
 

 
 

Ganzen 

Gak, gak, gak 

 

Ganzen zijn watervogels. Ze hebben zwemvliezen tussen hun tenen en kunnen daar 

flinke zwemslagen mee maken. Maar ze zijn ook vaak in weilanden te vinden. Dat 

komt omdat ganzen vooral gras eten. Met hun sterke snavel kunnen ze echt grazen. 

 

 
 

Vliegende reizigers 

Ganzen zijn echte wereldreizigers. Ze reizen als het ware met het weer mee. Als in 

koude noordelijke gebieden de graslanden met sneeuw bedekt raken, gaan ze naar 

warmere streken. Ze moeten namelijk kunnen blijven grazen. Zonder hun 

dagelijkse portie gras zijn ze snel uitgehongerd. 

 

Ganzen zijn niet alleen goede zwemmers, maar ook uitstekende vliegers. Anders 

zouden ze niet zulke lange reizen kunnen maken. Veel ganzen broeden namelijk in 

de zomer helemaal in Siberië of streken rondom de Noordpool. In de herfst vliegen 

ze naar zuidelijker gebieden. Vaak komen ze in Nederland voor een tussenstop, 

even op krachten komen en lekker eten. Er zijn ganzen die hier de winter blijven, 

maar er zijn er ook die doorvliegen naar warme landen zoals Spanje. In het voorjaar 

gaan ze weer richting noorden. Weer de tussenstop bijvoorbeeld in Nederland en in 

de zomer weer terug op de Noordpool. 

 

Als ganzen vliegen, doen ze dat vaak in de vorm van een V. We noemen dat 'in 

formatie vliegen'. De voorste gans heeft het dan zwaar, want die vangt de meeste 

wind. Ganzen die achter de leider vliegen hebben 

het een stuk makkelijker. Die vliegen in de luwte. 

Ze wisselen regelmatig van koppositie, net zoals 

schaatsers en wielrenners doen. Dan kunnen ze 

na zwaar kopwerk weer even een beetje 

bijkomen in de groep. 

 

 



 

 
 

Soorten 

Er bestaan verschillende soorten ganzen. We hebben in 

Nederland sowieso tamme ganzen. Die zijn doorgaans 

helemaal wit en blijven gewoon op de plek waar ze 

gehouden worden. Het zijn dus geen trekvogels meer. 

Wilde ganzen zijn er in soorten en maten en zijn wel 

trekvogels. We kennen onder andere: 

 

 

 de grauwe gans  

(de voorouder van de tamme gans) 

 de kolgans 

 de rotgans 

 de brandgans 

 

 

 

 


