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Aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid 
Anna van Saksenlaan 50 
2593 HT den Haag 
 
 
 
 
Zandpol, 5 december 2011, 
 
Geachte mevrouw/ mijnheer,  
 
Met gevoelens van ontzetting en verbijstering namen wij via de media kennis van de uitspraken van 
uw voorzitter, met betrekking tot de aanbevolen aanpak van de ganzenproblematiek rondom de 
luchthaven Schiphol. Wij zijn van uw raad genuanceerde en op onomstotelijke feiten gebaseerde 
uitspraken, conclusies en aanbevelingen gewend en werden dan ook zeer onaangenaam verrast door de 
volstrekt ondeskundige en zelfs tendentieuze uitspraken van de heer Joustra, die een regelrecht 
gevaar betekenen voor de vliegveiligheid op en rondom Schiphol! 
 
De Stichting Ganzenbescherming Nederland onderschrijft de problematiek van de grote 
ganzenpopulaties rondom Schiphol ten volle, maar hecht er sterk aan om er op te wijzen, dat de groei 
van die populaties tot het huidige niveau in overwegende mate veroorzaakt werd door 
moedwillige nalatigheid van personen, die thans dreigen te worden aangewezen om het 
probleem ‘op te lossen’. Wij doelen hiermee op de Nederlandse hobbyjagers, die dankzij talrijke 
ondeugdelijke mutaties welke er gedurende de regeerperioden van de kabinetten Balkenende bij 
amendement werden aangebracht in de Flora en faunawet 2002, van het predicaat 
“faunabeheerder” werden voorzien, zonder dat de wetgever daaraan een bindende en 
onherroepelijke Zorgplicht koppelde. Deze Zorgplicht is echter wel vastgelegd (althans behoord dat 
te zijn) in de contractuele pachtovereenkomst die jagers dienen te sluiten met grondeigenaren!  
Het niet bindend en onherroepelijk koppelen van Zorglicht aan de status van hobbyjagend 
faunabeheerder, is er de oorzaak van dat het opwaarderen van deze niet daartoe specialistisch 
opgeleide noch gecertificeerde hobbyisten tot zogenaamde faunabeheerders, onafwendbaar 
leidde tot het ontstaan van zo groot mogelijke bejaagbare populaties van favoriet jachtwild. 
Zoals ganzen! Want jagers zijn totaal niet gebaat bij het nemen of bevorderen van structurele 
maatregelen die leiden tot functionele aantalregulatie. Integendeel: zij streven juist het doen 
ontstaan van overlast en landbouwschade na, om zodoende ten eigen faveure de 
afschotmogelijkheden te verruimen! Daaraan, en in dit geval ook aan de ongestructureerde 
aanleg van nieuwe natuur in de nabijheid van onze nationale luchthaven, danken wij die grote 
ganzenpopulaties. 
 
Meer informatie daarover gelieve u aan te treffen in bijgevoegd schrijven, dat door ons naar aanleiding 
van deze problematiek aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu werd gericht. 
 
De veiligheid van passagiers, personeel, passanten en omwonenden wordt rond Schiphol al lange 
tijd op een meer dan onbehoorlijke wijze ondergeschikt gemaakt aan andere belangen! Zoals u 
in ons schrijven aan de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu kunt lezen, adviseerde 
onze medewerker L.M.J.van den Bergh, die als rijksambtenaar gedurende tientallen jaren was 
betrokken bij het landelijke en internationale wetenschappelijke onderzoek aan watervogels met 
als specialisme ganzen, al in de jaren ’90 aan de directie van Schiphol om in overleg te treden 
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met de aanliggende agrariërs. Kernpunten van zijn telefonisch advies waren het d.m.v. 
teeltkeuze en bouwplannen onaantrekkelijk maken als voedselgebied van de agrarische percelen 
rondom de luchthaven en het terstond na de oogst van gewassen omploegen van de akkers. De 
heer van den Bergh herinnert zich nog destijds gevraagd te hebben of dit telefonische advies op 
schrift en aan het Schipholmanagement ter hand gesteld diende te worden, maar heeft nadien 
nimmer meer iets hieromtrent vernomen.  Tot op de huidige dag zijn de aanbevolen maatregelen 
achterwege gebleven! 
Ook hierover berichten wij in ons schrijven aan de staatssecretaris van I&M. 
 
Uw voorzitter blijkt een fervent pleitbezorger te zijn voor het vangen en vergassen van zoveel 
mogelijk ganzen. Zoals wij ook aan de staatssecretaris van I&M uitleggen, vormt het kunstmatig 
creëren van een ecologisch vacuüm in het ganzenvoorkomen rond Schiphol, juist de meest 
zekere garantie op het excessief toenemen van de kans op aanvaringen met een opstijgend of 
dalend vliegtuig. Wij vinden het ronduit ongehoord, dat de voorzitter van uw onderzoeksraad 
deze uitspraak zonder enige nadere studie of deskundig advies plein publiek in het NOS- 
journaal wereldkundig heeft gemaakt. Maar dit is nog slechts een fractie van onze grief tegen 
deze zorgwekkende devaluatie van de inhoudelijke deugdelijkheid van het onderhavige werk 
van de Onderzoeksraad.  
 
In het voorjaar van 2010 werd namelijk een onderzoek gestart door Bureau Waardenburg te 
Culemborg, waarbij door Duke Faunabeheer te Lelystad ruiende Grauwe Ganzen werden 
voorzien van een zender, die zich bevond in een behuizing van harde kunststof en die op de rug 
van de vogels werd bevestigd. Dit geschiedde ondanks het feit, dat onze medewerker, de heer 
Van den Bergh, uitdrukkelijk (doch ongevraagd) had gewezen op de extreme gevaren welke er 
in schuilen, wanneer zulk een hardplastic voorwerp (waarin zich bovendien een zender bevindt 
die uit metalen onderdelen is samengesteld) samen met een 3 – 4 kilogram wegende volwassen 
gans in de straalmotor van een opstijgend of dalend vliegtuig mocht belanden. Technische 
deskundigen achtten namelijk de kans zeer groot, dat een dergelijke aanvaring het exploderen 
van de straalmotor tot gevolg zou kunnen hebben. Het laat zich niet moeilijk raden tot welk een 
catastrofale vliegramp dat zou kunnen leiden! Bovendien worden de vogels zeer ernstig in hun 
bewegingen gehinderd wanneer er een zender op hun rug wordt bevestigd, waardoor de kans op 
aanvaringen aanzienlijk toeneemt.  
 
Ondanks de nadrukkelijke waarschuwingen van de heer van den Bergh zette men het onderzoek 
toch door, waarbij er naar verluidt een 16 tal ganzen van een dergelijke zender werden 
voorzien. Al binnen twee weken bleken er daarvan niet minder dan 14 uitgevallen te zijn, zodat 
het onmogelijk was om die dieren nog op te sporen en te doden. Korte tijd later viel ook het 
zendsignaal van de overige twee zenders stil. In principe bevinden al deze van harde voorwerpen 
voorziene dieren zich dus kennelijk nog in de ganzenpopulatie rondom Schiphol. Ook wanneer 
het nog slechts één zo’n gezenderde vogel mocht betreffen, dan valt dit te typeren als de 
spreekwoordelijke tikkende tijdbom! Wij vinden het volstrekt onbegrijpelijk dat er aan dit 
cruciale aspect niet de minste aandacht is geschonken. Maar het geeft bovenal weer, met welk 
een ontoelaatbaar nonchalance er rond de nationale luchthaven met het leven en de veiligheid 
van reizigers, personeel, omwonenden en passanten wordt omgesprongen! 
Dat baart ons grote zorgen!  
 
In onze brief aan de staatssecretaris van I&M besteden wij ook veel aandacht aan de rol die de 
hobbymatige uitoefening van de jacht speelt bij het optreden van situaties, die gemakkelijk tot zeer 
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ernstige aanvaringen of zelfs crashes kunnen leiden. Wij memoreren daarbij een uit eigen onderzoek 
gedocumenteerd voorval dat zich afspeelde in de ochtenduren van zaterdag 30 augustus 2008 *1), maar 
zijn er van overtuigt dat soortgelijke situaties zich met grote regelmaat voordoen in de onmiddellijke 
omgeving van de start en landingsbanen. Plezierjagers, ook wanneer zij zich door wetmanipulatie 
mogen hullen in de vermomming van ‘faunabeheerder’, vormen een minstens zo groot gevaar voor 
de vliegveiligheid van het luchtverkeer op en rondom Schiphol als de ganzen waarop zij zo graag 
hun jachtgeweren richten! Dit is niet een uit de lucht gegrepen vooronderstelling, maar keiharde 
realiteit, die gedeeld wordt door velen die de wildgroei van de hobbyjacht rond de luchthaven 
uit de dagelijkse praktijk kennen *2). 
Dit is een situatie, die door uw Onderzoeksraad naar onze mening en overtuiging op een meer 
dan schandalige wijze genegeerd wordt. Daarmee is uw rapportage naar ons inzicht verworden 
tot een inhoudsloze farce met een ongehoord vernietigend piotentieel 
 
Wij beschreven de situatie reeds in onze brief aan de staatssecretaris van I&M, maar willen deze hier 
graag uitvoerig gedocumenteerd herhalen. Want de veiligheid van miljoenen luchtreizigers, het 
board- en grondpersoneel, honderdduizenden omwonenden en onbekende aantallen passanten 
wordt gedurende 365 dagen per jaar, 7 dagen per week en 24 uur per etmaal met voeten 
getreden door hetgeen hobbyjagers, met hulp van de confessioneel- liberale machten binnen de 
overheid, tot stand hebben gebracht en nog altijd tot stand brengen!  
Daarop had het onderzoek naar de ganzenproblematiek rondom de luchthaven zich behoren te 
richten, maar in het rapport wordt hier zelfs niet de geringste aandacht aan geschonken! 
Zo heeft ganzenspecialist en provinciaal ambtenaar D. Tanger voor uw Onderzoeksraad bijna 
woordelijk de adviezen herhaald, die door de heer van den Bergh destijds aan Schiphol werden 
gegeven.  
Daarvan is zelfs geen letter of leesteken terug te vinden in uw rapport!  
Als oud ambtenaar van LNV herkende de heer van den Bergh in het rapport van de 
Onderzoeksraad naar deze bijna -crash de, door hem als exemplarisch getypeerde, hand van uw 
huidige voorzitter, die van 1987 tot eind 2001 als Secretaris Generaal de hoogste ambtenaar was 
op dat departement. Hij vraagt zich af, waarom uitgerekend deze persoon een onomstreden, 
deugdelijk en deugdzaam instituut als de Onderzoeksraad voor Veiligheid kan en mag 
voorzitten. Naar zijn stellige overtuiging past een diepgaand parlementair onderzoek naar het 
jarenlange functioneren van deze oud topambtenaar en naar zijn benoeming tot voorzitter van 
deze raad, perfect in het streven naar uitbanning van corruptie, zelfzucht en eigenrichting 
binnen het openbaar bestuur. Dit rapport is naar zijn gevoelen een tastbaar bewijs voor de 
dubbele agenda’s die kennelijk een rol spelen bij Joustra’s missie in deze Schipholkwestie.  
Feitenverdraaiing en vervreemding van specialistische kennis en deugdelijke adviezen zijn naar 
onze overtuiging geen componenten die thuis horen in een rapport van een raad als deze.Wij 
spreken dan ook onze grote afkeuring uit voor de wijze waarop uw voorzitter pogingen 
onderneemt om de waarheid rond het ontstaan, de omgang mét en de voorhanden zijnde 
mogelijkheden tót het beheersbaar maken en oplossen van het probleem, buiten beeld te houden. 
 
Er wordt in ons land al lange tijd gesproken over het structureel aanpakken van de 
ganzenproblematiek door middel van grootschalig afschot en het vergassen van deze dieren gedurende 
de ruitijd. Maar er wordt ook al vele jaren op geattendeerd, dat de grote broedpopulaties van ganzen in 
ons land hebben kunnen ontstaan door enerzijds de sterke toeneming van verruigde natte terreinen in 
het kader van natuurontwikkeling en nieuwe natuur en anderzijds door het veronachtzamen van 
zorgplicht door grondeigenaren en terreinbeheerders en door hen die door de wetgever zijn 
aangewezen om te waken voor het ontstaan van schade- of overlast veroorzakende overpopulaties, in 
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casu: de hobbyjagende zogenoemde ‘faunabeheerders”. Wij attendeerden er al eerder op dat deze drie 
factoren (natuurontwikkeling, nieuwe natuur en verzaken van zorgplicht) ook rondom luchthaven 
Schiphol de basis vormen van het ontstaan en accumuleren van de problematiek.  
De Grauwe Gans is in Noordwest- en Midden Europa gedurende de afgelopen drie decennia zeer sterk 
toegenomen en heeft zich als broedvogel gevestigd in habitats en in regio’s waar zij vroeger zelden of 
nooit gezien werden. Ganzen worden in hun tweede of derde levensjaar geslachtsrijp en niet 
geslachtsrijpe dieren vormen groepen die zich in, of in de omgeving van, het broedgebied ophouden. 
Na de vorming van paren vallen deze groepen uiteen en zoeken de gepaarde vogels zich een geëigende 
plaats om aan het voortplantingsproces deel te nemen. In een land als het onze zijn nagenoeg alle 
optimale broedterreinen al vele jaren ook optimaal bezet, zodat nieuwkomers op de 
voortplantingsmarkt zich aan de periferie van hun geboorteplaats moeten vestigen. Of elders! 
Dit veroorzaakt een onafgebroken zoeken naar nog vacante of populatieluwe broedgebieden en is er de 
oorzaak van, dat de ruimingen op Texel, waar in het voorjaar van 2008 ca. 5000 Grauwe Ganzen door 
middel van vergassing of afschot werden verwijderd, al binnen een tijdsverloop van enkele weken 
werden teniet gedaan door de vestiging van ganzen die afkomstig waren uit andere gebieden Hetzelfde 
geldt voor de Grauwe- , Canadese- en Brandganzen die eveneens in 2008 uit gebieden in de provincie 
Utrecht werden verwijderd. Ook daar waren de gelederen alweer voor het invallen van de herfst 
aangevuld!  
 
Het is dan ook volstrekt onbegrijpelijk en zelfs bizar te noemen, dat de GanzenG7 zich hebben 
uitgesproken vóór de - tot mislukken gedoemde - vernietiging van honderdduizenden “zomerganzen”, 
zonder dat daar een structurele aanpak van de werkelijke oorzaken van die overpopulaties tegenover 
staat. Wij kunnen dan ook niet anders dan constateren, dat deze knieval voor een aanpak waarvan 
eenieder die beschikt over deugdelijke kennis van dierecologie en populatiedynamica dient te weten, 
dat het de problematiek op termijn alleen maar zal verergeren, louter moet zijn ingegeven uit eigen 
behoudzucht. Ons staat daarbij als pressiemiddel de subsidieafhankelijkheid voor ogen!  
Bovendien werd de omvangrijkste maatschappelijke organisatie die in de G7 is vertegenwoordigd – 
Natuurmonumenten- ten tijde van het overleg voorgezeten door de persoon uit wiens agri- 
materialistisch denken de in 2003 op grote schaal gepraktiseerde massale ruimingen van gehouden 
pluimvee stammen. Maar kippen, kalkoenen en pekingeenden zijn gehouden dieren en Veerman’s 
gedachtegoed had nooit mogen verworden tot “oplossing” voor problemen die zich in de vrije natuur 
met wildlevende dierpopulaties voordoen. Zeker en vooral niet in een zich beschaafd noemend 
“Kennisland”, dat middels ratificatie van internationale Verdragen, Conventies, Richtlijnen en 
Beginselen zich heeft verplicht om conform die afspraken te handelen! Bovendien verbiedt zowel de 
Europese- als onze Nederlandse vigerende wetgeving het doden van ganzen door middel van CO2 gas!   
 
Het kan niet genoeg beklemtoond en herhaald worden dat er in geheel Noordwest Europa 
sprake is van een dermate groot surplus aan potentiële broedvogels in alle aanwezige 
ganzenpopulaties, dat iedere poging om door middel van geforceerde lokale aantalreductie de 
problematiek duurzaam op te lossen, op zijn Hollands gezegd niet anders is dan onrealistische 
waanzin! De populaties zijn nagenoeg overal in ons land zo groot geworden dankzij het 
ongestructureerde beleid op het gebied van natuurontwikkeling, het in overwegende mate 
moedwillig nalaten van nestbehandeling, de excessieve bejaging en het furieus vervolgen van de 
Vos.  
De omvang van natuurlijke dierpopulaties is rechtstreeks gelieerd aan de ecologische 
draagkracht (carrying capacity), waarbij de beschikbaarheid van voedsel en de natuurlijke 
sterfte cruciale factoren zijn. Deze twee parameters bepalen in overwegende mate de grootte van 
een lokale populatie en zorgen ervoor dat er stabiliteit optreedt. Bij een ongewijzigd 
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voedselaanbod zal onnatuurlijk hoge sterfte dan ook altijd worden gecompenseerd door een 
tegennatuurlijk hoge jaarlijkse reproductie. Wij voorspellen dan ook nu al wat er te gebeuren 
staat wanneer er mocht worden overgegaan tot het effectueren van de beoogde, zowel vanuit de 
dierecologie, de populatiedynamica als vanuit ethisch -morele fatsoen en gedragregels 
verwerpelijke vorm van structureel wanbeleid. Het wegvangen en wegschieten van steeds weer 
nieuwe ganzen zal met zekerheid garant staan voor het continu optreden van onveilige situaties 
op en rondom Schiphol Want ganzen zijn dieren die aan sterke traditionele gedrag- en 
terreingebruikregels gebonden zijn. Zij kénnen hun broed- en voedselgebieden tot in de kleinste 
details en residente vogels zullen dan ook zelden een werkelijk gevaar voor de vliegveiligheid 
vormen *3). Zéker wanneer er in de omgeving van start- en landingsbanen geen gewassen 
ingezaaid, geteeld en geoogst worden die door ganzen (en andere watervogels) als voedsel 
worden gebruikt.  
Dit verandert echter dramatisch wanneer men - zoals dat nu al jarenlang het geval is – bezig 
blijft met het ongestructureerd doden van zoveel mogelijk van deze dieren. Want daardoor 
veroorzaakt men moedwillig situaties waarin er voortdurend ruimte wordt geboden aan vogels 
uit andere gebieden, om zich rondom de luchthaven te vestigen. Juist deze van elders afkomstige 
dieren- die niet vertrouwd zijn met het vliegverkeer en bovendien de terreinomstandigheden 
niet kennen, vormen voortdurend een groot gevaar voor opstijgende en dalende vliegtuigen. 
 
Jagers schieten graag op ganzen omdat deze dieren – zeggen zij- schuw zijn en daardoor moeilijk 
bemachtigd kunnen worden. De waarheid ligt echter (zoals bij vrijwel alles wat hobbyjagers beweren) 
volkomen anders. 
 
Van nature zijn ganzen namelijk helemaal niet schuw voor de mens en daarvan zijn talloze 
gedocumenteerde bewijzen voorhanden uit gebieden waar niet of nauwelijks op deze dieren gejaagd 
wordt. Ganzen leren de mens in verband te brengen met gevaar, juist doordat er zoveel op hen gejaagd 
wordt. Toen staatssecretaris Faber in 1998 alle jacht op ganzen in ons land sloot, duurde het slechts 
enkele maanden alvorens de vogels hun aangeleerde schuwheid aflegden en op plaatsen gingen 
foerageren waar zij zich voordien niet waagden. Uitsluitend vanwege de jacht!  
Door de enorme verruiming van de foerageermogelijkheden als gevolg van het wegvallen van jacht als 
verontrustingfactor, gingen de ganzen ons land ecologisch veel natuurlijker benutten dan voordien het 
geval was. Zij verspreidden zich sterker over grote gebieden en daardoor nam al in de jaren 1998 – 
2002 het aantal schadegevallen sterk af.  
 
Dit zette kwaad bloed bij jagende en agrarische parlementariërs (en hun achterban) in de kabinetten 
Balkenende en dat leidde tot talloze jachtvriendelijke mutaties in de Flora en Faunwet, die op 
01.04.2002 in werking was getreden. Daarmee werd de, nog maar amper correct ingestelde, biologisch 
ecologische klok bij de hier te lande voorkomende ganzenpopulaties, weer vele jaren terug gezet. 
Sindsdien is dat van jaar tot jaar alleen maar erger geworden, vooral (zoals al eerder gezegd) door het 
structureel nalaten van de eerdergenoemde Zorgplicht en het decimeren van de vossenpopulatie. 
Doordat ganzen zo fel verjaagd en bejaagd worden zijn zij op talloze plaatsen in ons land ongehoord 
schuw. Niet alleen voor voetgangers of fietsers in het buitengebied, maar ook voor gemotoriseerd 
verkeer. Dat is een gevolg van het feit dat zij door hobbyjagende ‘faunabeheerders’ veelvuldig vanaf 
(water)wegen, sloten en paden vanuit auto’s, motorboten of zelfs vanaf tractoren beschoten worden. In 
een land met bijna 17 inwoners die een grondoppervlakte van slechts 42.000 km2 bewonen, valt er 
voor deze dieren dus letterlijk geen moment te leven waarin zij het zich kunnen permitteren om 
minder alert te zijn. 
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Rondom Schiphol is een aantal jaren geleden een zone van 10 kilometer ingesteld, waarbinnen 
jaarrond op alle ganzen wordt geschoten. Idiotie, omdat juist door die voortdurende bejaging de 
dieren letterlijk van hot naar her moeten vliegen om zich nog te kunnen voeden! Aan deze 
waanzinnge heksenjacht dient dan ook zo spoedig mogelijk een rigoureus einde te komen! 
 
In het wild levende dieren zijn zeer goed in staat om hun populaties binnen ecologisch 
verantwoorde grenzen te houden. Koolmezen broeden bijvoorbeeld wel 3x per seizoen en 
brengen per broedsel tot meer dan 14 jongen groot. Niemand schiet er op deze vogels en 
evenmin worden zij voor menselijke consumptie weggevangen. Toch zijn er ieder voorjaar weer 
opnieuw ongeveer evenveel mezen als in het voorgaande jaar. Wél bestaat er duidelijk een 
broedsurplus, omdat nieuwbouwwijken en bosaanplantingen direct door deze vogels bevolkt 
worden. En dat gaat ook zo met merels, heggenmussen, vinken etcetera… 
 
Maar bij bejaagbare diersoorten zien wij een gans ander beeld. Ten gevolge van het vaak 
excessieve afschot gaan zulke soorten zich volstrekt onnatuurlijk sterk reproduceren vanuit een 
ecologische drang om verliezen te compenseren. Dat jagers daarvan op een schandalige wijze 
misbruik maken is tekenend, maar dat een wetgever hen daarin carte blanche geeft is 
ongehoord. Toch hebben vier opeenvolgende kabinetten Balkenende en het huidige kabinet 
Rutte kans gezien om van ons hele buitengebied een ontluisterende wildkermis te maken. 
Een wildkermis, waardoor zich vreselijke rampen kunnen gaan voltrekken.  
Daarom is het alarmerend, dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid onder verantwoordelijkheid 
van haar voorzitter er blijk van geeft, waarheidsconform handelen ondergeschikt te maken aan 
de verwerpelijke belangen van hobbyjagers en het meer dan discutabele streven van veel 
agrariërs. Want wij kunnen geen andere reden bedenken waarom structurele beheeradviezen 
botweg genegeerd en in uw rapportage achterwege gelaten zijn. Dat kan naar onze overtuiging 
niet aan gewone onachtzaamheid worden toegeschreven, maar dient duidelijk een doel waaraan 
moedwillig de belangen van de veiligheid van miljoenen mensen ondergeschikt worden gemaakt. 
 
Daarom willen wij u het volgende in overweging geven:  
1)  Aangezien de directie van Schiphol al meer dan 15 jaar op de hoogte is van de mogelijkheid om 

d.m.v. effectieve maatregelen de aanwezigheid van grote aantallen ganzen op agrarisch 
percelen rondom de start- en landingsbanen te beperken of zelfs geheel te voorkomen, maar er 
in al die jaren niets ten goede is veranderd in het agrarische gebruik van die terreinen, dienen 
er nu ten spoedigste gebruik- en beheerconvenanten tussen Schiphol en de betreffende 
agrariërs tot stand te komen. Desnoods onder dwang van de overheid!  

 
2)  Er dient per direct gestopt te worden met het rücksichtsloze bejagen en verstoren van ganzen in 

het gebied met een straal van 10 kilometer rondom de luchthaven en daarbuiten, omdat niet de 
foeragerende maar juist de vliegende ganzen gevaren voor de vliegveiligheid opleveren.  

 
3)  Er moet bevorderd worden dat gras- en bouwlandgebieden die gelegen zijn buiten de directe 

gevarenzone voor inkomend en vertrekkend vliegverkeer, zo optimaal mogelijk als 
voedselgebied voor ganzen worden ingericht en beheerd.  

 
4)  In alle nieuw aangelegde of bestaande moerasterreinen binnen de directe invloedsfeer van de 

start- en landingsbanen dient het vegetatiekundige beheer te worden afgestemd op het 
beperken van de vestigingsmogelijkheden voor broedende ganzen. Dit zal doorgaans 
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neerkomen op een stringent maaibeheer van natte en vochtige grazige of met moerasvegetatie 
begroeide terreinen. 

 
5)  Alle op de terreinen van de luchthaven aanwezige waterpartijen dienen te worden verwijderd of 

voor watervogels onaantrekkelijk gemaakt.  
 
6)  Ieder voorjaar dienen in alle aanwezige ganzennesten de eieren behandeld te worden met 

maiskiemolie. Dit moet gebeuren conform de daarvoor aanbevolen werkwijze. Hobbymatige 
“Faunabeheerders”lijken ons de eerst aangewezenen om deze beheermaatregel ingevolge hun 
jachtpachtcontractuele verplichtingen nauwgezet en voor eigen rekening uit te voeren.  

 
Door de bovengenoemde maatregelen te effectueren zal er spoedig een situatie bereikt kunnen worden, 
waarbij er in de gevarenzone rond start- en landingsbanen een sterk verminderde aanwezigheid van 
ganzen en andere watervogels zal optreden. Cruciaal daarbij is het, dat er voor de aanvang van het 
groeiseizoen 2012 convenanten worden gesloten, die een einde maken aan de teelt van gewassen 
waarmee ganzen en andere watervogels worden aangetrokken. Al ingezaaid graan of ander voor 
ganzen aantrekkelijk gewas dient met Round up te worden doodgespoten en ondergeploegd en 
vervangen te worden door een andersoortige teelt. Dit dient de topprioriteit te krijgen die het al veel te 
lang onthouden is!  
 
Omdat het vermoeden bestaat dat hobbymatige jachtbelangen de achterliggende oorzaak zijn van het 
jarenlange nalatig handelen van de Schipholdirectie, adviseren wij u met klem om te doen nagaan 
welke functionarissen van Schiphol en/of KLM-Air France in het bezit zijn van een jachtakte en 
wellicht zijn aangesloten bij de Wildbeheereenheid Haarlermmermeer. 
Ook adviseren wij u te doen onderzoeken, welke veiligheidsprocedures er zijn gevolgd en wie de 
opdrachtgever was van het onderzoek dat in 2010 werd uitgevoerd door Bureau Waardenburg en 
waarbij Grauwe Ganzen werden voorzien van zenders die zich in een behuizing van harde kunststof 
bevinden. 
Voorts adviseren wij u te doen nagaan, hoeveel van deze in 2010 aangelegde zenders er zich 
mogelijkerwijze nog altijd aan ganzen bevinden die deel uitmaken van de Schipholpopulatie. 
Wij herhalen nogmaals, het verbijsterend te vinden dat er aan deze extreem gevaarlijke situatie 
in het geheel geen aandacht is geschonken in uw rapport. 
Want het ultieme doel van onderzoek naar bijna-rampen is immers, om een waarachtige ramp 
te voorkomen! Wij betwijfelen zeer of de essentie en mogelijke impact hiervan wel tot uw 
voorzitter is doorgedrongen. 
Uit deze laatste constatering vloeit ons advies voort, te doen nagaan welke relaties uw voorzitter als 
natuurlijk persoon onderhoudt met de hobbyjachtwereld. Daarin vermoeden wij namelijk het antwoord 
op de vraag, hoe een onderzoek van uw commissie tot zulk een minderwaardig werkstuk heeft kunnen 
verworden. 
 
Aangezien dit onderzoek voortkomt uit de noodzaak tot het vinden en ten uitvoering brengen van 
deugdelijke, adequate en duurzame oplossingen voor een problematiek waarvan dagelijks 
tienduizenden luchtreizigers, board- en grondpersoneel, passanten en omwonenden het slachtoffer 
kunnen worden, willen wij u in ernstige overweging geven om ook de rol te doen onderzoeken, die de 
minister van Veiligheid en Justitie heeft gespeeld bij het benoemen van deze voorzitter als coördinator 
van het werk van de Onderzoeksraad voor Veiligheid.  
 
> 
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Want naar ons oordeel heeft deze minister de nationale en internationale veiligheid én de 
geloofwaardigheid van het openbaar bestuur hiermee een ongehoord slechte dienst bewezen! 
Ten slotte adviseren wij u om ook te doen onderzoeken in welke relatie de Staatssecretaris van 
Infrastructuur en Milieu staat tot de hobbymatige beoefening van de jacht en het ten koste van alles 
nastreven van agrarische belangen. Want ook aan politiek- bestuurlijk blunderen in een zaak waarin 
honderdduizenden mensenlevens op het spel kunnen staan, dienen naar onze overtuiging duidelijke en 
harde grenzen gesteld te worden!  
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
N.N. Chögyal Trizin 
 
 
 
 
 
 
 
*1)   zie opmerking en bijlage in brief aan staatssecretaris van I&M 
 
*2)  o.a. Vereniging voor Bescherming van het Leefmilieu in de regio Schiphol (B.L.R.S.) 
 
*3)  De aanvaring van het toestel van Royal Air Maroc betrof geen Grauwe Ganzen uit de lokale “Schiphol-

populatie”, maar Canadese Ganzen die afkomstig waren van elders en die zich, op weg naar hun ruigebied in 
het noordelijke IJsselmeer, op geringe hoogte boven Schiphol - Zuid bevonden. Dit ondersteunt de conclusie, 
dat gebiedsvreemde ganzen een groter risico vormen voor de vliegveiligheid dan residente vogels.    

 
 
cc : de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu  
      de vaste commissie voor Infrastructuur en Milieu 
      de vaste commissie voor Economie, Landbouw en Innovatie 
      Tweede Kamerfracties van CDA, CU, D’66, GL, PvdA, PvdD, PVV, SGP, SP, VVD en 50+ 
      College van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht  
      Colleges van B&W en Gemeenteraden van de gemeenten:  

Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Beverwijk, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemstede, Hillegom, Lisse, 
Roelofarendsveen, Sassenheim, Uithoorn, Velsen, IJmuiden, Zaanstad. 

      Landschap Noord Holland 
      Natuurmonumenten 
      Vogelbescherming 
      Redactie NOS-journaal 
      Redactie Editie NL RTL4 
      Hoofdredactie Algemeen Dagblad 
      Hoofdredactie NRC Next 
      Redactie de Volkskrant 
      Redactie Trouw 
      Redactie de Telegraaf  
   
 


