
De gans, niet zomaar een vogel.
Soorten

Er bestaan veel soorten ganzen

grijze gans Dwerggans Kleine rietgans
Sneeuwgans Taigarietgans Grauwe gans
Kolgans Toendrarietgans Indische gans
Keizergans Zwart-witte ganzen Brandgans
Zwaangans Grote Canadese 

gans
Kleine Canadese 
gans

Witbuikrotgan
s

Zwarte rotgans Roodhalsgans

Hawaiigans De Nijlgans soepgans
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Onze taal 

laat het belang van de gans voor onze cultuur wel zien:

Lopen in ganzenmars= netjes in de rij

De ganzen geloven niet dat de kiekens hooi eten  =weet alles beter

Men kan hem wijsmaken dat de kat ganzeneieren legt= hij gelooft alles

Men plukt de gans zolang zij veren heeft=  uitbuiten tot er niets meer te halen 
valt

Hij zal de gans gelden = hij zal er voor boeten

Ganzenoogjes patroon in weefsel

Maak dat de ganzen wijs=  ongeloofwaardig

Voor de ganzen preken =aan dovemansoren

Het bier is niet voor de ganzen gebrouwen,= laat het niet ongenuttigd staan

Ganzen krijgen de kost, maar je moet ze wel plukken =Je moet wel werken om 
geld te verdienen

Een dom gansje  =dom 
vrouwpersoon

Een vette gans bedruipt zichzelf = 
rijke mensen hebben geen steun 
nodig

Een verhaal van moeder de gans= 
een sprookje

Een gans bijt wel maar bijt niet =je hoeft niet bang
te zijn  

Hij loopt als een vette gans =hij waggelt

Met iemand de gans rijden een loopje met iemand
nemen= , iemand voor de gek houden



Hij is van het ganzenbord gelopen 

Ganzenbord: 
 elke 7 jaren verandert de mens en na ne 
zestig 9x7=63heeft ie nog maar kort te 
leven 

Dat valt op een Gansje =dat komt heel goed
uit, een gelukkig toeval



Nederland is een ganzenland. 

Zo overwinteren hier van oudsher 
grote aantallen trekganzen. Ik ga wat 
vertellen over de gans, Een van de 
bekendste sprookjesverzamelingen is 
moeder de Gans Genoemd naar Bertha 
van Bourgondie , ook wel bertha met 
de ganzenvoet.van Perrault. Maar ik 
vertel geen sprookje. verzameld

Het kerstfeest en ook het feest 
van Sint Maarten werd vroeger 
aangeduid als het Ganzenfeest. 
Gans was een lekkernij die 
bereikbaar was het hele volk.

Nuttig huisdier

Ganzen werden hier al heel lang als huisdier 
gehouden. Ze werden geweid door 
ganzenhoeders in groepen van wel 100 dieren.
Het ging daarbij vooral om witte ganzen, (die 
van Nils |Holgerson). Ze leverden vlees en 
eieren, de ganzeveer werd gebruikt als 
schrijfpen, slagpennen werden gebruikt voor 
het bevederen van boogpijlen van de 
schutters, om de pijlen te stabiliseren en ook 
voor het stabiliseren van de dobber van de 
vissers. Het ganzendons wordt en werd 
gebruikt om ons warm te houden. Ganzen 

worden ook als waakdier gehouden, ze gakken luid bij naderend gevaar kunnen lelijk met hun
vleugels slaan.  

NB Bij de Romeinen was de gans heilig. Volgens een mythe was er een aanval van de Galliërs
op Rome. Alle Romeinen waren gevlucht naar het Capitool. In de avond beklommen de 
Galliërs het Capitool stilletjes terwijl iedereen sliep, zelfs de bewakers en honden. Niemand 



merkte dat de Galliërs kwamen, behalve de ganzen, die met hun scherpe zintuigen de Galliërs 
hoorden. Ze wekten iedereen en de Galliërs werden teruggedrongen naar de bergen.

De gans kreeg een beschermde status in onze wetgeving om onsmakelijk om het 
volksvermaak gansknuppelen en ganstrekken uit te roeien. Sindsdien mag de 
gans niet meer worden gedood tenzij door een jager met ontheffing in het kader 
van de Faunabeheereenheid.

Ganzenprobleem   schade
We kampen de laatste decennia jaren met een waar ganzenprobleem zitten. Op 

de veel agrarische gronden en 
recreatiegebieden veroorzaken ganzen
een enorme schade aan zowel flora als
fauna.. (gras, koeien, weidevogels). 
Bovendien vormen ze een gevaar voor
de vliegveiligheid rond Schiphol. De 
beschermende maatregelen zijn uit de 
hand gelopen. De ganzen zijn dermate
talrijk geworden; ze hebben in 
Nederland een paradijs.

Vooral de hier broedende ganzen leveren veel schade en overlast op. Ze doen 
zich tegoed aan 
landbouwgewassen en met hun 
uitwerpselen. Daar waar ganzen 
gepoept hebben willen koeien 
niet meer eten. Daar waar ganzen
gegeten hebben is er voor koeien 
geen gras meer over. De ganzen 
vreten zowat het hele jaar het 
gras „tot op de bodem” weg. 
„Daardoor sterft het wortelstelsel 
af. De fotosynthese komt niet op 
gang.” Het gevolg is niet alleen 
dat je minder gras kunt maaien, 
oogsten en aan je dieren voeren, 



maar ook dat je pas veel later dan gewenst de koeienmest kunt uitrijden over het
land. 
Ze verrijken ze schrale natuurgebieden, zoals bloemrijke graslanden en 
voedselarme plassen.

Landelijk was in 2010 de schade die de ganzen veroorzaakten circa €6,9 mln. 
In Noord-Holland bedroeg in 2010 de schade die de broedende en overwin-
terende ganzen veroorzaakten circa €1,6 mln.
Inmiddels is de schade nog vele malen vergroot.

Teelt Schade Periode Opmerkingen

Schade gevoelige Landbouwgewassen 

Granen Vraat Vertrapping
Bevuiling

Gehele jaar

Aardappelen Vraat Gehele jaar
Suiker- &

Voederbieten
Vraat Gehele jaar

Maïs Vraat Kiemperiode Incidenteel vertrapping
Peulvruchten Vraat Incidenteel

Winterwortelen Vraat Incidenteel
Grasland (Overjarig) Vraat Vertrapping

Bevuiling
Gehele jaar

Graszaad / Inzaai /
Zoden

Vraat Vertrapping
Bevuiling

Gehele jaar

Riet & Biezen Vraat Lokaal soms grote
schade



Eerst even iets over de aard van deze mooie vogel.

G anzen horen zijn een onderfamilie Anatidae watervogels, de Anserinae (zwanen 
en ganzen) Man en vrouw gans zijn gans en ganzerik(gent/ gander). De grauwe 
gans heeft hier altijd gebroed. Hij voelt zich thuis in delta's met moerassen en 
een gematigd klimaat. Halverwege de vorige eeuw was hij bijna uitgestorven, 
vanwege de ontginning van broedgebieden en door de jachtdruk

Ganzen zijn
gespecialiseerd in
het grazen en leven
meer op het land
dan andere
Anatidae. Daarvoor
hebben ze sterke,
vrij lange poten, die midden onder het 
lichaam geplaatst zijn. Hierdoor kunnen ze 

kilometers lopen. Een bijzondere eigenschap van eendachtigen is dat de 
mannelijke dieren een penis hebben, terwijl dat bij de meeste andere vogels niet 
het geval is. 

Ganzen leven en trekken in familieverband of grote troepen. Om in een groep te 
leven is denkvermogen vereist, je moet verbanden kunnen leggen. De ganzen 
die bovenaan in de hiërarchie staan vechten nooit, en hebben bijna elk jaar 
jongen. De vechtersbazen zijn jonkies die nog omhoog moeten in de hiërarchie. 



Maar vechten kost energie. Ze leren met welke andere ganzen ze beter niet 
kunnen vechten. 

v-formatie

Ze vliegen in V-vormige formaties of golvende 
linies(ook ‘s nachts). Ook in het overwinteringsgebied 
le ven ze in groepen, ook wel toom genoemd. Hoe 
groter de familie, hoe meer toegang tot voedsel en 
goede broedplekken.   Bij een paar dat een jaar geen 
jongen heeft, zie je vaak dat de jongen van het jaar 
daarvoor in de loop van de zomer weer aansluiten bij 
de ouders. Daarom adopteren ganzen ook vaak jongen 
die geen ouders meer hebben. De kans is dan 
bovendien kleiner dat een eigen jong wordt gepakt, in 

geval van predatie.

Door in V-formatie te vliegen hebben de
vogels een grotere vliegcapaciteit. De
ganzen die volgen maken gebruik van de lift
die volgt uit de vleugelslag van de
voorganger. Tijdens het vliegen praten de
ganzen met elkaar. De achterste ganzen
moedigen de voorste aan om op snelheid te
blijven.Ganzen trekken weg met hun familie
of in grote troepen. Ze vliegen in een V-
vorm of golvende groepen. Door in V-vorm
te vliegen kunnen ze langer vliegen dan
normaal. De gans die voorop vliegt krijgt de
meeste wind en de ganzen die volgen
maken gebruik hiervan doordat zij dan
minder wind vangen. Tijdens het vliegen
praten de ganzen met elkaar. De achterste ganzen moedigen de voorste aan om op snelheid te 
blijven.Als een gans ziek wordt of gewond raakt en daardoor niet meer mee kan vliegen dan 
zullen twee ganzen bij de zieke gans blijven totdat deze weer beter is of overlijdt. Samen 
zullen de ganzen proberen hun groep in te halen. Een gans kan snelheden tot maximaal 46 
kilometer per uur halen en zuinig vliegend, 200km afleggen.

https://wikikids.nl/Wind


Monogaam Geen overspel

Ganzen zijn monogaam: paren blijven hun hele leven bij elkaar. Hoeveelheid stresshormonen 
schiet omhoog zodra de levensgezel kwijtraakt In Oostenrijk hebben ze een mannetje gevolgd
dat zijn partner kwijt was geraakt na een hevige storm. Het mannetje was een tijdje alleen, 
kreeg toen een nieuwe partner, maar op een dag, anderhalf jaar later, kwam zijn weggewaaide 
vrouwtje terug. En hun relatie werd direct weer opgepakt. 

Vrouwtjes hebben een spiraalvormig genitaal, waardoor de relatief lange penis van de woerd 
niet goed kan penetreren als het vrouwtje dat niet wil, zoals vaak het geval is als een 
alleenstaand mannetje een vrouwtje van een ander mannetje probeert te bevruchten. 

De broedtijd van de Grauwe Gans in Nederland vindt plaats van eind februari tot begin mei. 
Het nest bevindt zich op de grond. De vrouwtjes 
bekleden het met dons, dat ze uit hun eigen borst 
plukken. De kom van het nest wordt bedekt met 
donsveren. Dagelijks wordt er één ei gelegd. 
meestal 5-7 eieren. Grauwe Ganzen leggen eerst 
bijna al hun eieren en gaan dan pas 28 dagen 
broeden, zodat vrijwel alle eieren gelijktijdig 
uitkomen. Als het wijfje op de eieren zit, blijft 
het mannetje, gent of ganzerik genaamd, altijd in 
de buurt, om bij het alarm van het wijfje toe te 
snellen.

Het opgroeigebied van de kuikens hoeft niet in de directe omgeving van de broedplaats te 
liggen. Er worden soms grote afstanden afgelegd, tot 10 kilometer of meer, lopend of 
zwemmend. 

Terwijl de jongen opgroeien om “vliegvlug” te worden, ruien de ouders, ze kunnen dan even 
niet vliegen. De kuikens zijn met 50-60 dagen vliegvlug en blijven vaak tot het einde van hun 
eerste winter bij de ouders. De hoeveelheid en de kwaliteit van het voedsel bepaalt hoeveel 
jongen uiteindelijk groot zullen worden

 D e jongen zijn nestvlieders en verlaten het nest dus al spoedig na het uitkomen. De ouders 
houden ze nog wel warm en bewaken ze. Voedsel zoeken doen ze echter zelf.



Volwassen vogels ruien alle slagpennen 
tegelijkertijd en kunnen daardoor ongeveer 1 
maand niet vliegen. De rui valt meestal samen 
met de periode waarin de jongen zich in het 
nest bevinden. Anders dan bij eenden hebben 
bij ganzen de mannetjes en vrouwtjes 
eenzelfde verenkleed.

Ganzen kunnen tot 30 jaar oud worden, maar 
ze zijn pas vruchtbaar vanaf hun 3e levensjaar. 

Het verschil tussen een mannetje en een vrouwtje is merkbaar doordat het vrouwtje een 
grotere hangbuik (onderaan de gans) heeft dan een mannetje. In de broedtijd is dit zeer 
duidelijk.

Voedsel

In de ruiperiode hebben ganzen veel eiwit nodig. Drie wilde ganzen grazen vaak net zoveel 
gras als een koe.

In de winter vormen opgegraven knollen en zetmeelrijke ondergrondse wortel- en 
stengeldelen van diverse plantensoorten, zoals zeebies, zeeaster, riet en lisdodde Daarnaast 
worden grassen, wintergraan en blad van kwelderplanten gegeten 

In het najaar vormen oogstresten, zoals aardappelen, granen en bieten een belangrijke 
voedselbron. 

Domme gans?

Ganzen hebben een lerend vermogen, ze hebben een geheugen, het zijn sociale dieren, ze 
hebben gevoel, en ze doen ook dingen omdat ze die gewoon leuk vinden. Kijk maar hoe 
grauwe ganzen vaak op een drinkplaats aankomen. Duikelend en over de kop vliegend. Ze 
kunnen ook normaal landen, maar nee, ze hebben plezier. En dan duiken ze onder water, al die
jongen die achter elkaar aan onder water duiken. Ganzen hoeven niet te duiken, maar ze doen 
het toch. Daar is maar een verklaring voor: ze spelen.

De grauwe gans is juist buitengewoon intelligent. Dat weten we dankzij het werk van het 
Oostenrijkse Konrad Lorenz Instituut, waar ze sinds de jaren zeventig een groep grauwe 
ganzen nauwgezet volgen. Ze hebben proeven gedaan met voerbakjes met verschillende 
kleuren, en verschillende kleurencombinaties. De ganzen leerden binnen de kortste keren in 
welke bakjes ze moesten zijn voor voer. En dat wisten ze ook nog toen de volgorde en de 
combinaties van de bakjes werden veranderd.

G anzen die voor het ringen waren gevangen met een net, waar we veel voedsel op was 
gelegd trapten daar het jaar daarop niet meer in. 



Hoe ganzen communiceren is nog een groot 
raadsel. Soms is er in de wijde omtrek bijna 
geen gans te bekennen, maar op het moment 
dat een boer gaat oogsten duiken er opeens 
honderden op. Die moeten op de een of 
andere manier gewaarschuwd zijn. Maar 
hoe?



De overlast in kaart gebracht, oorzaken

Het aantal wilde ganzen in 
Nederland was halverwege de 20ste 
eeuw zo afgenomen dat er nog maar 
circa 100.000 overwinterende ganzen
waren. 

Eind jaren 90 werd de ganzenjacht 
verboden. Het aantal vossen, de 
natuurlijke vijand, is beperkt.

In 2014 was dit bedrag aan schade 
uitgekeerd circa 1 miljoen euro.

Enerzijds is de populatie gegroeid doordat de ganzen vanuit Scandinavië de 
Oostvaardersplassen hebben ontdekt, na 1990 en van daaruit zijn andere gebieden 

herontdekt. Bovendien 
gaan een deel van deze 
broedvogels niet meer op 
trek naar Zuid- Spanje, 
zoals hun voorouders 
deden. Dat er meer in 
Nederland wordt gebroed 
komt ook doordat er veel 
ganzen- soorten zijn 
losgelaten of ontsnapt en 
die weten niet waar Siberië
of Canada ligt, dus die 
hebben geen trekdrang. 

De intensivering van de landbouw heeft ervoor gezorgd dat een groot deel van het agrarisch 
gebied bestaat uit weilanden vroeger weidevogels leefden en veel bloemen en kruiden 
groeiden groeit nu nog enkel Engels raaigras groeit. Voor ganzen is dit een gedekte tafel. ,

Het 'ganzenprobleem' hangt dus nauw samen met de manier waarop landbouw bedreven 
wordt, net als het verdwijnen van veel andere soorten dat doet. De kwestie hoe de schade door
ganzen te reduceren, zou daarom deel uit moeten maken van een breder vraagstuk, namelijk 
hoe de balans tussen ecologie en economie (voedselproductie) in het agrarisch gebied hersteld
kan worden.



Boeren

De groene weiden kun je zien als een grasfabriek, het pand van de boeren.

Enkele boeren 
met gebieden 
waar ganzen al 
jaren gedoogd 
werden en 
kunnen eten in de
polders op 
Terschelling 
houden op met 
beschermen. De 
ganzen zijn een 

plaag geworden, vinden ze. En in plaats van ganzen te gedogen op hun land, laten ze ze vanaf 
nu verjagen. Dat helpt, want de ganzen komen nu niet meer op hun land, zeggen ze.

Vanwege de vogels hebben boeren veel schade aan het land, veel minder gras en daardoor 
produceren de koeien weer minder melk. Bovendien ging het ten koste van de weidevogels, 
zo denkt bijvoorbeeld boer Cees Cupido. “De polder van Terschelling is uniek voor 
weidevogels, niet voor ganzen”, stelt hij. “Ze vreten alles kaal en dat poepen ze uit. In mei ligt
de poep zo’n beetje tot in onze kamer. Het kan zo niet langer. Ook al krijgen ze van de 
provincie schadevergoeding voor de ganzenopvang, ze vinden het jammer dat de natuur in 
hun gebied zo eenzijdig wordt en weidevogelkuikens zo’n kleine overlevingskans hebben.”

Zo zijn er veel boeren in Nederland, vooral natuurlijk in de waterrijke gebieden.

hoezo te veel?
We onderscheiden zomerganzen en winterganzen hoewel de scheiding vervaagt 
omdat sommige zogenaamde winterganzen hun steeds vroeger komen en later 
vertrekken of helemaal niet. Dat heeft niets te maken met opwarming van de 
aarde. Deze ganzen hebben ontdekt dat Nederland een ganzenwalhalla is.



De meeste winterganzen zijn broedvogels uit Noord- en Oost-Europa en de Arctische 
toendra's tussen Spitsbergen en West-Siberië. Enkele soorten broeden sinds 1960 nu ook in 
Nederland, met name de grauwe gans. Ze broeden op veel plaatsen, tot zelfs binnen de 
bebouwde kom

Zomerganzen/ winterganzen

Over de omvang van ganzenpopulaties in de zomer weten we minder. Schattingen wijzen op 
een kleine 60.000 vogels. De meerderheid daarvan bestaat uit grauwe ganzen.

Voor de winterperiode heeft de Rijksoverheid gebieden ingesteld, waar ganzen ongestoord 
kunnen verblijven en waar ze niet bejaagd of verjaagd mogen worden: de foerageergebieden. 
Bij overlast elders worden de ganzen verjaagd naar deze foerageergebieden. Hierbij worden 
allerlei verjaagmethoden gebruikt zoals vlaggen, vogelverschrikkers en knalapparaten. Ook is 
het toegestaan bij verjaging enkele ganzen te schieten, wat het verjagingseffect vergroot. 

In de zomer, wanneer de gewassen het meest kwetsbaar zijn voor ganzenvraat, wordt het 
aantal ganzen door afschot gereguleerd. De provincies geven hiervoor onder strikte 
voorwaarden ontheffing



Jagen en verjagen

Er wordt geprobeerd   foerageergebieden te verplaatsen maar dat is feitelijk alleen maar 
overdracht van het ene gebied naar het andere. Het grote voordeel zit echter in het feit dat de 
gebieden wat eerlijker neergelegd worden bij degenen die werkelijk schade hebben. 

Boeren maken aanspraak op vergoedingen die onder ander uit de Brusselse pot komen. De 
overheden proberen de aanspraken te verminderen door de voorwaarden voor recht op 
schadeloosstelling steeds te veranderen. De schadevergoedingen dekken nooit de werkelijke 
kosten en dat is zuur.

Het beleid staat ook toe dat er ganzen worden geschoten om overlast en schade te beperken. 
Omdat het aantal broedende ganzen nog steeds toeneemt,  zullen er in de toekomst naar 
verwachting nog meer ganzen worden geschoten. Deze wilde ganzen kunnen een goede 
bestemming krijgen als natuurvlees op het menu. Want weggooien van ganzenvlees is pure 
verspilling. De wilde ganzen hebben in elk geval een vrij leven gehad en zitten niet onder de 
antibiotica en zo meer

De verjaging en aantalsregulering worden gecoördineerd door de provinciale 
faunabeheereenheid (FBE). Hierin werken boeren, andere particuliere grondbezitters, 
natuurbeheerorganisaties en jagers samen. Noord-Holland heeft rond Schiphol een strenger 
ganzenbeleid vanwege de vliegveiligheid. Er is een ontheffing om ganzen in een straal van 10 
km rond Schiphol te verjagen met afschot en de broedende populaties in aantal terug te 
brengen.

Ganzen zijn wakkere dieren. Met andere woorden ze hebben een alerte blik, zijn toegeeflijk 
aar elkaar toe en hebben tegelijkertijd de ervaring van ‘inschikken en ruimte nemen’. Dat 
maakt dat deze dieren doeltreffend beïnvloed kunnen worden om zich te verplaatsen naar 
moerassige gebieden waar geen landbouwgronden zijn, zonder aantasting van hun levenslust.

Ganzen hebben, ook vliegend vanuit de hoogte, een scherp oog voor waarneming en 
bovendien voor kleurherkenning. Rust- en gedooggebieden die gemarkeerd zijn met oranje 
linten herkennen ze. Ze hebben het vermogen te onderscheiden waar ze wel en niet mogen 
foerageren. Dat geven ze telepathisch als een soort codering aan elkaar door. Ze hebben ook 
een intelligent communicatiesysteem met elkaar (gakken en murmelend geluid maken).

Een forse vermindering van het aantal grauwe ganzen en brandganzen in de zomer zal ook 
zijn effect hebben op de totale omvang van het aantal ganzen dat in de winter in ons land 
verblijft.

Afschieten, of vangen en vergassen van ganzen, is geen duurzame optie voor dit probleem. 
Binnen de kortste keren zijn er weer ganzen terug. Pas wanneer er een nieuw natuurlijk 
evenwicht ontstaat zal de populatie stabiliseren.



Hoeveel wilde ganzen worden er jaarlijks gedood in 
Nederland?

Jaarlijks worden in Nederland ongeveer
250.000 wilde ganzen geschoten en gevangen.
De jagers die de populatie ganzen beheren
hebben een erkende jachtopleiding gevolgd. Dat
is wettelijk verplicht. In ons land is de jacht
gebonden aan strenge regels. De jagers leren op
de jachtopleiding veilig en gedegen omgaan
met vuurwapens, zijn op de hoogte van de wet-
en regelgeving, en leren onderscheid te maken
in allerlei soorten vogels, zodat ze de goede
gans schieten. 

Het vangen van wilde ganzen in de ruiperiode gebeurt met behulp van inloopkooien, waarbij 
de ganzen in alle rust worden bijeengedreven. De gevangen ganzen worden met CO2 gas 
gedood. In een onderzoek door Wageningen UR (2010) is aangetoond dat doding d.m.v. CO2 
de meest diervriendelijke manier is.

250.000 lijkt veel, maar ten opzichte van onze vleesconsumptie is het maar heel weinig. . In 
totaal is de hoeveelheid ganzenvlees die beschikbaar is maar 0,5% van onze jaarlijkse 
kipconsumptie. Wilde ganzenvleesproducten zijn dus exclusief en bijzonder. Om het aantal 
wilde ganzen dat hier broedt terug te brengen naar het acceptabele schadeniveau van 2005, 
moeten er ongeveer twee keer zoveel ganzen worden geschoten/gevangen. 

 Waar blijft de dode gans?

 De jagers die de wilde ganzen 
schieten krijgen een kleine 
vergoeding voor hun gans. Wilde 
gans zou dus goedkoop kunnen zijn.
Echter, de verwerking van gans is 
arbeidsintensief. Het plukken vindt 
handmatig plaats. 

Wilde ganzenvleesproducten zijn 
dus exclusief en bijzonder.

 Ongeveer 50% van de geschoten 
ganzen wordt door de jagers zelf 
verwerkt en vindt via vrienden en 

familie een goede bestemming. Het zou beter zijn als de wilde ganzen de plofkippen 
verdringen. 



Wat is de smaak van wilde ganzenvlees?

Er zit verschil in smaak en textuur tussen jonge en oudere ganzen. Het vlees van jonge ganzen
is malser en zachter dan dat van oudere ganzen. Wilde gans heeft echt een eigen smaak. De 
wilde gans eet gras, granen, klaver, suikerbietresten en andere landbouwgewassen, maar ook 
allerlei planten uit de natuur. Dit gevarieerde dieet zorgt voor supermager, en smaakvol 
ganzenvlees waar je heerlijk mee kan koken.

Zo bereidt u gans

Wilde gans heeft een eigen smaak. De bereidingstijd is afhankelijk van de grootte en de 
leeftijd van de gans. Het vlees van jonge ganzen is roze van kleur, van oudere ganzen is het 
vlees donker roodbruin. Jonge gans is geschikter om kort te braden. Het vlees van oudere 
ganzen moet rustig
worden gegaard. Vroeger werd wilde gans in zijn geheel gebraden in de oven. Nu gebruikt 
men meer de ganzenborst of -filet en de bouten om te bereiden.

Wilde gans uit de oven

Wilde gans uit de oven wordt vaak 
gevuld met kastanjes, zuurkool of 
appels. De vulling geeft de gans een 
extra smaak en deze droogt daardoor 
ook niet uit. Vul de gans met de in 
partjes gesneden appelen en steek de 
buikholte dicht met cocktailprikkers. 
Verwarm de boter in een braadslede 
en bak hierin de gans rondom bruin. 
Plaats de slede in een voorverwarmde 
oven (225 ºC) gedurende 10 minuten 
en daarna op 180 ºC, gedurende ca. 70
minuten. Keer de gans regelmatig en 

bedruip hem met het braadvocht. De gans is gaar als het vlees bij de poten van het been 
loslaat. Neem het vulsel uit de gans en voeg dit toe aan het braadvet. Maak dit op smaak af 
met suiker.

Een erg mooie documentaire die het probleem van alle kanten in kaart 
brengt:Vliegend voedsel-

https://www.jagersvereniging.nl/documentaire-vliegend-voedsel-terugkijken/

https://www.jagersvereniging.nl/documentaire-vliegend-voedsel-terugkijken/
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