
 
 
 

Ganzen in Orthen. 
 
Via dit plan van aanpak willen we buurtbewoners en andere betrokkenen informeren over hoe we de 
ganzenproblematiek in de Orthense Wiel willen aanpakken. 
 
Aanleiding 
In Orthen leeft een grote groep ganzen in en rond de Orthense Wiel. Hoewel het in het wild levende 
ganzen zijn, rekenen we deze witte ganzen tot tamme ganzen. Het zijn namelijk gedomesticeerde 
ganzen, wat inhoudt dat ze geen natuurlijk trekgedrag meer vertonen. Ze blijven het hele jaar op 
dezelfde locatie. De ganzen vinden in de Orthense Wiel een ideaal leefgebied. Ze houden van kort 
gemaaid grasland met waterpartijen, waar ze gras en waterplanten kunnen eten. Dit landschap is 
vergelijkbaar met de toendra in Siberië, waar ze oorspronkelijk leven in de zomer. Daarnaast worden 
ze gevoerd door wandelaars en bezoekers van het park. Dit maakt het extra aantrekkelijk voor de 
ganzen. Van maart t/m mei broeden ze in de rietkragen of onder struiken en bomen en leggen ze 10 
tot maximaal 20 eieren. Ganzen zijn hele sociale dieren. Ze leven monogaam, wat inhoudt dat 
partners hun hele leven bij elkaar blijven. Ook bestaat er een sociale rangorde in de groep en helpen 
ze elkaar bij het grootbrengen van de jongen. De ganzen brengen levendigheid in het park en veel 
mensen vinden het leuk om de ganzen te zien. 
 
Probleem 
Er zijn echter ook problemen met de ganzen. De ganzengroep wordt erg groot. Ze poepen op de 
trottoirs en sommige mensen zijn er bang van wanneer ze blazen. Daarbij vervuilen ze het water en 
kunnen voor verkeersoverlast zorgen, wanneer ze de weg oversteken.   
 
Oplossing 
Buurtcomité Fort Orthen, visvereniging De Grote Karper en gemeente hebben overleg gehad over de 
ganzen. We willen de problemen graag op zorgvuldige en diervriendelijke wijze oplossen. We vinden 
het daarbij belangrijk dat er draagvlak bestaat vanuit de buurt voor de voorgestelde oplossing. 
Onze conclusie is dat we vinden dat de ganzen erbij horen in het park. Maar het moeten er niet teveel 
worden. We vinden een groep van maximaal 10 ganzen acceptabel. Dit is ook de meest gedragen 
conclusie naar aanleiding van een discussie op Facebook en een artikel in De Maas- en 
Noordkroniek. 
 
Er zijn een aantal oplossingen die we willen voorstellen om de groep ganzen terug te brengen tot  
max. 10 individuen. Sommige oplossingen kunnen we op korte termijn inzetten, andere vragen meer 
tijd. 
 

• Eieren oliën; dit is een vrij diervriendelijke oplossing; Tijdens de broedperiode worden de 
eieren in maïsolie gedompeld en teruggelegd in het nest. Door zuurstofgebrek komt het 
kuiken niet tot ontwikkeling. Hiermee kan de aangroei van de populatie binnen de perken 
gehouden worden. De visvereniging heeft aangeboden om deze maatregel uit te voeren. 
Dit zouden we jaarlijks moeten herhalen. Enkele eieren laten we wel uitkomen i.v.m. 
verjonging van de ganzen populatie. 

• Wegvangen van ganzen; dit is een wat rigoureuzere maatregel. Dit kan het beste gebeuren 
in de ruiperiode (juni-juli) aangezien de ganzen dan niet kunnen vliegen. Hiervoor wordt 
een professioneel bedrijf ingeschakeld. Deze maatregel moet om de paar jaar plaatsvinden. 

• Verbod op voeren van de ganzen; we willen bezoekers van het park vragen om de ganzen 
niet meer te voeren. Door het voeren groeit de populatie ganzen harder en worden de 
ganzen ook brutaler. We willen een bord plaatsen met daarop enkele parkregels. Het 
buurtcomité organiseert dit bord.  



• Natuurlijke inrichting park. We willen op termijn het park natuurvriendelijker inrichten. O.a. 
door de beschoeiing van de oevers te verwijderen en het grasland ecologisch te beheren 
waardoor er meer bloemen en kruiden kunnen groeien. Hierdoor wordt het park voor de 
ganzen minder aantrekkelijk en voor andere (vogel) soorten juist aantrekkelijker. Deze 
maatregel is afhankelijk van beschikbaarheid budget bij de gemeente.   

 
Met deze maatregelen proberen we op een zorgvuldige en diervriendelijke wijze de populatie ganzen 
te beheren. En dat we tegelijk op een goede manier kunnen blijven genieten van de ganzen.  
 
Voor meer informatie of reacties kunt u contact opnemen met Buurtcomité Fort Orthen, via de 
gebruikelijke wegen: Via mail info@bcfo.nl of via een briefje in de brievenbus op Laagakkerstraat 18. 
 
 
 
 
 
 

 
 


