	
  

-

PERSBERICHT – 11 juni 2012

Staat der Nederlanden als ganzenlokker
en het CDA als dierenvernietiger?
Sinds maandag 4 juni is het dierenvernietigingbedrijf Duke Faunabeheer bezig met het massaal vergassen van
inheemse en wettelijk beschermde Grauwe ganzen in het weidevogelkerngebied Waterland Oost. Volwassen
ganzen worden mishandeld en doodsbange donskuikens worden door wrede dierenbeulen letterlijk de grond in
getrapt achter het zwarte landbouwplastic, dat men meteen na de vangst rondom de kooi spant.
De gevangen dieren worden daarna in een aanhangwagen de pijnlijke verstikkingsdood ingejaagd met het zeer
traag werkende CO2 gas. Niet voor niets verbiedt de Europese Wetgeving het gebruik van dit gas als middel om
gewervelde dieren te doden en spraken eerder al drie Nederlandse rechters zich eveneens tegen gebruik van dit
gas uit. Bij ritueel slachten vindt men dat de doodstrijd niet langer dan 40 seconden mag duren, in rapporten van
bijvoorbeeld een onderzoek van Gerritsen en Lambooij over het gebruik van CO2 gas beschrijft men de
langzame dood bij het gebruik van CO2 gas. Eenden en ganzen zijn na 2 tot 3 minuten nog aan het
hoofdschudden en dus nog bij bewustzijn.
CDA- staatssecretaris Atsma wist echter op raadselachtige wijze, met list, leugen en bedrog zowel van Brussel
als van de Haarlemse rechtbank toestemming te krijgen om dit beestachtig gruwelijke middel in te zetten “ter
verbetering van de veiligheid van het luchtvaartverkeer rondom Schiphol”. Hij vertelde er echter niet bij dat
zowel de Staat der Nederlanden als de Holding Schiphol (waarin de staat grootaandeelhouder is) eigenaar zijn
van grote oppervlakten agrarische grond rondom de luchthaven. En evenmin vertelde hij dat er al vanaf de jaren
’90 wordt gewaarschuwd voor de sterke aantrekkingskracht die de verbouwde gewassen (vooral granen,
suikerbieten en aardappels) uitoefenen op ganzen die dicht bij Schiphol broeden en ruien. Maar in al die jaren
heeft noch de directie van Schiphol noch de centrale overheid ook maar het geringste gedaan om
beheerconvenanten af te sluiten met omliggende agrariërs en pachters. Terwijl de aantallen Grauwe Ganzen
almaar toenamen volhardde het vóór 1995 en vanaf 2002 tot heden door het CDA bestierde ministerie van
L.N.V. (sinds oktober 2010 E.L.I.) erin, om hobbyjagers ruim baan en vrij spel te geven in de onmiddellijke
nabijheid van start en landingsbanen. Zogenaamd om het ganzenprobleem op te lossen, maar in werkelijkheid
louter hobbymatig. Want men wil, letterlijk ten koste van álles, boeren en jagers pamperen en te vriend houden.
Dat is hen zelfs een vliegramp waard, die de ganzen voorgoed op de zwarte lijst zal doen belanden!
Ganzenbescherming Nederland en vele andere deskundigen hebben staatssecretaris Atsma er bij herhaling op
gewezen, dat het creëren van een ganzenvacuüm rondom Schiphol door de plaatselijke vogels massaal te doden,
een grootscheepse intocht van gebiedsvreemde ganzen zal veroorzaken. Dat is geen aanname, maar een
vaststaand feit dat door iedere populatiebioloog bevestigd zal worden. Het zijn namelijk niet de residente ganzen
die een gevaar voor vliegtuigen opleveren, maar juist de vogels die het terrein niet kennen en niet vertrouwd zijn
met het luchtvaartverkeer.
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Zo waren er bij de ‘bijna – crash’ van Royal Air Maroc in juni 2010 helemaal geen residente Grauwe Ganzen
betrokken, maar betrof het een vlucht Canadese Ganzen die vanuit Zuidwest-Nederland op weg waren naar hun
ruiplaatsen in het IJsselmeergebied. Het is ongehoord en misdadig dat Atsma dit cruciale feit stelselmatig
verzwijgt en negeert. Want momenteel is de ruitrek van Canadaganzen opnieuw in volle gang en zou een
dergelijk ongeval ieder moment weer kunnen plaatsvinden!
Maar met dit beleid koos Atsma voor uitvoering van een lang gekoesterde CDA-wens. Hij begon met het
vergassen op 25 kilometer vanaf Schiphol in het Waterland bij Uitdam en Zuiderwoude en wil op die wijze
slachtingen aanrichten in het hele waterrijke gebied benoorden en bezuiden Amsterdam. Tegelijk wil hij, door de
gedode (bij wet beschermde) dieren als wildbraad te doen verhandelen, een vleessegment toevoegen aan de
handel in wild en gevogelte. Daarmee stort het CDA ons overbevolkte land in een vernederende barbarij, zonder
nog een grein aan respect voor onze inheemse fauna!
Via Ganzenbescherming Nederland en De Faunabescherming is uitgebreid beeldmateriaal verkrijgbaar van deze
en soortgelijke slachtingen én van de ware achtergronden hiervan.
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