
Vergadering AB Twiske-Waterland 7 december 2022 

Henk en Ingrid Gans 

Jullie kennen ze inmiddels al: Henk en Ingrid staan model voor het doorsnee Nederlandse 
setje. Maar ze zijn er niet alleen in menselijke vorm. De SP wil jullie graag Henk en Ingrid 
Gans voorstellen. 

"Ik hou zóveel van je, Henk!", verzucht Ingrid tegen haar man Henk. "Net als vorig jaar 
moeten we maar weer eens een nest gaan bouwen". Henk kijkt haar aan. Een nest bouwen 
en samen kinderen opvoeden: daar heeft Henk ook zin in! Ingrid is al vele jaren zijn vrouw 
en ze hebben samen al heel wat kinderen grootgebracht. "Maar eerst ga ik met je uit eten, 
Ingrid!", zegt Henk blij. "Ik weet een mooi stukje weide, waar je het lekkerste gras ever kunt 
eten! Het lijkt wel of de mensen het speciaal voor ons hebben aangelegd." En zo belanden 
Henk en Ingrid in Het Twiske. Mooie grasveldjes, lekker water in de buurt. Alles bij de hand 
voor een romantisch etentje met daarna .............. 
Als Henk en Ingrid nietsvermoedend neerstrijken in Het Twiske volgen er twee harde 
knallen. Een jager, van de Faunabeheereenheid Noord-Holland, schiet Ingrid onmiddellijk 
dodelijk neer en raakt Henk in zijn buik. Niet dodelijk. Henk vliegt nog even angstig rond, 
ondraaglijke pijn in zijn lijf, maar wordt dan door een hond gegrepen. Zo eindigt het 
sprookje van een jarenlange bestendige liefde. 
 
Dit gaat er gebeuren als u een grondgebruikersverklaring gaat afgeven voor het uitvoeren 
van gecoördineerd beheer in Het Twiske. Dan wordt koppelafschot mogelijk. Ganzen worden 
dan als paartje gedood, zodat ze geen jongen kunnen krijgen. Want een dode gans plant zich 
niet voort. Nu zult u zeggen, nou én? Die ganzen worden op een andere dag tóch wel door 
Duke Faunabeheer vergast. Dat is inderdaad ook zo. 
 
De SP zet zich al vele jaren in voor een diervriendelijk en humaan ganzenbeheer. Al heel 
lang geleden, ik schat in 2003, ging ik samen met de toenmalige wethouder Harm Jan 
Egberts de Kalverpolder in om ganzeneieren in de olie te dompelen. In Zaanstad en 
Purmerend zet Akka's Ganzenparadijs zich in om het ganzenoverschot humaan te 
verminderen. Dat is succesvol.  
 
We weten ook dat van de provincie Noord-Holland eigenlijk alles mag. Want voor Noord-
Holland zijn ganzen, een beschermde diersoort, alleen maar lastig en vooral heel erg duur. 
Want het kost nogal wat om de ganzenschade aan de boeren te compenseren. De SP stelt 
voor om de FBE een diervriendelijke ganzenmethode te laten uitvoeren. Dat kan!  
 
Dus, lieve mensen van het Algemeen Bestuur van Het Twiske ............. geef die 
grondgebruikersverklaring niet af! Ganzen zijn trouwer en socialer dan mensen.  
 
Overigens, weet u dat de rechtbank Overijssel op 2 december 2022 een vergunning heeft 
vernietigd voor ganzenafschot in Natura 2000 voor tussen 1 oktober en 1 maart tot 2024?  
 

Door: Anna de Groot (SP) 


