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door Andy Verelst
Inleiding
In de jaren negentig waren ze 
plots populair en dan kwam er een 
sterke terugloop qua aantallen 
geshowde dieren en qua variatie 
in geshowde rassen. De laatste 
twee à drie jaren is er terug een 
zekere vooruitgang maar toch blij-
ven de tamme watervogels een 
ondergewaardeerde diergroep in 
onze liefhebberij. Terwijl de fok-
kerij en het tentoonstellen van 
tamme eenden en ganzen in het 
buitenland een vrij hoog aanzien 
genieten, moeten ze het in Vlaan-
deren vaak stellen met een der-
derangspositie. In Leipzig werden 
3600 tamme eenden en ganzen 
tentoongesteld in een ongeloof-
lijke waaier aan rassen en kleur-
slagen. In België is Merelbeke 
ongetwijfeld één van de topshows 
voor gedomesticeerden met ‘am-
per’ een 150 stuks en dat terwijl 
er meer dan 70 rassen erkend zijn 
in België.

Wat verstaat men nu onder tam-
me watervogels ? Het zijn alle ge-
domesticeerde kweekvormen die 
afstammen van slechts enkele 
wilde eenden- en ganzensoorten. 
In tegenstelling tot die wilde soor-
ten komen ze niet voor in de vrije 
natuur en spreken we bij tamme 
watervogels niet van soorten maar 
van rassen. Ze zijn allemaal door 
de mens gecreëerd om in een 

bepaalde behoefte te voorzien. 
Tamme eenden werden oorspron-
kelijk voornamelijk gehouden 
voor de productie van vlees en/of 
eieren of in bepaalde streken voor 
de productie van eendenlevers. 
Net zoals bij de hoenders zijn er 
rassen gecreëerd specifi ek voor 
de vleesopbrengst (b.v. Peking-
eend, Aylesburyeend), eierpro-
ductie (b.v. Indische loopeend, 
Krombekeend) of een combinatie 
van beiden (b.v. Orpingtoneend). 
Andere rassen hadden dan weer 
een zeer specifi eke nutswaarde 
zoals bv het Kwakertje dat als 
lokeend gebruikt werd om wilde 
eenden in grote vangkooien te 
lokken. Ooit waren tamme een-
den zeer populaire neerhofdieren 
omdat ze zeer eenvoudig zijn qua 
onderhoud, veel ziekteresistenter 
dan hoenders en een relatief gro-
te opbrengst kennen. Sommige 
eendenrassen zoals de Campbel-
leend legden in hun glorieperiode 
250 tot zelfs bijna 300 grote dikke 
eieren per jaar, een prestatie die 
hen destijds door hoenders niet 
nagedaan werd. In Noord-Holland 
werden massaal Krombek- en 
Witborsteenden gehouden voor 
de eierproductie. Overdag zwom-
men deze vrij rond in de polders 
waar ze een groot gedeelte van 
hun rantsoen zelf bij elkaar zoch-
ten en s’avonds werden ze in 
stallen opgesloten waar ze bijge-

voederd werden en s’ morgens 
vroeg hun eitje legden. Eitje is 
misschien wel niet de juiste term 
want eenden leggen namelijk 
zeer grote eieren. Tegenwoordig 
worden eenden nog nauwelijks 
gehouden voor de eierproductie 
en is de consument zelfs afkerig 
van eendeneieren. De angst voor 
besmettingen met Salmonella is 
hier niet vreemd aan. Nochtans 
wanneer eenden in goede om-
standigheden gehouden worden 
en de eieren kunnen op een droge 
en propere nestplaats verzameld 
worden, dan is er geen reden tot 
ongerustheid. Bovendien worden 
eventueel aanwezige Salmonel-
la’s gedood bij hogere temperatu-
ren en zijn omeletten en hardge-
kookte eieren dus veilig. Voor het 
bereiden van cakes en andere 
patisserievormen zijn eendeneie-
ren door de kenners trouwens erg 
gegeerd. Ook de consumptie van 
eendenvlees is ondergeschikt 
aan die van kip, kalkoen of ko-
nijn. Voor de doorsnee Vlaming is 
eend waarschijnlijk maar gekend 
van de Pekingeend bij de Chi-
nees of de Canard à l’orange uit 
de Franse gastronomie. Nochtans 
is eendenvlees  zeer lekker en 
gemakkelijk te produceren. Jonge 
eenden groeien zeer snel en op 
10 à 12 weken kunnen de meeste 
rassen geslacht worden, hetgeen 
bij hoenders zeker niet het geval is. fo
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de mens gecreëerd om in een stallen opgesloten waar ze bijge-

De Silver Appleyard dwergeend komt haast niet voor buiten 
Engeland ondanks haar aantrekkelijke kleur en tekening.

Kwakereendje zijn heel gezellige druktemakertjes. 
Vooral hetkorte ronde kopje, het korte snaveltje en 
de bolle wangen werken heel aanlokkelijk.

stallen opgesloten waar ze bijge- bij hoenders zeker niet het geval is. stallen opgesloten waar ze bijge-

Kwakereendje zijn heel gezellige druktemakertjes. Kwakereendje zijn heel gezellige druktemakertjes. 
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rigens zeker het dubbele van 
kippenvlees, terwijl de productie-
kosten zeker niet hoger liggen. 
Eendenkuikens vragen overigens 
ook veel minder verwarming dan 
kippenkuikens.    

Ganzen liggen nog veel slechter 
in de markt dan eenden. Vroeger 
werden ze vooral gehouden voor 
de productie van eieren, vlees 
en dons. Daarnaast waren het 
ook goede wakers op het neer-
hof. Voor ganzeneieren geldt on-
geveer hetzelfde verhaal als bij 
eenden, met die uitzondering dat 
de opbrengst duidelijk veel lager 
ligt. Ganzenvlees wordt bij ons 
nauwelijks gegeten in tegenstel-
ling tot bij onze Oosterburen. In 
Duitsland en Oost-Europa is de 
gans een gegeerd gerecht voor 
de eindejaarsfeesten en is ze 
gelijkwaardig met onze kerstkal-
koen. Ook in Frankrijk heeft de 
gans nog duidelijk zijn plaats in 
de keuken. Wie kent er niet de 
befaamde ‘rillettes d’oie’ van op 
vakantie in Frankrijk en wie ooit 
al eens frietjes gegeten heeft die 
gebakken zijn in ganzenvet zal 
de gans als culinair product ze-
ker weten te appreciëren.Tegen-
woordig echter worden ganzen bij 
ons bijna enkel nog gebruikt om 
braakliggend land kort te houden. 
Het is natuurlijk wel doodjammer 
dat men overal langs Vlaamse 
wegen rasloze ‘boerenganzen’ 
ziet terwijl er zoveel schitterende 

rassen bestaan die met uitster-
ven bedreigd zijn. Een nadeel 
van ganzen is wel dat ze vrij luid-
ruchtig kunnen zijn en redelijk wat 
ruimte nodig hebben, hetgeen ze 
dus wel ongeschikt maakt voor de 
kleinere tuin.

Een vooroordeel dat ook duidelijk 
in het nadeel van beide diersoor-
ten speelt, is het feit dat ze mod-
der- en geuroverlast met zich mee 
brengen. Dat is vanzelfsprekend 
het geval bij overbezetting maar 
dat geldt natuurlijk ook (zij het in 
mindere mate) voor hoenders en 
sommige parkvogels. Het spreekt 
voor zich dat watervogels behoef-
te hebben een minimale hoeveel-
heid water om zich goed te voe-
len maar dat hoeft absoluut geen 
zwemvijver te zijn. Een plonsbad 
dat regelmatig ververst wordt, 
kan volstaan. Wanneer dergelijke 
systemen op een doordachte ma-
nier geïnstalleerd worden en het 
aantal dieren blijft in verhouding 
tot de beschikbare oppervlakte, 
dan kan men de modderpoelen 
en de geuroverlast tot een abso-
luut minimum beperken. Op die 
manier kunnen eenden b.v. nog 
gehouden worden als alternatief 
wanneer men in een ‘hanenge-
kraai’-gevoelige wijk woont.  

De eendenrassen
In feite is er bij tamme een-
den voor elk wat wils te vinden. 
Er bestaan verschillende forma-
ten (van zeer groot tot zeer klein), 

vormen (van kort en dik tot lang 
en slank en van horizontaal tot 
bijna verticaal), karakters (van 
hyperactief tot eerder fl egmatiek, 
van voortdurend kwakend tot nau-
welijks hoorbaar), kleuren (van 
simpel eenkleurig tot complexe 
tekeningpatronen), van heel ge-
woon tot excentriek. Er bestaan 
een hele reeks zware vleesrassen 
(3 tot 5 kg) waarvan de meeste 
slechts in één of twee kleurslagen 
voorkomen en die qua karakter 
eerder rustig en weinig luidruch-
tig zijn. De populairste rassen uit 
deze groep zijn bij ons momen-
teel (dit wisselt met de jaren) de 
Muskuseend, de Duitse Peking 
en de Franse Roueneend. Ande-
re gekende zware rassen zijn de 
Engelse Roueneend met z’n bij-
zonder mooi donkere wildkleur en 
de Saksische eend met z’n mooie 
zachte kleuren. Bij de dubbel-
doel- en legrassen, die heel wat 
actiever zijn, hebben de meeste 
rassen één specifi eke kleurslag 
die kenmerkend is voor het ras. 
Het voordeel van deze eenden 
is dat ze nog sneller volgroeid 
zijn en dat ze minder voeder ver-
bruiken. Dat betekent echter niet 
dat ze ‘gemakkelijker’ zijn als ras 
dan de anderen. Tien jaar gele-
den zagen we deze rassen veel, 
tegenwoordig is dat veel minder 
geworden. Tot deze groep beho-
ren o.a. de Streicher-, Campell-, 
Orpington- en Krombekeend. 
Geen enkel van deze rassen wordt 

Frankische landganzen zijn kleine ganzen met mooie hemelsblauwe kleur. 
Het is nog een jong ras dat bij ons nog niet erkend is.

De zeldzame Welsh harlekijneend verscheen een tiental 
jaar gelden in goeie kwaliteit op onze TT maar is intussen 
alweer verdwenen.

ziet terwijl er zoveel schitterende ten (van zeer groot tot zeer klein), 

De zeldzame Welsh harlekijneend verscheen een tiental 

Geen enkel van deze rassen wordt 
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Een voorbeeld van een mooie gekuifde gans, de Tsjechische 
kuifgans. In België nog niet erkend.

Een mooie zeldzame en zeer zware vleeseend, de blauwe 
Zweedse eend.

kuifgans. In België nog niet erkend.

De Brecon buff is een zeldzame middelgrote gans met een 
zachte geelbruine grondkleur en een typisch roze snavel.

Imposante grauwe Touluosegans met slab op een zeer 
aantrekkelijke manier gehuisvest op de TT te Merelbeke.

Een voorbeeld van een mooie gekuifde gans, de Tsjechische 

Een mooie zeldzame en zeer zware vleeseend, de blauwe 
Zweedse eend.
Een mooie zeldzame en zeer zware vleeseend, de blauwe Een mooie zeldzame en zeer zware vleeseend, de blauwe 

Tula vechtganzen zijn zeer zeldzaal en hebben een zeer 
bijzondere kopvorm met een gekromde snavel.

Drautalganzen zijn afkomstig uit Kroätië en bijzonder klein 
(3 à 4 kg). Hier een gekuifd exemplaar.

aantrekkelijke manier gehuisvest op de TT te Merelbeke.aantrekkelijke manier gehuisvest op de TT te Merelbeke.

Drautalganzen zijn afkomstig uit Kroätië en bijzonder klein Drautalganzen zijn afkomstig uit Kroätië en bijzonder klein 

Zweedse eend.

Imposante grauwe Touluosegans met slab op een zeer Imposante grauwe Touluosegans met slab op een zeer 

Zweedse eend.
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Vlaanderen. In een laatste groep 
vinden we die eenden die vooral 
als sierras gehouden worden zo-
als het Kwakertje, de Indische 
loopeend, de Smaragdeend en de 
(dwerg)kuifeend. Vooral de twee 
eerste worden in vergelijking met 
de andere eenden veel gehouden 
en tentoongesteld. Een van de 
redenen waarom de Kwaker en 
de Indische loopeend zo populair 
zijn, is waarschijnlijk het feit dat 
men de keuze heeft uit een heel 
gamma (15-20) verschillende er-
kende kleurslagen. Net zoals bij 
hoenders heeft men naast de ef-
fen kleurslagen bij tamme eenden 
ook nog een hele reeks kleursla-
gen met schitterende tekeningpa-
tronen waarbij vooral de woerden 
prachtig gekleurd zijn. Een van 
de populairste rassen in België is 
tegenwoordig de Cayuga. Dit zou 
een zware eend moeten zijn met 
een schitterend smaragdgroen 
glanzende zwarte bevedering. 
De glans zit meestal wel goed 
maar het aspect ‘zware eend’ laat 
meestal erg te wensen over. 

Een bijzondere vermelding waard 
zijn onze Belgische rassen. On-
danks dat België slechts een klein 
landje is, zijn er vijf erkende Bel-
gische eendenrassen en één Bel-
gisch ganzenras. Ze zijn allemaal 
nog erg zeldzaam en bedreigd, 
voor sommige is de toestand zelfs 
erg kritiek. De Eend van Vorst 
staat er momenteel waarschijnlijk 
het beste voor. Deze vrij zware 
eend met blauwe snavel heeft een 
rijke geschiedenis en heeft een 
zeer grote populariteit gekend be-
gin vorige eeuw. Tientallen jaren 
was ze quasi uitgestorven, rond 
2000 was ze fel in opkomst en 
tegenwoordig is de belangstelling 
erg wisselvallig. Er bestaan ver-
schillende kleurslagen maar de 
meest typische is ongetwijfeld de 
blauwgezoomde. Zwarte ziet men 
haast al evenveel. Zeldzamer 
maar o zo mooi zijn de witte met 
hun donkerblauwe snavels. Dit 
zijn werkelijk parels ! Afgelopen 
seizoen zagen we ook de eerste 
echte chocoladebruine met blau-
we snavels. Heel mooi maar zeer 
moeilijk om op kleur te houden 

dus het valt nog af te wachten of 
dat ooit iets wordt. De Merchtem-
se eend is een lokaal nutsras uit 
Vlaams-Brabant. Het is een zwa-
re horizontale witte eend met een 
bleekroze snavel. Er zijn nog maar 
enkele kwekers maar het ras is 
er de laatste jaren kwalitatief wel 
erg op vooruitgegaan. De Den-
dermondse eend lijkt qua grootte 
en type goed op de Merchtemse 
maar heeft een blauwe snavel en 
een blauw gevederte met witte 
borstvlek en enkele witte slagpen-
nen. Er bestaat ook een zwarte 
versie van. Na een korte come-
back een tiental jaar geleden is 
deze eend intussen opnieuw zo 
goed als volledig van het toneel 
verdwenen. De Huttegemse eend 
komt momenteel niet meer voor. 
Er zijn wel enkele fokkers bezig 
met het trachten te hercreëren 
van dit mooie ras met bijzondere 
tekening. De Semoiseend is een 
kleine witte eend die ietwat gelijkt 
op een wilde eend maar dan in het 
wit. Ze wordt enkel nog gehouden 
als siereend. De laatste jaren zien 
we ze nog af en toe eens op onze 
tentoonstellingen zij het in zeer 
kleine aantallen.

De ganzenrassen
Bij ganzen is de keuze aan kleur-
slagen veel beperkter dan bij 
eenden. Naast eenkleurig witte 
bestaan er enkel maar wildkleuri-
ge dieren met een grauwe (bruin-
grijs), blauwe (blauwgrijs) of buff-
kleurige (geelbruin) grondkleur. 
Deze drie kleurslagen kunnen 
dan ook nog eens voorkomen in 
combinatie met de ekstertekening 
(gekleurde kop, schouders, staart 
en fl anken en verder wit) en daar-
mee houdt het op. De meeste 
rassen zijn echter éénkleurig wit 
of grauw (wildkleur). Men zal het 
dus vooral moeten zoeken in de 
verscheidenheid aan lichaams-
grootte en houding. Er bestaan 
ganzenrassen van 3 tot 12 kg, 
horizontaal of opgericht, met kor-
te dikke nekken tot lange slanke 
zwanenhalzen. De opvallendste 
verschijningen op onze tentoon-
stellingen zijn ongetwijfeld de ran-
ke Chinese knobbelgans met een 
opvallende grote snavelknobbel 
en een lange zwanenhals en de 

zeer zware imposante rechthoe-
kige Toulousegans. Voor de ama-
teurs van echte bijzonderheden 
bestaan er ook zeer zeldzame 
rassen met een kuifje, een gebo-
gen snavel of zelfs met krulveren. 
Er bestaan ook nog een aantal 
zeer mooie rassen die in ons land 
nog niet erkend zijn en zeer zeker 
de moeite om te fokken.

De Vlaamse gans en de Gans van 
de Vire en de Ton tenslotte zijn de 
enige erkende Belgische ganzen-
rassen. De eerste is hoofdzakelijk 
grauwekster en de laatste steeds 
grauw. Beiden zijn het eerder klei-
ne ganzen met korte dikke halzen 
en volledig vrij van buikwam-
men. Bij particulieren is er vrij 
veel vraag naar de Vlaamse gans 
maar op tentoonstellingen zijn ze 
zeldzaam geworden. Dat neemt 
niet weg dat er in 2012 schitteren-
de kwaliteit te zien was op onze 
tentoonstellingen. Wie thuis ge-
wone rasloze ganzen heeft, kan 
misschien eens overwegen deze 
te vervangen door Vlaamse gan-
zen. Dit ras heeft absoluut meer 
fokkers nodig om te kunnen over-
leven !

Op de tentoonstelling
Dat het tentoonstellen van tamme 
watervogels niet zo populair is, is 
niet zo verwonderlijk. Nog vele 
tentoonstellingen zijn niet erg uit-
nodigend ten opzichte van deze 
diergroep. Vaak wordt er nog al-
tijd geen onderscheid gemaakt 
tussen tamme en wilde park- en 
watervogels. Het is absoluut niet watervogels. Het is absoluut niet 

Vlaamse gans grauwekster van 10 jaar geleden met nage-
noeg perfecte kleur en tekening. Intussen is ook het type 
nog verbeterd.
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een Duitse Pekingeend het moet 
opnemen tegen een Roodschou-
dertaling of een Mandarijneendje 
(soms zelfs nog tegen een Chi-
nees dwergkwarteltje of een 
Lachduifje). Waar de keuring van 
de wilde watervogels vooral een 
conditiekeuring is, gebeurt de keu-
ring van tamme watervogels net 
zoals bij de andere diergroepen 
op basis van een rasstandaard. 
Het behalen van een de hoogste 
predikaten vraagt bij tamme wa-
tervogels evenveel inspanning 
als bv bij hoenders. De moeilijk-
heidsgraad is quasi hetzelfde. 
Het is dan ook absoluut onfair dat 
deze dieren het moeten opnemen 
tegen een niet-vergelijkbare dier-
groep waar hogere predikaten 
schering en inslag zijn. Heel wat 
organisatoren hebben dit gelukkig 
reeds ingezien.  

Een tweede probleem dat de 
mensen ervan weerhoudt tamme 
watervogels tentoon te stellen is 
de huisvesting. Nog zeer vaak 
worden deze dieren in volières 

gehuisvest die getopt worden met 
andere kooien. Op deze manier 
kunnen de dieren nooit tot hun 
recht komen en zijn ze soms zelfs 
bijna niet te beoordelen omdat ze 
te donker zitten. In Nederland en 
Duitsland worden tamme water-
vogels steeds in kooien tentoon-
gesteld hetgeen een veel mooiere 
indruk geeft. In België begint het 
tentoonstellen van tamme water-
vogels in gewone kooien nu ook 
een gewoonte te worden. Ook de 
plaats in de tentoonstellingsruimte 
waar de P&W-vogels gehuisvest 
worden heeft vaak een negatieve 
invloed. Wie neemt er genoegen 
mee dat naast alle voorgaande 
problemen zijn dieren ook nog 
eens vanachter in de zaal ge-
duwd worden in het minst mooie 
of minst bezochte hoekje, het 
verst verwijderd van de in- en uit-
gang ? Zeker niet de fokkers van 
tamme ganzen die sowieso al een 
grote inspanning moeten leveren 
om dergelijke grote en zware die-
ren deftig in de kooien te krijgen. 
De situatie van de ganzen is trou-

wens reeds zo erbarmelijk gewor-
den dat we ze nauwelijks nog zien. 
De tentoonstellingen waar er tien 
of meer tamme ganzen tentoon-
gesteld worden in België zijn ze-
ker op één hand te tellen. In Ne-
derland is dit al heel wat beter, in 
Duitsland worden op de grootste 
shows soms  ver over de honderd 
ganzen tentoongesteld (in Leipzig 
2012 waren dit er bijna 800). Het 
grote probleem is dat wanneer 
rassen niet meer tentoongesteld 
worden, het publiek ze ook niet 
kan leren kennen en zo komen er 
ook geen nieuwe fokkers bij. Het 
is vanzelfsprekend zeer moeilijk 
om uit deze vicieuze cirkel te ge-
raken. Gelukkig zijn er in Vlaan-
deren nog enkele echte ‘water-
vogelshows’ en trekken die toch 
regelmatig nieuwe fokkers aan. 
Aan de organisatoren van de an-
dere shows kunnen we maar sug-
gereren om eens iets speciaals te 
doen voor deze achtergebleven 
diergroep en zo tegelijk de aan-
trekkelijkheid van de eigen show 
te verhogen.  

HUYGEN 
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!!!  DE GROOTSTE DIERENSPECIAALZAAK VAN BELGIE !!! 

ALLES VOOR UW NEERHOFDIEREN AAN DE SCHERPSTE PRIJZEN ! 
EVENEENS ALLES VOOR HONDEN, KATTEN, DUIVEN, VOGELS, KNAAGDIEREN, AQUARIUM... 

Witte Chinese knobbelganzen zijn hele sierlijke elegante vogels.




