
Brandgans, 
de overwegend zwart geklede gans

Branta leucopsis, zoals deze gans in 
wetenschappelijke kringen wordt 
genoemd, valt in het veld op door 
het vele wit in de kop en heeft daar-
aan ook de naam ‘leucopsis’ te dan-
ken. Samen met de grote en klei-
ne Canadese gans, de Hawaïgans, 
de roodhalsgans en de rotgans (ik 
scheld dit mooie gansje overigens 
niet uit, het heet echt zo) vormt 
de brandgans het geslacht Branta, 
waarin alle zwarte ganzen samen 
gevoegd zijn. Alle Branta’s hebben 
zwarte (of donker grijze) poten 
en een zwarte snavel en ook het 
verenpak is doorgaans beduidend 
donkerder dan dat van de bruingrij-
ze Anser-ganzen, zoals grauwe-, 
kol- en dwerggans, de verschillen-
de rietganzen en de Indische gans.

Maten en gewichten
De brandgans is een tamelijk klein com-
pact gansje, met een lengte van zo’n 60 
tot 70 centimeter en een spanwijdte 
tussen 1,2 en 1,4 meter. Het manne-
tje (de gent) weegt ongeveer 1800 
gram en het vrouwtje 1600; beide sek-

sen ogen identiek, de gent is iets gro-
ter. Naar zeggen kunnen brandganzen 
tussen de 15 en 20 jaar oud worden.

Verspreiding
De brandgans heeft een groot ver-
spreidingsgebied, namelijk het noor-
delijk deel van de Atlantische Oce-
aan, van Groenland, Spitsbergen en 
Nova Zembla tot in Noord-Rusland. 
Het merendeel maakt gebruik van het 
bijna 24 uur daglicht op de poolcir-
kel door daar vanaf mei op de toen-
dra te broeden, maar in toenemende 
mate broedt de brandgans ook in Ne-
derland, vaak al vroeger dan in mei.

Overwinteren in ons land
Eerst liet het aantal overwinterende 
brandganzen de laatste veertig jaar een 
gestage stijging zien, van zo’n 20.000 
in 1975 tot gemiddeld kleine 500.000 
in de periode 2005-2010. In piekjaren 
zijn er ruim 800.000 overwinteraars 
geteld, waardoor het grootste deel 
van de wereldpopulatie binnen onze 
landsgrenzen verbleef. Zaten die over-
winteraars voorheen vooral in Friesland 
en het Wadden-, IJsselmeer- en Delta-
gebied, de laatste jaren zoekt een nog 
steeds groeiend aantal ook het binnen-

land op, vooral in de nawinter. Daarbij 
speelt wellicht een rol dat brandganzen 
ten gevolge van een hogere predatie-
druk in vooral Zweden wat langer in ons 
land blijven om in kortere tijd terug te 
vliegen naar de broedgebieden, waar-
door er als het ware een file ontstaat.

In 1984 deed zich een eerste broedge-
val in Nederland voor en vanaf 1988 
broeden er jaarlijks brandganzen in 
vooral het IJsselmeergebied en het 
grote rivierengebied, met momen-
teel een broedpopulatie van 9.000 
tot 25.000 paartjes. De brandgans 
heeft jaarlijks een legsel, met 3 tot 
5 en soms 6 eieren. De jongen gaan 
meteen na uitkomen aan de wandel.

Blaffende ganzen bijten niet
Een jaar of acht geleden zag ik op enige 
afstand in een weilandgebied bij Oister-
wijk een grote groep brandganzen. Uit 
datzelfde veld hoorde ik voortdurend 
van die kleine keffende rothondjes (ik 
hoop dat ik nu niet al te veel eigenaren 
van zo’n beestje hard tegen de schenen 
schop), maar hoe goed ik ook de gan-
zengroep afspeurde, ik zag die keffers 
nergens. Ik zag een haas, maar die werd 
al snel uitgesloten als potentiële dader. 
Geleidelijk werd het vraagteken als-
maar groter, tot er ergens heel diep in 
de krochten van mijn reptielenbrein een 
alarmbelletje begon te rinkelen. Stond 
ik mezelf daar misschien compleet voor 
de gek te houden en in de war te bren-
gen? Langzaam daalde het besef in dat 
het gekef het enige geluid was dat ik 
hoorde, dus het geluid moest horen bij 
de bewegende snavels van de brand-
ganzen. Keffende ganzen dus. Welkom 
in de wondere wereld van de natuur.
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