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2000. Gak-gak: familiebezoek. Jaarlijks komen
al 50.000 soortgenoten
uit Noord-Europa
overwinteren.

De jagers vrezen
imagoschade en
trekken zich terug
uit het overleg.
De G8 wordt G7.
Jippie. Waggel
naar 49.

2001. Ganzenjacht wordt
verboden. Boeren krijgen
schade voortaan vergoed.
Da’s een meevaller. Waggel
vier plaatsen vooruit.

Kosten van winter
ganzenhangplekk
rijzen de pan uit.
foerageergebiede
LEI het goedkoops
plekken terug.

2012. Gans overleeft
aanslag van een jager: een
Wageningse zender heeft
de kogel opgevangen.
Geluksvogel! Ga drie
plaatsen vooruit.

2005. Je krijgt speciale
foerageergebieden. Rustig
overwinteren met een
gegarandeerd gedekte
tafel. Hier is het genieten,
sla een beurt over.
Op Texel toont Alterra aan: jagen helpt
niet. Alleen door vangen en vergassen
vermindert het aantal ganzen. Even
pauze, sla een beurt over.

2009. Volgens Alterra speel je vals:
vier op de tien ganzen overwintert
buiten de opvanggebieden. Dom gansje:
wacht tot een andere speler voorbij komt.

Tot 1900. Je overwintert
graag in Nederland. Het
klimaat is mild, er is veel
water en gras. Vlieg
drie plaatsen vooruit.
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Jaren ’90. Je maakt vijanden. Boeren balen
van schade aan grond, gras en gewassen. Je
mag worden bejaagd. Eigen schuld: loop zes
plaatsen terug.

interse
lekken
uit. Stoppen met de
bieden is volgens het
koopste. Drie
g.

Coalitie van boeren,
natuurbeschermers,
overheden en jagers wil
aantal zomerganzen terugbrengen van
280.000 naar 100.000. Slik! Terug
naar 30.

2013. Teveel weerstand
tegen vergassen: akkoord
wordt opgeschort. Kus de
dobbelsteen
en gooi nog
een keer.

1975. Al honderd
broedparen. Gezellig.

Provincies en G7 komen tot
een ganzenakkoord. Het vergassen
van 350.000 ganzen kan beginnen.
Ga terug naar af…

1961. Na een halve
eeuw broed je
weer in ons land.
Plant je voort, gooi
nog een keer.

2010. Hoe maak je
ganzen massaal en
vogelvriendelijk af?
Vergassen, adviseert
Livestock Research.
Maak dat je wegkomt.
Spring naar 34.

Je hebt een persoonlijkheid!
Bij het foerageren heb je
voorlopers en meelopers,
aldus de universiteit. Kies
maar: nog een keer gooien
of vier plaatsen vooruit.

1950. De IJsselmeerpolders
ontstaan: een luilekkerland.
Bedankt meneer Lely.

1910. De grauwe gans
sterft uit als broedvogel.
Ga terug naar start…
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