
De grote 
Canadese gans

Deze bruingrijze gans heeft 
een zwarte kop en een zwarte 
hals, die overgaat in een 
witte borst. Op de keel en de 
wangen zit een witte vlek. 

Wist je dat?
Ik alleen plantaardig 
voedsel eet, zoals gras
en waterplanten. 

Niet voeren
Mensen voeren de ganzen vaak.

Daar worden ze opdringerig van (bedelen). 
Ook trekken de etensresten ongedierte aan, 

zoals ratten. Voer de ganzen daarom niet! 

Wist je dat?
 In de winter 300 à 400 
Canadese ganzen in de stad 
verblijven. In de zomer zijn 
dit er ongeveer 700.

Waar komen ze voor
in de stad?
Bij water waar kort gras groeit,
bijvoorbeeld in het Pettelaarpark
en het Prins Hendrikpark.

Hoe leven ze?

In februari vormen
ze paartjes. 

In april leggen ze 4 tot 8 
eieren, de broedtijd is circa 
28 dagen. 

In mei gaan de ganzen met hun 
kuikens op zoek naar voedsel en 
vormen ze grote groepen (crèches).

In de zomer is de ruiperiode,
dan kunnen de ganzen niet vliegen.
Ze leven dan in grote groepen, dichtbij 
open water, zodat ze makkelijk kunnen 
vluchten. Ganzen zonder jongen ruien in
grote groepen van wel 100 of
meer ganzen op grote plassen.

Na de ruiperiode, als ook 
de jonge ganzen kunnen 

vliegen, vallen de groepen 
weer uiteen.

Wist je dat?
 Canadese ganzen geringd 
zijn met een donkergroene 
halsband, zodat ze 
gevolgd kunnen worden. 

Wist je dat?
 Je ons kunt volgen. 
Ga hiervoor naar
www.geese.org

Overlast
•  Ganzen kunnen soms een dreigende 

houding aannemen, ze blazen en spreiden 
hun vleugels. Dit doen ze vooral omdat ze 
bang zijn en hun jongen willen beschermen. 
Ze bijten of slaan zelden, behalve als je te 
dichtbij komt. Ganzen reageren fel en  
angstig op honden. Houd je hond(en)  
daarom kort aangelijnd als je in de buurt 
komt van de ganzen. 

•   Ganzenpoep bestaat  
uit verteerd gras. 
Na een flinke regenbui 
verdwijnt de   poep snel.

Volg gemeente ‘s-Hertogenbosch via:

http://www.geese.org



