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Er zijn steeds meer overzomerende ganzen die zich invasief
gedragen. Ze veroorzaken heel wat schade aan landbouw, na-
tuur en recreatie. Het prikken van ganzeneieren is, naast jacht
en afvangsten, een beheermaatregel die de verdere aangroei
van ganzenpopulaties beperkt.

Bij een actie ‘eieren prikken van zomerganzen’

is het verplicht:

-de actie vooraf te melden;

-de resultaten te rapporteren.

- Beschadigd het nest niet, van zodra de gans doorheeft
dat haar nest beschadigd is zal ze een nieuw nest
maken.

- Laat de eieren schijnbaar intact. Bij het zichtbaar
vernietigen van de eieren, legt de gans gewoon een
nieuw broedsel.

-  Let op bij het doorprikken van de dooier dat de eieren
niet beginnen te lekken.

- Vermijd verstoring van andere broedvogels zoals de
bruine kiekendief, wulp, blauwborst,...

- Streef daarom naar zo weinig mogelijk betreding van
broedgebieden en gebruik zoveel mogelijk een boot of
kano.

- Verkies prikken in plaats van schudden of vernielen.
- Eieren zijn niet altijd zichtbaar omdat de vogel zijn

nest afdekt met dons. Dek na het prikken de eieren
opnieuw af met dons.
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1. Een melding van de bestrijdingsactiviteit moet min-
stens 24 uur op voorhand ingediend zijn bij het
Agentschap voor Natuur en Bos (ANB).

 Zie www.natuurenbos.be/wildbestrijding

Melding gebeurt door de jachtrechthouder, de grond-
gebruiker of de grondeigenaar. Langs waterlopen kan
de melding ingediend worden door de waterloopbe-
heerder.

2. De eieren kunnen geprikt worden.

3. Het rapporteren van de resultaten van de prikactie bij
ANB is verplicht!  Het bijhouden van cijfers is belang-
rijk om een goed beheer te kunnen uitwerken.

Contact ANB
jacht.ovl.anb@vlaanderen.be
jacht.wvl.anb@vlaanderen.be

Meer info
www.invexo.eu

Enkele aandachtspunten: Aan de slag:
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Welke eieren mogen
geprikt worden? Hoe eieren prikken?

Canadese gans

- broedseizoen van begin maart tot eind april;
- broedperiode duurt 25 tot 30 dagen;
- leggen 4 tot 7 eieren per nest;
- broeden meestal op de grond dichtbij water;
- broeden regelmatig op hun eigen geboortegrond;
- broeden in kolonieverband;
- hergebruiken hun nesten;
- kunnen een vervangnest aanleggen.

De beste periode om de eieren te prikken is in
het begin van het broedseizoen. De Canadese
gans broedt vanaf begin maart, de grauwe gans
iets vroeger. De beste periode om eieren te prik-
ken is dus tussen half maart en half april.

Het prikken van een ei kan met behulp van een lange
naald (of ander vergelijkbaar voorwerp). Het doorboren
van de eierdooier zorgt voor de introductie van bacte-
riën in het ei. Prikken gebeurt het best aan de bolle kant
van het ei, waar de luchtkamer zit.

Grauwe gans

- broedseizoen van eind februari tot half april;
- broedperiode duurt 32 tot 37 dagen;
- leggen 4 tot 6 eieren per nest;
- broeden op de grond in de buurt van water;
- broeden in kolonieverband;
- hergebruiken hun nesten;
- kunnen een vervangnest aanleggen.

De eieren van de meest voorkomende ganzen (Cana-
dese en grauwe gans) mogen geprikt worden. Dat is
ook zo voor de eieren van boerenganzen en exotische
ganzen.

De eieren van Canadese en grauwe gans zijn ongeveer
7 cm lang en herken je aan hun vuilwitte kleur.
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