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Hoi! ’s Winters vinden wij het in ons

kikkerlandje flink koud. Maar ganzen niet.
Ze brengen de winter graag bij ons door.
Veel ganzen komen uit landen bij de
Noordpool. Daar broeden ze en krijgen ze
jonkies. Zodra het winter wordt en dus
ijskoud, trekken ze naar het zuiden. Zo’n
twee miljoen [ja, twee miljoen!] ganzen
vliegen naar Nederland. Bij ons is de
winter niet zo koud als bij de Noordpool.
Eind van de winter of vroeg in de lente
vertrekken ze weer. Met genoeg energie,
want ze hebben zich in ons land goed vol
en vet kunnen eten.
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Ganzen overwinteren langs de kust, langs

rivieren en waterplassen. Als er maar gras
in de buurt is! Een gans eet een pond of
meer per dag. Ganzen lusten ook restjes
maïs, biet en aardappels die op het land
liggen. Ze komen vaak in grote groepen.
Al snel hebben ze een weiland kaal gevreten
en vertrapt. Boeren zijn daar niet blij mee.
Honderdduizenden kolganzen komen
naar Nederland voor hun ‘zomervakantie’
maar dan in de winter. Ook andere soorten
ganzen komen hierheen.

Kolganzen hebben een witte vlek boven hun snavel.
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Kolganzen komen ’s winters in ons land

het meest voor. In februari of maart
vertrekken ze weer, richting Siberië. Daar
broeden ze hun eieren uit. Ganzen
bewaken hun nest en jonkies heel fel!
Er zijn ook ganzen die het hele jaar in
Nederland blijven. Zoals de grauwe gans.
Steeds meer grauwe ganzen trekken niet
weg. Ze hebben het hier goed naar hun
zin. Ze broeden en krijgen jonkies.
Kleur de grauwe gans.
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Een troep ganzen vliegt in de vorm van

een V of als een lange golvende lijn. De
voorste gans heeft het ’t zwaarst. Die krijgt
de meeste tegenwind. Daarom wisselen
ganzen elkaar af. Vaak hoor je ze van ver
aankomen. Ze gakken aan een stuk door.
Zo vertellen ze elkaar van alles. Zoals hup…
doorvliegen. Of: opletten jij!
Misschien zie of hoor je die kwekkende
ganzen bij jou overvliegen.
Ga eens kijken bij een meer, een ven,
rivier of kanaal. Grote kans dat je ganzen
ziet. Maar hou afstand, vooral als ze
eieren of jonkies hebben. Wat zie je de
ganzen doen?
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Grauwe ganzen die in Nederland blijven,

maken vaak al in februari of maart hun
nest. In een maand broedt het vrouwtje de
eieren uit. Het mannetje bewaakt het nest
als de beste. Samen brengen ze de jonkies
groot. Ze wijzen de weg naar lekker mals
gras. In die tijd zijn Pa en Ma Gans in de
rui. Ze kunnen dan een week of vier niet
vliegen. Dat is oppassen. Ze blijven in de
buurt van het water. Bij gevaar vlucht de
hele familie het water in.
Het ‘huwelijk’ van Pa en Ma Gans duurt
vaak heel hun leven. Dat kan wel 15 jaar
zijn of nog veel langer.

6

nderbijlage_winter12.indd 6

19-11-12 17:43

Post Veel mooie

herfstinzendingen! Zoals van
groep 5/6 van De Carrousel in
Landgraaf. Meester Folkert stuurde
een superdikke envelop met
tekeningen, versjes, verhalen en
puzzels. Ook alle andere
inzenders: bedankt.
De herfst is leuk /
met zijn kleuren zo
mooi / en dan maar
lekker trappen / in
die zooi.
Gedicht van Dee-jaye

Puzzeltje van Daniek [a=1, b=2, c=3 enz.]
8/1/12/12/15. 9/11 22/9/14/4 8/5/18/6/19/20
8/5/5/12 12/5/21/11. 10/9/10 15/15/11?

7

Kinderbijlage_winter12.indd 7

19-11-12 17:4

Doe je mee? Een

vrouwtjesgans
heet gans. Maar hoe
heet een
mannetjesgans?
Stuur je antwoord mét een mooie
ganzentekening of een ganzenverhaal vóór
1 februari 2013 naar het Limburgs
Landschap.
Ganzen-weetje In parken zwemmen vaak

tamme ganzen. Vroeger namen mensen
tamme ganzen bij hun huis. Als bewaking.
Zodra iemand op het erf kwam, snaterden
de ganzen. Ze kunnen ook sissen en
aanvallen.

Stichting het Limburgs Landschap
postbus 4301, 5944 zg Arcen
telefoon [077] 473 75 75
fax [077] 473 75 76
e-mail info@limburgs-landschap.nl
Samenstelling en tekst Ditte Merle
Tekeningen Wil Kroon

Deze kinderbijlage is mogelijk
gemaakt door de Nationale
Postcode Loterij.
Extra natuurboekjes zijn voor
scholen en natuurgroepen gratis
te bestellen bij Het Limburgs
Landschap.
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