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John Hoffman telt de ganzzen in de Zuidervaart.

Ganzen Kuinderweg weer verplaatst
Wie denkt 23 tamme ganzen aan te treffen aan de Kuinderweg, kan lang zoeken. Het zijn er nu nog
13 en ze zijn verplaatst naar de Revisieweg in Emmeloord.
EMMELOORD
De uitgedunde groep zwemt
in de Zuidervaart vlakbij het
terrein van Concern voor
Werk. Hun trouwe oppasser
John Hoffman uit Emmeloord
is niet ontevreden over de
plek, sterker nog: ‘Die plek
had ik eerst al aangegeven. Er
is genoeg gras en er is weinig
verkeer. De weg loopt er
dood’.
De plek aan de Kuinderweg,
die Hoffmans voorkeur al
niet had, heeft de gemeente
geld gekost – ‘Anderhalve
kilometer hek voor niets’,
aldus Hoffman - en bijna de
helft van de groep liet het
leven. Meerdere malen raakte

de groep dermate opgeschrikt, dat ze op de vlucht
sloegen en opnieuw gevangen moesten worden. Vorige
winter was er een grote slachting aangericht. ‘Een vos
krijgt de schuld, maar een
vos pakt ze niet’, weet Hoffman. ‘Ganzen gaan in elkaar
zitten, daar kan een vos niets
tegen doen. Het is een ongetrainde hond geweest.’
De dertien ganzen die er over
waren, wilden de provincie
en het waterschap nu bij de
Kuinderweg vandaan hebben.
‘Omdat ze de weg opliepen
als ze ergens van schrokken.
Een lage afrastering langs het
water had ze tegen kunnen

houden, maar dat mag niet
van het waterschap.’
Tijdens de verhuizing naar de
Revisieweg, is de leider echter achtergebleven aan de
Kuinderweg. Over de vangst
was Hoffman niet ingelicht.
‘Ik had gezegd: ‘Als jullie
gaan vangen, roep me dan’.
Niet dus en nu was er één
ontsnapt. Mijn instructie was,
om er dan nog één bij te
zetten, want de gans is een
groepsdier. Dat is dus ook
niet gebeurd. Eén alleen gaat
zwerven, op zoek naar soortgenoten.’
Toen Hoffman de groep ganzen aan de Revisieweg telde,
ontdekte hij dat de leider van

de groep ontbrak. ‘Zonder
leider zijn ze nergens. Ze
zitten dan als bange vogeltjes
bij elkaar.’
Hoffman is meerdere keren
wezen zoeken, ook samen
met vogelkenner Sjoerd
Haanstra. ‘Op hem kan ik
altijd een beroep doen, net
als Margreet van der Wart
(Amivedi Noordoostpolder/
Urk, red.)’, wil hij vermeld
hebben.
Zondagmiddag meldde Hoffman de leider te hebben
gespot. Hij hoopt hem in de
loop van deze week te kunnen vangen.
Margé Hof

