken is. Van 
dichtbij krijgt de zwarte rug een 
bruine glans op een zeer donker 
grijze ondertoon. Een bepaald 
type draagt een bijna witte buik en 
de zus of broer uit Noord-Amerika 
is volledig zwart op enkele witte 
stuit vederen na.
De vogels zijn al zo klein dat ze 
minder profijt uit de V-vormige 
vliegwijze halen. We zien ze bijna 
altijd, zoals eenden, in groepen 
vliegen. Het arho ... rho ...’’-ge 
praat laat duidelijk horen dat het 
rotganzen zijn. Deze ganzesoort 
komt in de grootste aantallen in 
Nederland voor en berokkent er 
vrij veel schade aan de vroege gras 
landen. In Vlaanderen gebeurt dat 
eerder zelden tenzij soms in het 
Zwin en op een weide langs een 
kreek in het noorden van Vlaande 
ren (o.a. Krekengebied van Sint 
jan in Eremo).

De roodhalsgans
Soort: branta ruficollis 
Roodhalsgans, bernache à 
cou roux, Rothalsgans, red- 
breasted goose

Het is voor een veldornitholoog 
een hele belevenis, als hij een 
roodhalsgans, meestal samen met 
kolganzen, kan observeren. Als
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kleinste Europese gans en met 
haar prachtige vedertooi valt ze 
natuurlijk onmiddellijk op. Ze is 
hoofdzakelijk zwart, maar keel en 
borst zijn kastanjebruin, afgelijnd 
door een onregelmatige witte 
zoom. Verder ontdekken we een 
verticale witte streep voor de vleu- 
gelboeg en een brede witte flank 
streep. Ze vliegen zelden in linie. 
De roep is een zeer schril “kik- 
wik” en is te horen in het Zwin. 
Het is een wintergast.

Ganzen observeren en vooral hun 
roep leren onderscheiden is een 
van de meest spannende waarne 
mingen in de natuur, want het zijn 
op de grauwe gans na allemaal 
wintergast en. Ze vallen duidelijk 
op door hun grootte en in de vlucht 
stralen ze een indruk van kracht 
uit, vooral als ze tegen stormweer 
optornen. Als ze zich van hoog uit 
de lucht in of op een foerageerge- 
bied laten invallen, kan je hun 
wentelingen om de draagkracht 
van de lucht uit te schakelen, zeer 
goed volgen en bewonderen. 
Vanaf half oktober kunnen we de 
grauwe ganzen verwachten. Ze 
laten hoog in het luchtruim hun 
gehak horen. Als je weet dat die 
in een non-stop vlucht tot aan de 
Camargue in Zuid-Frankrijk dur 
ven doorvliegen, dan word je er 
toch even stil van.

Bij de jacht op ganzen moeten we 
zorgvuldig rekening houden met 
de populatiedichtheid en de jacht- 
druk. Hun overlevingskansen zijn 
afhankelijk van de broedgebieden

en die zijn beperkt. Hetzelfde 
geldt voor de grootte van de win 
terkwartieren en die kunnen zeer 
vlug verstoord worden. De resul 
taten van het broedseizoen zijn 
sterk afhankelijk van de toestand 
waarin de vogels in hun broedterri- 
toria aankomen. Het aantal gan 
zen ligt schijnbaar zeer hoog, als 
ze zich in hun winterfoerageerge- 
bieden verzamelen. Als we hun 
aantallen over de oppervlakte van 
Europa verdelen, blijken het eer 
der zeldzame vogels te zijn.

Wat betekent een populatie van 
25.000 roodhalsganzen voor ge 
heel de wereld? De roodhalsgan 
zen hebben we wel beschermd, 
maar de bejaagbare soorten leven 
in gebieden die de mens makkelijk 
kan verstoren. Het gaat daarbij 
niet enkel om ganzen van de jagers 
maar ook van de niet-jagers en die 
maken het grootste aantal uit.

Laten we over onze ganzen waken 
als een goede huisvader over zijn 
kinderen.

Tussen onze tamme ganzen be 
landt soms een knobbelgans. Die 
luidruchtige nogal zware gans, die 
vrij moeilijk kan vliegen, is uit 
Oost-Azië afkomstig en werd daar 
uit de Anser cygnoides gedomesti 
ceerd (er werden dus maar twee 
ganzesoorten gedomesticeerd). 
Die oorspronkelijke zwanegans 
(cygnoides) is niet zo mooi gepro 
portioneerd, mist de knobbel en is 
veel kleiner dan de gedomesti 
ceerde vorm.

Ganzejacht
Omdat ganzejacht een loerjacht is, 
is het in feite wel de gemakkelijk 
ste vorm van jagen. Het is bijna 
onbegonnen werk om ganzen te 
proberen te benaderen. Een en 
kele keer zitten ze dicht genoeg 
achter een dijk of ligt er een diepe 
sloot dicht genoeg om op de foera- 
gerende en springende ganzen een 
schot te kunnen lossen. Meestal 
gaan we eerst na waar een ganzen 
val plaatsheeft en dan kunnen we 
volgens de windrichting de ganzen 
opwachten als ze ’s morgens naar 
dat foerageergebied komen gevlo 
gen.
Het gebruik van een levende lok- 
stal is wel imponerend, maar leidt 
makkelijk tot excessen. Als die 
vorm te veel zou worden toege 
past, zouden de populaties wel 
eens sterk kunnen dalen. Vele ja 
gers kunnen zich tegenwoordig ge 
makkelijk verplaatsen. Ook een 
dagje vakantie zal een jager-werk 
nemer wel altijd kunnen nemen 
om op ganzejacht te gaan. Som- 
mige jagers durven ook vanuit de 
wagen ganzen beschieten. Is dat 
weidelijk?
Nu en dan een gans schieten door 
gebruik te maken van de plaatse 
lijke omstandigheden en van de 
windrichting is de mooiste vorm 
van jagen, vooral als we daarbij 
over een goede soortenkennis be 
schikken. Veel jagers kennen ook 
na een jachtcursus nog niet het ver 
schil tussen de soorten ganzen. 
Wat dan als er bijvoorbeeld maar 
één soort mag bejaagd worden?

De zwanen
Naast pelikanen en sommige trap 
pen behoren zwanen tot de zwaar 
ste vliegende vogels. Zowel hun 
uitzicht als hun gedrag is konink 
lijk: ze hebben een fiere en onge 
naakbare uitdrukking, en hun ge 
drag getuigt van een koele afstan- 
digheid. Ze laten zich ook nauwe 
lijks door andere wezens impone 
ren en zelfs tegenover vijanden ge 
dragen zij zich alsof ze er niet bang
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(Foto hiernaast: de knobbelzwaan in dreighouding)

voor zijn: wat geblaas, gesis en ge 
knor, dat volstaat. Bij een aanval 
van een predator kunnen ze hun 
vleugels zo gebruiken dat de slag 
zeer hard aankomt. Er zijn zeven 
soorten zwanen: de zwarte zwaan 
in Australië, de zwarthalszwaan en 
de Coscorobazwaan in Zuid-Ame 
rika, de trompetzwaan in Noord- 
Amerika en in Eurazië de knob 
belzwaan, de kleine zwaan en

de wilde zwaan die we alledrie tij 
dens de winter in ons land kunnen 
bewonderen.
Geen enkele zwaan werd gedo 
mesticeerd. We zien ook zwanen 
op vijvers van parken en op grote 
waters in Europa.
Net als een zwaar verkeersvlieg 
tuig hebben zwanen een lange aan 
looptijd nodig om zich in de lucht 
te verheffen; ze vliegen dus eerst
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