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Aan de staatssecretaris van 
Infrastructuur en Milieu 
Postbus 20901 
2500 EX den Haag 
 

 
 
Zandpol, 30 november 2011 
 
 
Geachte heer Atsma, 
 
Met verbijstering namen wij kennis van de berichtgeving in het NOS- journaal van 29 november, over de situatie 
van vogeloverlast op en rondom de luchthaven Schiphol. Daarbij kwam zélfs onze nationale weidevogel de 
Grutto prominent in beeld: nota bene een vogelsoort die absoluut geen gevaar oplevert voor de luchtvaart en die 
juist als het visitekaartje van ons nog altijd natuurrijke land beschouwd zou dienen te worden! 
De huidige problematiek met sterk gegroeide ganzenpopulaties is niet van de ene op de andere dag ontstaan, 
maar een voorzien en voorspeld resultaat van jarenlange veronachtzaming van elementaire adviezen, 
aanwijzingen en waarschuwingen, die door het management van de luchthaven stelselmatig in de wind geslagen 
werden.  
 
Al in de jaren ’90 werd onze medewerker de heer L.M.J. van den Bergh, destijds als ornitholoog werkzaam bij 
het LNV- onderzoekinstituut I.B.N. en in een later stadium bij onderzoeksinstituut Alterra, vanuit de directie van 
luchthaven Schiphol benaderd met de vraag, welke maatregelen er mogelijk waren om de kans op aanvaringen 
van vliegtuigen met de zich destijds ontwikkelende broedpopulatie van Grauwe Ganzen te verkleinen. De heer 
van den Bergh heeft toen geadviseerd, om in contact te treden met omliggende agrariërs en middels het afsluiten 
van beheer- en teeltkeuzeconvenanten te streven naar een situatie, waarin er op akkerland in de omgeving van de 
start- en landingsbanen geen gewassen geteeld zouden worden die als voedsel aantrekkingskracht op ganzen 
kunnen uitoefenen. Genoemd werden destijds granen, gras, suikerbieten, stoppelknol, wortelen, maïs en 
aardappels. Heel nadrukkelijk werd daarbij geadviseerd om te bewerkstelligen, dat na de oogst de akkers zo 
spoedig mogelijk zouden worden omgeploegd, omdat oogstresten veel ganzen en andere vogels aantrekken.  
Met dit advies is echter tot op de huidige dag niets gedaan, hoewel ons met zekerheid bekend is dat er ook door 
andere partijen eensluidende adviezen aan Schiphol zijn aangereikt. Ook door Hofganzen- Ganzenbescherming 
Nederland! 
 
Toen gedurende de jaren ’90 in ons land de Natuurontwikkeling en de aanleg van Nieuwe Natuur in zwang 
kwam, zijn er in de directe omgeving van de luchthaven op ruime schaal moerasterreinen aangelegd, waarin zich 
in toenemende mate ganzen en andere watervogels konden vestigen.  
De terreineigenaren, beherende instanties en de plaatselijke Wildbeheereenheid – formeel en wettelijk verplicht 
om te waken voor het ontstaan van schadeveroorzakende overpopulaties- hebben van meet af aan iedere vorm 
van populatieregulerend  nestbeheer nagelaten. Daardoor heeft de broedpopulatie van de Grauwe- , maar ook 
die van de Canadese- , de Nijlgans en de verwilderde boerengans, in de Haarlemmermeer en aangrenzende 
gebieden zich onbelemmerd kunnen uitbreiden. Wij zijn er van overtuigd, dat hobbymatige jachtbelangen hierbij 
een cruciale rol hebben gespeeld. En dat nog altijd doen!  
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Daarbij hebben de verrichtingen van uw hobbyjagende parlementaire partijgenoten Schreijer Pierik, Oplaat en 
Ormel, bijgestaan door toenmalig LPF- kamerlid Van den Brink, een doorslaggevende rol gespeeld bij het naar 
de hand van agrariërs en jagers zetten van de Flora – en Faunawet en het opwaarderen van hobbyjagers tot 
faunabeheerders. Nét als overal in ons land zien wij ook rondom Schiphol waar dat toe heeft kunnen leiden! Wij 
adviseren u dan ook als bewindspersoon, om zich middels de handelingen der Tweede Kamer der Staten 
Generaal ervan te overtuigen, hoe die desastreuze wetswijzigingen destijds tot stand zijn gekomen. Want evenals 
bij opstijgende en landende verkeersvliegtuigen, is het ook in het beleid en openbaar bestuur van groot belang 
om zonder vertroebelende obstakels tot een juiste koers te komen. 
 
In het voorjaar van 2008 besloot men om op het eiland Texel de daar aanwezige broedpopulatie van de Grauwe 
Gans te decimeren, door de volwassen en subadulte vogels en de nog niet vliegvlugge kuikens gedurende de 
ruitijd weg te vangen en te vergassen. In totaal werden er op die manier circa 4800 ganzen “verwijderd”, terwijl 
er in diezelfde periode door jagers enkele honderden dieren werden afgeschoten.  
Dit vernederende massacre leidde er wél toe dat erg veel toeristen Texel de rug toekeerden, wat de plaatselijke 
economie een miljoenenderving opleverde. Wij nodigen u uit om zich er zelf van te overtuigen, welk door het 
Faunafonds in het voorjaar van 2008 uitgekeerde schadebedrag dit debacle moest rechtvaardigen. Mijnheer 
Atsma, dat gaat om een bedrag dat te futiel was om er een woord aan vuil te maken! Buitendien: al binnen 
enkele weken was de Texelse populatie weer aangevuld met ganzen van elders en waren er op het eiland 
zo mogelijk nog meer Grauwe Ganzen aanwezig dan tevoren. Gebiedsvreemde ganzen, die niet bekend 
waren met de plaatselijke gedoog of verjaagsituatie. Zodat er per saldo méér overlast en schade optrad 
dan voorheen.  
Ook dát was vooraf voorspeld, maar moedwillig in de wind geslagen! In datzelfde voorjaar werden er in de 
Ronde Venen, de Eempolder en bij fort Honswijk (allen gelegen in de provincie Utrecht) vele duizenden 
Grauwe-, Brand- en Canadese ganzen door middel van vergassing om het leven gebracht. Ook daar waren de 
populaties alweer na enkele maanden volledig aangevuld door ganzen van elders!  
  
Datzelfde staat te gebeuren wanneer er bij Schiphol op een identieke, ecologisch bezien volstrekt waanzinnige, 
manier zal worden gestreefd naar het met harde hand verkleinen van de ganzenpopulatie.  
Ganzen zijn namelijk vogels mijnheer Atsma. 
En één van de meest in het oog springende kenmerken van vogels is dat zij zich, net als vliegtuigen, door de 
lucht kunnen verplaatsen. Sterker nog: dat doen zij! 
Massaal zelfs! 
Want dankzij de eerder genoemde moedwillige ‘verkrachting’ van de Flora en Faunawet en het 
verstrekken van beroepsmatig - specialistische bevoegdheden aan volstrekt ongekwalificeerde hobbyisten, 
is uw eigen partij het CDA aantoonbaar en onweerlegbaar de hoofdveroorzaker van het ontstaan van 
overpopulaties van ganzen en ander favoriet jachtwild in ons land!  
Iedere residente gans die uit de omgeving van onze nationale luchthaven wordt verwijderd, zal dan ook direct 
worden vervangen door een gebiedsvreemde soortgenoot. Zo werkt de natuur nu eenmaal mijnheer Atsma. 
U zult toch wel eens gehoord hebben over de communicerende vaten uit de elementaire natuurkunde? 
Welnu: het is dom en kortzichtig om de werking van zulk een mechanisme uit de natuur- en werktuigkunde 
slechts in reageerbuizen te veronderstellen. 
De hele natuur werkt namelijk zo! 
Kortom: een lokaal vacuüm wordt onder natuurlijke omstandigheden altijd aangevuld door het 
populatiesurplus van elders: duidelijker kunnen wij het niet voor u verwoorden! 
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Daarom zou het ronduit misdadig zijn om de door u en uw ambtscollega Bleker geuite plannen ook 
daadwerkelijk ten uitvoer te brengen!  
 
Er nog van afgezien dat zowel Europese als Nederlandse wetgeving dit verbied!  
 
Residente ganzen kénnen de omgeving van de luchthaven als hun spreekwoordelijke broekzak en zijn volkomen 
vertrouwd met het af en aanvliegen van airliners en cargokisten *1). Die dieren dienen dan ook met rust gelaten 
te worden en kunnen heel eenvoudig beheerd worden door gebiedsmatige- en landbouwkundige geleiding. 
Daarvoor is het slechts noodzakelijk, dat het Schiphol management eindelijk datgene doet wat men al 
direct na het advies uit de jaren ’90 had behoren te doen: in overleg treden met alle agrarische 
ondernemers waarvan de bedrijfsterreinen in de directe omgeving van de luchthaven liggen. En 
bewerkstelligen, dat er zich rondom de luchthaven niet langer een uitnodigend luilekkerland voor 
grazende watervogels uitstrekt.  
Iedere dag die er verstrijkt zonder dat er aan deze cruciale voorwaarde is voldaan, speelt de Schipholdirectie 
moedwillig Russische Roulette met de veiligheid van passagiers, personeel en omwonenden!  
 
U hoort ons niet zeggen dat daarmee de kous af is, mijnheer Atsma.  
Want niet voor niets zijn wij specialisten in het structureel, duurzaam en zowel ethologisch als ecologisch 
verantwoord aanpakken en oplossen van ganzenproblemen. Daarom leven wij immers al jarenlang in een 
Kenniseconomie!  
Maar u hoort ons wél zeggen, dat het schandalig is dat dit probleem überhaupt heeft kunnen ontstaan en ertoe 
kon leiden, dat er volstrekt zinloze, tijd en geldverslindende handelingen werden verricht die botweg 
overeenkomen met het letterlijk afdwingen van de kans op een vreselijke crash. Maar dát dossier zullen wij 
aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid voorleggen, omdat ook op dat niveau de tijdige waarschuwingen 
op een meer dan onbehoorlijke wijze genegeerd werden. 
  
Wat ons betreft is de maat meer dan vol mijnheer Atsma. Terwijl uw ambtscollega en partijgenoot Bleker zich 
beijvert om alle ecologische en populatiedynamische kennis en kunde die ons land zou behoren te koesteren, 
samen met onze onbecijferbaar waardevolle natuur, flora en fauna op de confessioneel- neoliberale vuilnisbelt te 
storten, neemt de kans op een vreselijk luchtvaartongeluk alleen maar toe. 
Niet door de ganzen, maar dankzij het verwerpelijke wanbeleid op talloze terreinen van het openbaar bestuur.  
En last but not least, dankzij het enghartige eigenbelang van hobbyjagers en de jarenlange onachtzaamheid van 
terreinbeheerders. 
Alle materiële schade die dit tot dusverre al heeft opgeleverd, behoort daarom op dát conto geschreven te 
worden! 
 
 
 
Met vriendelijke groet,  
 
Namens het bestuur van Ganzenbescherming Nederland 
N.N. Chögyal Trizin 
 
 
>> vervolg op volgende blad 
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*1)  Op 30 augustus 2008 waren wij er getuige van, hoe er op zojuist afgeoogste graanvelden parallel aan de 

autoweg A9 en gelegen tussen de verlengde Domineeslaan en de Kromme Spieringweg onder 
Zwanenburg, circa 1250 Grauwe Ganzen foerageerden op percelen die zich vrijwel in het verlengde van 
de Polderbaan uitstrekken. Vanaf die startbaan stegen met grote regelmaat verkeers- en 
vrachtvliegtuigen op. De ganzen kwamen in de vroege ochtend groepsgewijze aanvliegen uit de richting 
van het recreatieterrein Spaarnwoude en het natuurontwikkelingsobject langs het Noordzeekanaal onder 
Assendelft. Zij vlogen daarbij op hoogten die geen enkele bedreiging vormden voor de opstijgende 
toestellen. Terwijl de ganzen rustig foerageerden op de voedselrijke akkers, plaatste een hobbyjager op 
een afgeoogst graanveld langs de Domineeslaan een aantal plastic houtduifmodellen en begon vanuit een 
hinderlaag op invallende duiven te schieten. Het betrof hier derhalve geen schadebestrijding, maar 
nutteloze Plezierjacht op duiven. En dit op een afstand van amper 500 meter vanaf de plaats waar iedere 
2 minuten een airliner opsteeg, terwijl er zich pal tussen die opstijgende toestellen en de hobbyjager ruim 
1250 foeragerende ganzen bevonden! Wij hebben fotografisch vastgelegd wat er vervolgens gebeurde en 
zagen de ganzen al bij het eerste schot dat werd afgevuurd massaal opvliegen en daarbij de zone in het 
verlengde van de Polderbaan kruisen. Daarbij stegen zij op tot hoogten waarbij een aanvaring met een 
opstijgend vliegtuig niet denkbeeldig was. Bovendien hadden de ganzen in het geheel geen belangstelling 
voor de opstijgende toestellen, waarmee zij vertrouwd waren. Hun aandacht ging daarentegen volledig 
uit naar de activiteiten van de jager in hun voedselterrein! Wij waren verbijsterd, maar vernamen van 
passerende inwoners van Zwanenburg dat dit soort verstoringen door jagers ter plaatse zeer regelmatig 
voorkomen. Het lijkt ons dan ook zinvol om geregistreerde aanvaringen van vliegtuigen met ganzen bij 
de Polderbaan te toetsen aan de activiteiten van jagers in het gebied tussen Zwanenburg- Vijfhuizen en 
Boesingherliede. Of beter nog: in het gehele gebied met een straal van 10 km rondom de luchthaven. 
Want daar zou per direct iedere vorm van moedwillige verstoring van foeragerende ganzen verboden 
dienen te worden!   

 
- Bijlagen: foto’s 30.08.2008 
 
 
cc:  Onderzoeksraad voor Veiligheid 
      Vaste Commissie voor Infrastructuur en Milieu  
      Vaste Commissie voor Economie, Landbouw en Innovatie  
      Tweede Kamer fracties van CDA, CU, D’66, GL, PvdA, PvdD, PVV, SGP, SP, VVD, 50+ 
      College van Gedeputeerde Staten van Noord Holland 
      De Faunabescherming 
      Vogelbescherming 
      Natuurmonumenten 
      Landschap Noord Holland 
      Colleges van Burgemeester en wethouders en Gemeenteraden van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, 

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