Kijkvragen

EenVandaag in de klas
Kritiek op besluit vergassen
ganzen
Leeftijd:
Niveau:

13-15 jaar
VO onderbouw

Samengevat
Ganzen bezorgen boeren in Nederland veel
schade. Ze vreten het grasland kaal,
terwijl dat gras eigenlijk voor de koeien
bedoeld is. Er is besloten dat deze vogels
nu vergast mogen worden als ze schade
aan de landbouw of overlast geven.
Misschien worden er daardoor wel
400.000 ganzen op die manier
omgebracht. Maar is dat echt nodig of zijn
er ook alternatieven?

Kijkvragen
1 Ganzen veroorzaken in Nederland veel
schade voor boeren. Wat doen ze?
2 Boeren kregen in 2014 13 duizend /
miljoen euro schadevergoeding. Deze
vergoeding is een goede / slechte oplossing
volgens de boeren. De boeren hebben het
eiwitrijke gras / meer geld nodig voor het
voer in de winter.

Vakgebied
Mens en natuur, Mens en Maatschappij
Kernbegrippen
Belangen, leven, milieu, zorg voor dier,
ganzen, vergassen
Kerndoelen
Deze video sluit aan bij de volgende
kerndoelen in het voortgezet onderwijs:
Onderbouw: Mens en natuur 30, Mens en
Maatschappij 36, 42.
Verdieping
Deze video is onderdeel van de serie
‘EenVandaag in de klas’. Op Schooltv.nl is
meer te vinden over ganzen in Nederland,
bijvoorbeeld deze aflevering van de
Buitendienst over ‘Overlast van ganzen’.
Antwoorden
1 Ze eten het gras van de koeien, poepen
het land onder, stampen het veld plat. 2
miljoen – slechte – eiwitrijke gras. 3 B 4
Door het jachtverbod, doordat er nieuwe
natuurgebieden in Nederland zijn
aangelegd, door de veelheid aan eiwitrijke
graslanden. 5 Eigen antwoord.

3 Ganzen mogen in juni worden vergast,
waarom juist dan?
A Dan is het broedseizoen.
B Dan zijn ze in de rui en vliegen ze niet.
C Dan zijn de meeste ganzen in Nederland.
D Dan zijn de meeste boeren op vakantie.
4 Er zijn 500.000 ganzen in Nederland. Hoe
komt het dat het er zoveel zijn? Noem twee
redenen.
Verdiepingsvraag
5 In de video komen twee meningen over
het vergassen van ganzen naar voren.

(1) ‘De methode is goed, snel en effectief
om grote groepen dood te maken. Bij elke
boer ben ik welkom, omdat het ze veel tijd
en geld scheelt,’ aldus ganzenvanger Arie
den Hertog.
(2) ‘Het vergassen van 400.000 ganzen is
afschuwelijk,’ aldus Kees de Pater van de
Vogelbescherming.
Waar ben jij het mee eens? Geef ook aan
waarom.
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