	
  

UPDATEBERICHT SCHIPHOL
DE WAARHEID OVER DE RUIMINGEN VAN ‘SCHIPHOLGANZEN’
DEEL 1. EEN VOLSTREKT ONTOEREIKEND CONVENANT
Zoals u kunt lezen in de dossiers elders op deze site, heeft Ganzenbescherming Nederland al meermalen bij
zowel de staatsecretarissen van I en M en ELI als bij respectieve Vaste Commissies en Kamerfracties en bij de
Onderzoekraad voor Veiligheid gewezen op het grote gevaar dat er schuilt in het creëren van een ganzenvacuüm
rondom de luchthaven. De opengevallen plekken zullen namelijk direct worden opgevuld door gebiedsvreemde
vogels, die onvoorspelbaar reageren op de luchtvaart. Toch is het, door Atsma voorgenomen maar volstrekt
zinloze, vernietigingsbeleid ten uitvoer gebracht. Vanaf 4 juni jl. en tot op bijna 30 kilometer vanaf Schiphol. Nu
reeds is de volstrekte waanzin daarvan in het veld vast te stellen. Daarover later meer in deel 2 van dit
mediabericht.
Ook is er bij herhaling op gewezen, dat oogstresten van gewassen als Granen, Aardappelen en Suikerbieten
vanaf de zomermaanden en de herfst veel ganzen aantrekken die zich daar tot diep in de winter in grote aantallen
zullen komen voeden. Ons is bekend, dat de Schipholdirectie hierop al in de jaren ’90 vanuit het toenmalige
rijksinstituut IBN-DLO werd geattendeerd en dat destijds werd geadviseerd om middels teeltconvenanten de
omgeving van start- en landingsbanen te vrijwaren voor het verbouwen van deze gewassen. Ook werd expliciet
geadviseerd, om rondom de luchthaven alle geoogste akkers na verwijdering van het gewas terstond om te
ploegen.
In het Convenant Reduceren Risico Vogelaanvaringen Schiphol, dat op 16 april 2012 na jarenlange nalatigheid
van de overheid en het Schipholmanegement door niet minder dan 9 participanten werd getekend, komen de
gewassen Aardappel en Suikerbiet echter in het geheel niet voor. Een ongehoorde en niet te accepteren omissie,
die het convenant alleen reeds hierdoor doet verworden tot een volstrekt inhoudsloos document. Een enkele
slecht geoogste aardappel- of bietenakker kan namelijk in het winterhalfjaar vele duizenden ganzen aantrekken
en ook na het omploegen blijft veel van dat voedsel bereikbaar!
Maar hierbij blijft het niet.
De agrarische belangenvereniging LTO Nederland bestond het, om bij de ondertekening van het convenant (en
dus ten overstaan van representanten van de Staat der Nederlanden, staatsbedrijf Schiphol, de provincies Noorden Zuid Holland en Utrecht, de gemeente Haarlemmermeer, Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers,
Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en Landschap Noord Holland) als opschortende voorwaarde vast te
leggen, dat uiterlijk op 1 juli 2012 overeenstemming dient te worden bereikt over de financiële vergoeding voor het
direct na de oogst onderwerken van de graanresten. Dit is evenwel een volstrekt normale agrarische activiteit,
waaraan geen extra kosten verbonden behoeven te zijn en die logischerwijze voortspruit uit het verbouwen van
gewassen. Afgeoogste akkers dienen nu eenmaal geploegd te zijn alvorens weer bewerkt en ingezaaid te kunnen
worden!
Wij spreken er dan ook grote schande van dat het nationale en internationale belang en de levens van enorm veel
mensen op een zo schaamteloze wijze speelbal worden gemaakt van benepen zelfzucht vanuit de agrarische
sector. Want het gaat hier absoluut niet om boerenbelang, maar om de veiligheid van miljoenen mensenlevens en
om het beveiligen van niet te becijferen nationale handelsbelangen!
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De enige werkelijke dervingspost welke agrariërs en grondeigenaren onzes inziens kunnen lijden door het na de
oogst meteen onderwerken van morsgranen, is het verminderen van de waarde van de hectareprijs van
jachtverpachting ten behoeve van de hobbyjacht op ganzen, eenden, duiven en kraaien, het sinds de jaren
2005/06 zogenaamde ‘faunabeheer’. Die pachtprijzen staan namelijk in lineair verband met het aantal bejaagbare
dieren en diersoorten dat er op de akkers buitgemaakt kan worden!
Andermaal spreken wij er onze afschuw over uit dat de dagelijkse veiligheid van honderdduizenden passagiers,
omwonenden, passanten en personeelsleden afhankelijk wordt gemaakt van dergelijk volstrekt ondermaats en
mensvijandig winstbejag. Daarom is het goed te weten om welke grondeigenaren het feitelijk gaat in de
onmiddellijke omgeving van de start en landingsbanen. Zover onze informatie strekt is het leeuwendeel van die
gronden namelijk op een of andere wijze eigendom van de Staat der Nederlanden, hetzij in beheer bij
staatsbedrijf Schiphol dan wel bij het Bureau Beheer Landbouwgronden van het ministerie van ELI. Al deze
gronden worden al sinds jaar en dag zonder enige teeltbeperking als landbouwgrond verpacht!
Zoals te zien is in onze Schiphol- fotoreportages elders op deze site, verbouwd men daar wel degelijk de in het
convenant buiten beeld gehouden gewassen Aardappel en Suikerbiet. Oogstresten van deze gewassen trekken
niet alleen grote aantallen ganzen en eenden aan, maar zijn in herfst en winter ook zeer aantrekkelijk voedsel
voor Knobbelzwanen, Kleine Zwanen en Wilde Zwanen. Stelt u zich een aanvaring van een opstijgend of landend
vliegtuig met zulke kolossale vogels eens voor!
Wij voorspellen dan ook, dat bij de huidige agrarische situatie en het ongecontroleerde en volstrekt
onverantwoorde handelen van hobbyjagers rondom Schiphol er letterlijk op zulk een crash gewacht kan worden.
En wij voorspellen eveneens, dat dit geen járen meer zal duren!
Onderploegen van de akkers met oogstresten van suikerbieten en aardappels die wij aan beide kopse einden van
de Polderbaan lokaliseerden en die eigendom zijn van de Staat der Nederlanden, is met dit convenant niet
invorderbaar. Maar waarschijnlijk betreft het nog veel meer staatsgronden waarop deze gewassen verbouwd
worden
De tijd dringt echter en daarom adviseren wij het onmiddellijk buiten werking stellen van dit convenant, het vóór
de afrijping van het gewas op kosten van de Staat en van de beleidsrelevante ondertekenaars omploegen van
alle akkers die grenzen aan start- en landingsbanen. Alle hobbymatige jachtactiviteiten op vogels en zoogdieren
dienen binnen de ruime invloedsfeer van de luchthaven onmiddellijk en voorgoed beëindigd te worden. Ook
adviseren wij het instellen van een parlementaire onderzoekscommissie, waardoor de onderste steen van deze
onwelriekende windhandel ten koste van de veiligheid van miljoenen mensen en van honderden miljarden euro’s
aan handelsomzet, aan de oppervlakte wordt gehaald.
Wij streven hierbij geen enkel ander belang na dan het daadwerkelijk verbeteren van de veiligheid op en rondom
Schiphol ten behoeve van het personeel, de passagiers, de passanten en alle omwonenden. En vanzelfsprekend
het op een beschaafde en respectvolle wijze bejegenen van de vliegende medeschepselen waarmee wij het
luchtruim delen!
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