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PERSBERICHT 
 

VLIEGVEILIGHEID SCHIPHOL LIJKT 
ONDERGESCHIKT AAN BOEREN- EN 
JAGERSBELANGEN 
 
De vliegveiligheid versus het voorkomen van wilde ganzen rondom Luchthaven Schiphol is een al vele jaren met 
grote regelmaat terugkerend beleidsonderwerp van opeenvolgende regeringscoalities. Hoewel de grote ernst van 
deze problematiek een adequaat handelen vanzelfsprekend zou dienen te maken, neemt de verantwoordelijke 
(demissionaire) staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu Joop Atsma, op een meer dan schandalige wijze een 
loopje met de veiligheid van miljoenen luchtreizigers, het luchtvaartpersoneel, de omwonenden en passanten en 
met handelsbelangen die honderden miljarden euro’s omvatten!  
 
Politiek mengt zich in persvrijheid: Mediastilte omtrent vergassingen 
Ganzenbescherming Nederland legde in juni 2012 de ware reden bloot van de grootscheepse vergassingsruimingen 
van duizenden ganzen in het Waterland. Hoewel Atsma daarvoor zowel bij het Europese Hof als bij de Haarlemse 
rechtbank vrijstelling wist te verkrijgen, dienden die ruimingen slechts de belangen van klagende Waterlandse 
boeren en hadden totaal niets van doen met de vliegveiligheid. Dit was Atsma bekend, omdat hijzelf 
wetenschappelijk onderzoek heeft laten verrichten naar de actieradius van ganzenpopulaties in de wijde omgeving 
van de luchthaven. De resultaten van dit onderzoek werden door de staatssecretaris echter botweg voor Kamer en 
coalitie verzwegen. In plaats daarvan verordonneerde hij bij demissionair decreet een Mediastilte!  
 
Grootgrondbezitter rondom Schiphol: de Staat der Nederlanden 
Verzwegen werd ook het feit, dat de Staat der Nederlanden eigenaar is van een zeer omvangrijk gedeelte van alle 
landbouwgronden rondom de start en landingsbanen. Die terreinen worden beheerd door het Bureau Beheer 
Landbouwgronden van het ministerie van E.L.I. en jaarlijks zonder enige teeltbeperking in pacht uitgegeven aan 
landbouwers. Wij ontdekten, dat er op die akkers op zeer grote schaal granen worden verbouwd en in wat mindere 
mate aardappelen, suikerbieten en maïs. Van al deze gewassen is al sinds jaar en dag bekend dat de oogstresten 
een sterke aantrekkingskracht op ganzen uitoefenen.  
 
Zestien jaar later… een ontoereikend convenant 
Ruim 16 jaar nadat aan Staatsbedrijf Schiphol werd geadviseerd om middels teeltconvenanten en 
beheerovereenkomsten het voorkomen van ganzen rondom de luchthaven te beperken, werd op 16 april 2012 voor 
het eerst zulk een convenant afgesloten, dat echter volstrekt ontoereikend bleek te zijn. In dit convenant is 
namelijk slechts sprake van het direct na de oogst onderwerken van graanresten. Alle andere gewassen blijven 
onbenoemd en evenmin wordt aangegeven op welke wijze dat onderwerken dient te gebeuren. Wél wordt er 
omstandig over financiële tegemoetkomingen gesproken. Wij stelden andermaal vast dat de belangen van de 
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luchtvaart en van miljoenen mensenlevens voor Atsma ondergeschikt zijn aan het boerenbelang, dat de genomen 
bewerkingsmaatregelen een farce zijn maar dat deze voor de boeren wel een bedrag van 850 euro per hectare 
sluiksubsidie opleveren!  
 
Vliegveiligheid in hand van hobbyisten! 
Als ontluisterend sluitstuk stelden wij vast, dat gronden rondom de start- en landingsbanen als jachtterreinen aan 
hobbyjagers worden verpacht en dat deze plezierschutters onbelemmerd en ongecontroleerd tot letterlijk onder de 
baan van opstijgende en landende vliegtuigen hun omstreden tijdverdrijf beoefenen. Atsma betaalt hen voor die 
ultieme aanslag op de vliegveiligheid vijf (zegge 5) euro per gedode gans. Voor deze grijpstuiver gooit hij dus de 
veiligheid van miljoenen mensen en de belangen van de economie letterlijk te grabbel!  
Alle gedocumenteerde reportages en aanvullende informatie zijn beschikbaar via www.ganzenbescherming.nl in 
de dossiers ‘Schiphol’ en ‘Waterland’.  
 
•  De Staat der Nederlanden is eigenaar van een zeer omvangrijk gedeelte van alle landbouwgronden rondom de 

start en landingsbanen. Die terreinen worden beheerd door het Bureau Beheer Landbouwgronden van het 
ministerie van E.L.I. en jaarlijks zonder enige teeltbeperking in pacht uitgegeven aan landbouwers. 

 
•  Op 16 april 2012 werd voor het eerst zulk een convenant afgesloten, dat echter volstrekt ontoereikend blijkt te 

zijn. In dit convenant is namelijk slechts sprake van het direct na de oogst onderwerken van graanresten. Alle 
andere gewassen blijven onbenoemd. 

 
•  Belangen van de luchtvaart en van miljoenen mensenlevens zijn kennelijk voor de staatssecretarissen Atsma en 

Bleker ondergeschikt aan het boerenbelang. Genomen bewerkingsmaatregelen zijn een farce, maar dat levert 
de boeren wel een bedrag van 850 euro per hectare sluiksubsidie op!  

 
Kortgezegd: Staat der Nederlanden is eigenaar van het gros van de gronden rondom Schiphol en verpacht deze 
gronden. Zij legt daarbij geen teeltbeperking op, maar keert een bedrag van 850,- euro per hectare uit voor 
volstrekt ontoereikende landbewerking.. 
 
Foto’s en reportages: 
Deze zijn te downloaden via de website: http://www.ganzenbescherming.nl/ en rechtenvrij te gebruiken, 
bronvermelding (Ganzenbescherming Nederland) wordt op prijs gesteld. 
 
Contactpersoon voor de pers: 
Stichting Ganzenbescherming Nederland 
N.N.C.T. Hof 
Telefoon (0591) 553 295 
Email info@ganzenbescherming.nl 
Site www.ganzenbescherming.nl 


