Toulouseganzen,

majestueus en indrukwekkend
Als je een koppel Toulouseganzen, of nog mooier een
groep van deze dieren, op een grasveld ziet lopen kom
je al snel onder de indruk. Niet alleen van hun formaat
maar ook de manier van lopen. Lopen is hiervoor niet
het juiste woord, ze schrijden kalm en stijlvol.
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Fokdieren van hoge kwaliteit.

Ook op tentoonstellingen is het altijd een
publiekstreffer geweest
Vooral toen er in vroegere jaren nog hele rijen zaten op de
grote tentoonstellingen als de Noordshow en Ornithophilia, waar veel (tamme) watervogels waren. Dit komt
voornamelijk door het formaat van dit ras. Helaas is dat
verleden tijd.

Ze werden anders genoemd en werden gehouden
voor vlees en foie gras
Het formaat is echter niet altijd zo geweest. In de omgeving
van Toulouse waar ze hun huidige naam aan te danken
hebben werden ze al eeuwen geleden gehouden. Ze zagen
er toen echter heel anders uit en werden ook meestal
anders genoemd, o.a. Gans van Gers, naar het departement dat dicht bij Toulouse ligt en waar deze ganzen langs
het riviertje de Gers veel werden gehouden. Ook werd ze
wel de Garonne gans genoemd naar de rivier waar Toulouse aan ligt en waar de Gers in uitmondt. In deze streken

werden de ganzen gehouden voor het vlees, maar vooral
ook voor de levers om er foie gras van te maken. Ze waren
toen echter nog niet zo zwaar en misten nog de kenmerkende wammen.

Ze hadden toen waarschijnlijk nog veel weg van
zware Grauwe ganzen
Rond 1700 zijn ze volgens de overlevering naar Engeland
geëxporteerd. De Engelsen zijn ze zwaarder gaan fokken
en vooral dieper van borst. Ook hebben ze de bekende
wammen erop gefokt. Engelsen zijn blijkbaar gek op deze
huidplooien, getuige ook enkele Engelse eenden als de
Aylesbury- en de Engelse Rouaan eend. Rond het midden
van de 19e eeuw hebben de Duitsers deze ganzen met de
Engelse fokrichting weer naar het vaste land van Europa
gebracht. Er werden weer andere ganzen ingefokt, zodat
daaruit het huidige type is ontstaan. Een zekere Adam
Radetzky werd bekend door hier een grote bijdrage aan te
hebben geleverd. Zijn zoon en later zijn kleinzoon hebben
zijn werk voortgezet. In de jaren 80, toen er nog behoorlijk
wat Toulouseganzen gefokt werden, sprak men nog altijd
over het Radetzky type, dat al of niet aanwezig was.

Type en bouw

Een mooie kop, de oogring moet iets meer open en de bovensnavel is wat recht.

We kunnen in principe drie types Toulouseganzen onderscheiden. De Toulouseganzen zoals deze in Frankrijk nog
worden gehouden, zonder wammen, zoals ze vroeger ook
waren. Deze noemt men ook wel het industrieel type. Ze
worden gehouden voor het vlees, maar ook speciaal voor
de lever. Dan het type zoals wij dat kennen en in Engeland
en Duitsland is ontwikkeld. Deze worden door de Engelsen
ook wel Dewlap genoemd. Tenslotte heeft men inmiddels
een type Toulousegans ontwikkeld die veel zwaarder is
met nog grotere buik- en keelwammen. Deze noemt men
Exhibition Dewlap. Vooral in Amerika en Engeland worden
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deze gehouden. In Nederland is men hiervan niet gecharmeerd. De bevruchting is bij onze Toulouseganzen al moeilijk, bij deze extreme dieren is een normale bevruchting
vrijwel onmogelijk. Men heeft er daarom in het verleden
voor gekozen deze niet op Nederlandse tentoonstellingen
toe te laten, mede in verband met dierenwelzijn.
Als je Toulouseganzen ziet lopen schat je het gewicht
meestal veel te zwaar. Dikwijls wordt aangenomen dat ze
zeker 15 kg of meer wegen. Dit komt met name door de wat
losse bevedering met veel dons, en de wammen. Een goede
gent weegt echter tussen de 9 en 10 kg. Een gans zit met
het gewicht tussen de 8 tot 9 kg.
In verhouding tot de rest van het lichaam zijn ze vrij kort
van bouw. Ze moeten echter wel breed zijn. Een te smalle
staart of te veel gekruiste vleugels duiden er meestal op
dat ze te smal van bouw zijn. De rug is iets gewelfd. De
buik is diep, door de buikwammen lijken ze nog dieper. De
buikwammen behoren symmetrisch te zijn en reiken bijna
tot de grond, maar mogen deze net niet raken. Ze zijn van
voren duidelijk gespleten maar van achteren vormen ze
een geheel. De borst wordt vol, breed en diep doorhangend
verlangd met een rechte kiel. Met name bij jonge dieren
hoort deze in het midden van de buikwam uit te komen.
Bij oudere dieren is dit dikwijls niet meer het geval. De kop
moet breed zijn en goed gevulde wangen bezitten, dit is
typerend voor de kop. De vrij grote ogen zijn wat diepliggend. Rond het oog bevindt zich een smalle oranje ring. De
snavel is hoog ingeplant, en gaat recht over in de bovenkop. Deze is naar verhouding kort en aan de basis zeer
breed, aan de punt iets naar beneden gebogen. De bovensnavel is wat gebogen. Tegenwoordig ziet men nogal wat
snavels die te recht zijn. De snavel is oranje met en lichte
snavelnagel. Bij jonge dieren is deze snavelnagel dikwijls
nog donker. Bij oude dieren is dit een grote fout. Direct
onder de snavel begint een goed ontwikkelde keelwam. De
hals is middellang, rechtop of iets naar achteren gebogen.
Deze moet zeer dik zijn met diepe halsgroeven. De poten
lijken korter dan ze in werkelijkheid zijn, maar zijn voor
een groot gedeelte door de flankbevedering bedekt. Ze zijn
stevig en oranje van kleur. De vleugels worden hoog en
goed aangesloten gedragen en mogen slechts licht kruisen.
De staart is kort en hoort breed te zijn, maar dit is afhankelijk van de breedte van het dier. Deze wordt horizontaal
gedragen. In Nederland is slechts alleen de grauwe kleur
erkend. In het buitenland komen ook witte en buffkleurige
dieren voor.

Een Toulouse gans bij de handel met veel fouten.

Wat huisvesting betreft zijn het geen moeilijke
dieren
Een eenvoudige schuilgelegenheid volstaat al. Hierin zullen ze ook meestal het nest maken. Dikwijls wordt beweerd
dat ganzen geen zwemwater nodig hebben. Dit is ook niet
strikt noodzakelijk, maar de ervaring leert dat als ze er
wel over kunnen beschikken, ze er meestal ook dankbaar
gebruik van maken. Ook paren doen ze graag in het water.
Daarvoor hoeft zo’n vijver ook niet diep te zijn. Ze hebben
graag wat houvast.

Voortplanting
Met het paren zijn we automatisch bij het tweede punt
beland, het fokken, ofwel de voortplanting. Dit gaat
meestal niet van een leien dakje. Dikwijls vomt de
bevruchting een probleem. Genten zijn het tweede of derde

Het houden van, en fokken met Toulouseganzen
Dit zijn twee verschillende dingen, het eerste hoeft niet
moeilijk te zijn, het tweede is zeker niet eenvoudig. Om met
het eerste te beginnen, als je over een voldoende groot stuk
grasland beschikt, kan je Toulouseganzen houden. Ze zijn
niet zo veeleisend, mits ze maar voldoende gras hebben,
want daar bestaat het grootste deel van het voedsel uit.
In de winter is dit uiteraard een probleem, maar dit kan je
met allerhande groenvoer, wortelen en fruit aanvullen. Ze
zijn wat dat betreft niet zo kieskeurig. Dit kan ’s winters
ook aangevuld worden met watervogelvoer en eventueel
met granen. Van dit laatste moet je vooral in de aanloop
naar het broedseizoen niet te veel geven omdat ze anders
te vet worden wat de voortplanting niet ten goede komt.

Samen in bad, ja gezellig.
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Jonge kuikens van verschillende leeftijden, de buikwam is al goed zichtbaar.

levensjaar seksueel het actiefst. Hoe vetter de dieren des
te luier ze worden. Verder is het rijke dons rond de cloaca
soms een belemmering. Deze kan men tijdens het fokseizoen wat wegnemen. Ook de buikwammen maken het
paren er niet gemakkelijker op. Of je één of meerdere ganzen bij een gent kan houden, daarover lopen de meningen
uiteen. Bij sommige fokkers lukt meer dan één gans wel,
bij andere fokkers wordt er maar één gans bevrucht. Wellicht heeft dat te maken met of de gent en gans al langer bij
elkaar zijn, en de andere ganzen er later zijn bijgeplaatst,
of wanneer ze van jongs af aan met meerdere ganzen
samen zijn geweest.
In het vroege voorjaar, soms al in februari, beginnen ze
met leggen. Als je ze zelf wil laten broeden kan je dan de
eieren nog even weghalen, om later bij slecht weer niet in
de problemen te komen. De ganzen leggen graag in een
beschut hoekje. Hoewel ze zelf goed broeden is dit niet
altijd succesvol. Soms worden eieren of jongen door de
gans vertrapt. Vaak worden eieren dan ook door kippen
of Muskuseenden uitgebroed. Ook wordt veel gebruik
gemaakt van broedmachines, wat ook goede resultaten
oplevert.

De opfok van de kuikens
De opfok verloopt meestal goed. Kuikens uit de broedmachine hebben, afhankelijk van het weer, vier tot zes weken
bijverwarming nodig. De jonge kuikens groeien over het
algemeen voorspoedig. Toch kan de snelle groei weleens
voor problemen zorgen. Bekend
is dat er nog al eens zogenaamde
steekvleugels, ook wel draaivleugel genoemd, voorkomen. Er zijn
al veel discussies gevoerd, over
wat hiervan de oorzaak is. Soms
wordt beweerd dat dit door inteelt
komt, maar hier is geen enkel
bewijs voor. Wellicht zijn bepaalde
stammen er wel gevoeliger voor,
maar dat heeft dan te maken met
snel groeien. Geef daarom niet te
eiwitrijk voer aan de kuikens. Bij te
snelle groei zo rond de vijf weken
Een gans met een tongdoorbraak.

Ze kunnen goed broeden, maar je moet wel een ruim broedhok
bieden.

raken de slagpennen gevuld met bloed, de zogenaamde
bloedpennen. De banden van het handgewricht zijn dan
nog niet sterk genoeg om deze bloedpennen in de juiste
positie te houden. De vleugel groeit als het ware te snel.
De vleugelpunt klapt daardoor naar buiten. Grijp je dan
niet in dan zal de vleugel zo vergroeien. Grijp je op tijd in,
-als de punten een beetje naar buiten wijzen-, dan kan je
dit snel verhelpen. Je brengt hiervoor de vleugeltjes in de
juiste positie en plakt die met tape vast aan het lichaam. Na
ongeveer een week kan je de tape verwijderen en zullen ze
in de juiste positie blijven staan.
Een euvel dat bij machinaal broeden ook wel eens
voorkomt zijn de zogenaamde spreidpoten. Dit komt niet
alleen bij Toulouseganzen voor, maar dit gebeurt bij
diverse jonge kuikens. Ook dit kan je verhelpen door twee
knijpringen aan de pootjes te doen en deze te verbinden
met een touwtje wat de pootjes op een goede afstand van
elkaar houdt. Na een paar dagen hebben ze dit hulpmiddel
meestal niet meer nodig.

Ziekten en ongemakken
Een enkele keer tref je een Toulousegans aan met een
uitgezakte ondersnavel. Dit noemt men in Duitsland tongdoorbraak. Er ontwikkelt zich dan geen basisondersnavel,
de tong rust op de snavelhuid. Door etensresten die daar
achterblijven wordt dit steeds erger en vormt dit een bron
voor infecties. Alleen de dierenarts kan hier hulp bieden.
Net als alle dieren zijn Toulouseganzen vatbaar voor wormen. Alleen bij Toulouseganzen zal door de rijke bevedering niet gemakkelijk opvallen dat ze vermageren. Wees
dit daarom voor door al uw dieren tweemaal per jaar te
ontwormen met een breed werkend middel. Eenmaal ruim
voor aanvang van het fokseizoen en eenmaal als uw jonge
dieren bijna volwassen zijn. Dit is een kleine moeite en kan
veel schade en ergernis voorkomen.

Tenslotte
Om Toulouseganzen te kunnen houden zijn daarom nog
al wat vereisten, waar niet iedereen aan kan voldoen. Wie
wel in de gelegenheid is zal er veel plezier aan kunnen
beleven. Denk alleen maar aan het prachtige gezicht van
deze dieren op een stuk grasland.

•
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