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PERSBERICHT 

 

GANZENCONVENANT SCHIPHOL VOLSTREKT ONDEUGDELIJK 

 

Al vele jaren wordt er aandacht besteedt aan de problematiek van de grote aantallen Grauwe ganzen, die ieder 

jaar na de oogst van akkerbouwgewassen rondom Schiphol verschijnen en een gevaar kunnen vormen voor de 

luchtvaart. Vanaf de jaren 1995-96 werd er talloze malen gevraagd of ongevraagd geadviseerd, om met 

omliggende grondgebruikers afspraken te maken over de gewaskeuze en het direct na de oogst onderploegen 

van voedselresten die ganzen kunnen aantrekken. Maar hoewel er door de jaren heen voor vele miljoenen 

guldens en euro’s schade aan vliegtuigen en straalmotoren ontstond, bleven deugdelijke maatregelen uit. Pas 

nadat er in juni 2010 een groepje doortrekkende Canadese Ganzen in botsing was gekomen met een opstijgend 

toestel van Royal Air Maroc en de Onderzoeksraad  voor Veiligheid daarover een volkomen ondermaats rapport 

had uitgebracht, kwam de overheid eindelijk in beweging. We schreven toen winter 2011/12.  

Al enkele maanden later werd er met veel bravoure een gebundeld geschrift ten doop gehouden, dat op 16 april 

2012 door maar liefst 9 betrokken partijen ondertekend werd. Gestreefd zal voortaan worden naar het zo snel 

mogelijk na de oogst onderploegen van stoppelakkers met graanresten. Maar wie meent dat er met uitvoering van 

dit convenant een wezenlijke verbetering van de veiligheid op en rond de luchthaven Schiphol zal optreden, komt 

bedrogen uit. Sterker nog: de onveiligheid zal zelfs excessief toenemen als gevolg van het blindvaren op het 

ondeugdelijke kompas van een volstrekt verkeerde voorstelling van zaken. Er wordt namelijk van uitgegaan, dat 

er slechts sprake is van grote aantallen ganzen in de periode direct na de graanoogst en dat het uitsluitend 

overzomerende ganzen betreft. Rondom Schiphol leven echter Grauwe Ganzen die deel uitmaken van de 

inheemse broedpopulatie. Deze dieren gedragen zich als jaarvogel, zijn in alle jaargetijden aanwezig en hun 

verspreiding en aantallen worden in sterke mate bepaald door het voedselaanbod. Dat voedselaanbod bestaat 

rondom de luchthaven in de maanden juli, augustus en september vooral uit morsgranen, die na de oogst op de 

stoppelvelden achterblijven. Aan het begin van de herfst zijn de graanresten echter grotendeels door vogels, 

veldmuizen en andere dieren geconsumeerd en beginnen de resterende graankorrels te ontkiemen en groene 

delen te vormen. Op dat moment begint de oogst van aardappels en suikerbieten. Hoewel deze gewassen totaal 

niet genoemd worden in het convenant, bestaat een groot deel van de akkers rondom Schiphol nou juist uit 

aardappel- en bietenvelden. Oogstresten van deze gewassen zijn een favoriet voedsel, niet alleen voor Grauwe 

Ganzen maar voor alle in de regio voorkomende ganzensoorten, grondeleenden en zwanen. Terwijl 

graanstoppelvelden in zomer en nazomer slechts kortstondig door ganzen bezocht worden, zijn akkers met 

valaardappelen en bietenresten een voedselbron waarop de vogels het gehele winterhalfjaar in groot aantal 

blijven foerageren. Omdat het convenant volstrekt ondeugdelijk is, behoeven die akkers niet geploegd te worden. 

Daarmee brachten de  9 ondertekenaars een kat op spek situatie tot stand, die catastrofale gevolgen voor het 

luchtvaartverkeer kan hebben. Ganzenbescherming Nederland bepleit dan ook het onmiddellijk vernietigen van 

dit convenant en het terstond aanvangen met het onderploegen van alle gewassen die groeien op akkers in de 

directe invloedsfeer van start- en landingsbanen. Dat is de prijs die grootgrondbezitter Staat der Nederlanden 

(eigenaar en verpachter van het leeuwendeel van die akkers) zal moeten betalen voor het jarenlange negeren 

van deskundig advies en het minachten van de veiligheid voor tientallen miljoenen mensen: passagiers, 

passanten, personeel en omwonenden. En voor het spelen van Russische Roulette met al het luchtvaartverkeer 

op en rondom onze nationale trots! 

 


