Tekst: Leen de Vos

Op de bres voor de Twentse landgans
In 2003 zijn Marjan en Jan Ritsma begonnen met het houden van
Twentse landganzen. Sindsdien maken ze zich sterk voor dat ras,
dat met zijn kleine populatie en een gering aantal fokkers kwetsbaar
is. Op hun ruime erf lopen drie genten en zes ganzen, die kunnen
beschikken over een royale waterpartij. Wat maakt juist dit ras
voor hen zo bijzonder?
Jan Ritsma is opgegroeid op de boerderij.
Zelf boer worden zat er niet in, dus volgde
hij een technische opleiding. Maar sinds
1988 woont hij dan toch samen met zijn
vrouw Marjan op een oude boerderij in het
Groningse De Wilp.
Ze hebben een groot erf met daaromheen
ruim anderhalve hectare weiland, voldoende om allerlei oude huisdierrassen op en
rond hun boerderij te verzamelen. En dat is
hen aardig gelukt.

Veestapel
Omdat het gras kort gehouden moest worden, kwamen er eerst Saanengeiten en
daarna Toggenburgers. Maar Jan wilde toch
wat anders. In 1992 werd hij lid van de
Nederlandse Landgeiten Vereniging. Nu

hebben ze een twintigtal geiten en acht
bokken. De geiten lopen het hele jaar buiten. In de zomermaanden grazen de bokken in een natuurgebied van Staatsbosbeheer en als de grond daar te nat wordt,
worden ze naar huis gehaald. Hun Schapendoes doet uitstekend werk met het bijeendrijven van de dieren.
Verder hebben ze twee Bonte-Bentheimerzeugen en acht Noord-Hollandse blauwe
kippen met twee hanen. In de bijenstal
houden ze zes originele Zwarte bijenvolken, die om de twee jaar van nieuwe koninginnen worden voorzien.

Gered door kleur
De Twentse landganzen op hun erf hebben
een eigen verhaal. Rond 1900 bevolkten

Twentse landganzen het erf van boerderijen in noordoost-Twente. Volgens een
Twents document uit 1817 kwamen ook
toen al ganzen veel voor in de boerengemeenschappen van die streek. Doordat de
beekjes en riviertjes jaarlijks het gebied
overstroomden, was een goede grasoogst
niet mogelijk. Maar ganzen deden het juist
goed in dat waterrijke gebied. Dat was de
aanzet tot bedrijfsmatige ganzenhandel.
In de negentiende eeuw kende Nederland
nog verschillende ganzenrassen, maar de
lokale rassen zijn door inkruising met buitenlandse rassen kort na de Eerste Wereldoorlog verdwenen. Aan dit lot is de Twentse
landgans ternauwernood ontsnapt. Dat
had het ras te danken aan zijn kleur. Hoewel
enkele dieren een geringe gekleurde aftekening aan de kop, de rug en de flanken hadden, waren de meeste dieren wit. De witte
exemplaren hadden de voorkeur omdat het
witte dons, dat geplukt werd van de hals,
borst en buik, meer opbracht dan het donker gekleurde product. Met de ontwatering
van de streek en de opkomst van de groot-

De Twentse landganzen hebben bij de familie Ritsma volop de gelegenheid om rond te zwemmen
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De aftekening van de Twentse landgans is zo goed zichtbaar

schalige landbouw en intensieve veehouderij was het in 1945 definitief gedaan met het
bedrijfsmatig houden van ganzen.

Terugfokken
Dankzij het speurwerk van enkele liefhebbers is de Twentse landgans voor uitsterven
behoed. Met de dieren die nog bij Twentse
boeren gevonden werden, zijn die liefhebbers gaan terugfokken naar wat het ras volgens de fokkers moest zijn: een vroegrijpe,
beweeglijke, licht tot middelzwaar gebouwde gans zonder buik- en keelwammen. De
Twentse landgans heeft een gekleurde kop,

een witte hals, gekleurde flanken en vleugeldekveren en geen gekruiste vleugels. De
genten wegen circa 5 à 6 kilo, de ganzen
4 à 5 kilo. De huidige populatie is, met circa
tweehonderd geregistreerde dieren, nog erg
klein. Uitbreiden van het aantal gaat moeizaam. Slechts een veertigtal mensen houden Twentse ganzen, onder wie tien potentiële fokkers. Niet iedereen heeft voor deze
vrij grote watervogels voldoende ruimte en
waterpartijen beschikbaar.
Ganzen zijn waakzame dieren. Dat betekent niet dat ze agressief zijn, maar het zijn
wel goede ‘wakers’.

Een zeldzaam maar lekker product
Dieren die niet voor de fok worden aangehouden, worden vermarkt via gespecialiseerde restaurants. Op het ZeldzaamLEKKER-plein was in 2011 en 2012 dat
bijzondere product ook te proeven. Niet
voor niets is de Twentse landgans een
kandidaat voor Ark van de Smaak van

Slow Food. Voor het braden van een gans
hoeft niet veel olie in de pan te worden
gebruikt. Het ganzenvlees is van zichzelf
vet genoeg. Daar komt het gezegde ‘in je
eigen sop gaarkoken’ vandaan.
Voor recepten google naar ‘Sint Maartensgans’.

Kleine populatie
Door de kleine populatie en het geringe
aantal fokkers zijn er ook niet altijd voldoende fokdieren voor de liefhebber
beschikbaar. Geïnteresseerde nieuwe fokkers moeten vaak te lang wachten voor ze
de juiste ganzendieren kunnen aanschaffen. Dat maakt het voor de fokkerij erg
lastig. Ganzen leggen meestal één broedlegsel van tien tot twaalf eieren per jaar.
Een tweede broedlegsel is zeldzaam. Na
de broedtijd van ongeveer dertig dagen
duurt het ongeveer anderhalf tot twee
maanden alvorens de gans weer aan de leg
is. Het tijdstip van broeden is mede afhankelijk van de weersomstandigheden en de
beschikbaarheid van eiwitrijk voedsel.
De eerste ganzen van Jan en Marjan kwamen uit de grachten van Enschede. Voor
de bloedverversing hebben ze een gent
geruild met een collega-fokker. Het eerste
jaar hadden ze vierentwintig kuikens van
de twee ganzen. Maar dat lukt niet altijd.
Soms willen ze niet broeden of gaan er
eieren en kuikens verloren aan kraaien
of vossen. Ze laten die dieren de eieren
zelf uitbroeden. Uitbroeden met de broedmachine stelt vaak teleur. Het uitkomstpercentage bedraagt gemiddeld slechts 40
à 50 procent.
Kwaliteit
Jaarlijks bezoekt het echtpaar Ritsma de
fokkersdag, die de eerste zaterdag van
september wordt gehouden. Daar wordt
het broedresultaat van het afgelopen jaar
beoordeeld.
Dit jaar werden er slechts zeventien dieren
aangevoerd. Daarvan voldeed zo’n 80 procent aan de gestelde eisen. Gelukkig wordt
de kwaliteit per jaar beter. =
ZeldzaamHuisdier
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