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Geachte bewoner van Nieuw Waldeck, 

De gemeente is verantwoordelijk voor de ganzen in Den Haag. Om problemen met ganzen in 

de toekomst te voorkomen, heeft de gemeente de keuze gemaakt voor een lange termijn en 

diervriendelijke oplossing waarbij aan het dierenwelzijn wordt gedacht. Met deze brief 

informeren we u over deze maatregelen. 

 

Nestbeheer 

Om het aantal ganzen in Nieuw Waldeck onder controle te houden, wordt nestbeheer 

toegepast. Dat wil zeggen dat wij voor de gemeente in Nieuw Waldeck het broedgebied 

bezoeken en de aanwezige ganzennesten in kaart brengen. Eens in de twee weken volgt een 

herbezoek van ieder nest. Vervolgens wordt van een compleet nest de eieren binnen de eerste 

2 weken na het leggen behandeld met maïsolie. Dit doen we om te voorkomen dat in de 

eieren een kuiken ontwikkelt. Na de broedperiode van ongeveer een maand worden de eieren 

verwijderd uit het nest. Dit is een diervriendelijke methode waar ook de Dierenbescherming 

volledig achter staat. 

 

 De voordelen van nestbeheer: De geboorte van jonge ganzen wordt beperkt. Hierdoor 

groeit het aantal ganzen in Nieuw Waldeck alleen wanneer dit toelaatbaar is.   

 Waarom nestbeheer? Ganzen monogaam leven en een leeftijd kunnen bereiken van 

35 jaar. Ganzen kunnen dus best oud worden, en daarom is het belangrijk om het 

aantal ganzen in Nieuw Waldeck onder controle te houden. Met nestbeheer 

voorkomen we dat er te veel ganzen in Nieuw Waldeck zijn en dat er ganzenfamilies 

(achteraf) weggevangen moeten worden. Zo kan er veel onnodig leed bespaard 

blijven. 

 

Uw medewerking is belangrijk 

Omdat ganzen nogal eens nestelen in tuinen, verzoeken wij u vriendelijk om aan ons door te 

geven wanneer een gans haar nest in uw tuin gemaakt heeft. Als u dit binnen de eerste twee 

weken nadat de gans haar eieren heeft gelegd bij ons meldt, dan kan nestbeheer slagen. Dus 

met uw hulp houden we het aantal ganzen in Nieuw Waldeck onder controle. 

 

Contactgegevens Hofganzen 

Om een melding van een ganzennest in uw tuin te maken, of voor andere vragen, kunt u 

contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:  

 Telefoonnummer: 0524-291773 

 E-mail: info@hofganzen.nl 

 Contactpersoon: Trizin Hof 

 Website: www.hofganzen.nl 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 
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