	
  

Aan het college van
Gedeputeerde Staten van Noord Holland
t.a.v. de heer J. Bond
bondj@noord-holland.nl
Betreft: Ganzenvergassing Schiphol
Zandpol, 4 juni 2012,

Geachte heer Bond,
De zich nu al jarenlang voortslepende problematiek van de ganzenpopulaties versus de vliegveiligheid rondom
luchthaven Schiphol, dreigt een catastrofale wending te nemen nu ook Gedeputeerde Staten van Noord Holland
zich achter het formeel onwettige, volstrekt tegennatuurlijke en bovendien zorgwekkend immorele
vergassingsbeleid van staatssecretaris Atsma heeft geschaard. Wij hebben de staatssecretaris tot twee maal toe
uitgelegd, dat het creëren van een populatie-ecologisch vacuüm op de wijze zoals door hem wordt beoogd,
onafwendbaar ertoe zal leiden dat er zich massaal gebiedsvreemde ganzen in de regio Schiphol zullen gaan
vertonen.
Kern van de problematiek
De staatssecretaris meent geen boodschap te hebben aan simpele natuurkundige wetten die voor ieder
ontwikkeld mens een vanzelfsprekendheid zijn. Zoals de Wet van de Communicerende Vaten, waarbij het teveel
op één plaats zich spontaan naar een locatie met een tekort verplaatst. Ook ganzenpopulaties gedragen zich als –
door de populatie-ecologie gestuurde - communicerende vaten en dat is al talloze malen onomkeerbaar gebleken.
a.

b.
c.

In uw provincie (maar onder het bestuurlijke beleid van uw ambtsvoorganger Visser) betrof het ruim 5000
Texelse Grauwe Ganzen die in 2008 door middel van vergassing en afschot werden ‘verwijderd’, terwijl uit
tellingen bleek dat de populatieomvang al binnen twee maanden weer hetzelfde niveau had bereikt door
aanvulling van elders.
In de provincie Utrecht ruimde men in datzelfde jaar duizenden ganzen in de Ronde Venen, het Eemland en
langs de Lek bij Tull en ‘t Waal / Everdingen.
Op al die plaatsen had de populatieomvang eveneens alweer na verloop van amper twee maanden het
oorspronkelijke aantal bereikt.

Toch heeft het politieke besturen – met vooral steun van het CDA - het bestaan om, tégen meerdere gerechtelijke
uitspraken in, ook in de jaren 2009, 2010 en 2011 heimelijk en buitenparlementair ruiende ganzen te laten
vergassen. Maar in geen enkel geval heeft dit geleid tot een duurzame vermindering van het aantal vogels in de
geruimde gebieden. Het wordt dus hoog tijd dat er een einde komt aan deze kortzichtige vorm van barbarij ten
koste van onze beschaving. En in dit geval: ook juist ten koste van de veiligheid van honderdduizenden
passagiers, personeel, passanten en omwonenden!
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De opmaat naar deze problematiek
Overpopulaties van bejaagbare wildlevende dieren zijn een fenomeen, dat zich in ons land pas manifesteert
vanaf het moment waarop de Flora en Faunawet door vooral confessionele parlementariërs geheel werd
omgevormd tot een projacht document. Dit is er de hoofdoorzaak van, dat de broedende ganzenpopulaties zich
vanaf de jaren 2005/06 in alle Nederlandse jachtvelden onbelemmerd hebben kunnen uitbreiden. Dit gebeurde
namelijk geheel planmatig, met het doel om onbegrensde afschotmogelijkheden voor hobbyjagers te creëren. De
daaruit voortvloeiende schade wordt afgewenteld op de maatschappij en vertaald zich in almaar hogere
compensatiebedragen die jaarlijks door het Faunafonds worden uitbetaald!
De problematiek Schiphol
In dit geval zou u zich dan ook beter kunnen afvragen, welke Schiphol- ( en wellicht ook KLM-Air France)
functionarissen er persoonlijk belang bij kunnen hebben dat er zich voor hobbyjagers rondom onze nationale
luchthaven ongelimiteerde afschotmogelijkheden van favoriete jachtobjecten als wilde ganzen voordoen. Dan
wordt wellicht meteen duidelijk waarom zowel staatssecretaris Atsma als OvV-voorzitter Joustra (beiden bekend
als grote jachtsympathisanten) zich zulke voorvechters betonen van een aanpak die alleen maar tot verdere
escalatie van het veiligheidsprobleem zal leiden. Wij noemen dat misdadig en waarschuwen nogmaals voor de
desastreuze gevolgen die dit wanbeleid kan hebben!
Er wordt al jarenlang op een schandalige wijze de hand gelicht met de vliegveiligheid op en rondom de spil en
de trots van onze nationale economie: luchthaven Schiphol. Het is ronduit bizar, dat een deskundig inrichting- en
beheeradvies uit de jaren ’90 pas anno 2012 in een beleidsvoornemen wordt vertaald. En nog altijd wordt er op
een ongehoord banale wijze de volstrekt absurde voorstelling van zaken gegeven, als zouden de bouwplannen
van aanliggende agrariërs zwaarder wegen dan het veiligheidsbelang voor honderdduizenden mensen op en
rondom onze nationale luchthaven.
Bijdragen tot oplossing
1. Daarom nogmaals: binnen een straal van minimaal twee kilometer vanaf start en landingsbanen dienen
absoluut geen gewassen geteeld te worden die voor ganzen en andere grote watervogels aantrekkelijke
voedselbronnen vormen. Financiële kosten om zoiets bij convenant te realiseren kunnen, dunkt ons, zonder
enig bezwaar uit de miljardenomzet van Schiphol gecompenseerd worden.
2. Naast het startbaanflankerende Olifantsgras, waarmee de heer Atsma uitgelezen mogelijkheden voor enorme
slaapplaatsen van spreeuwen en andere zangvogels meent te moeten gaan creëren, staat ons een keur aan
andere mogelijkheden voor ogen, variërend van uien, prei, koolsoorten, peulvruchten, bloembollen, tuin- en
perkplanten, bomen en heesters, tot glastuinbouw in combinatie met zonnecollectoren!
3. Op en rondom een Schiphol dat op een dergelijke wijze is ingericht, zullen wilde ganzen niets meer te
zoeken hebben waardoor het vliegveiligheidsprobleem grotendeels zal ophouden te bestaan. Dat desondanks
niet kan worden uitgesloten dat er incidenteel aanvaringen tussen vliegtuigen en ganzen optreden, is een
logisch gevolg van het feit dat Nederland een waterrijke delta is, waarin die dieren nu eenmaal niet weg te
denken zijn.
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Kanttekeningen bij de problematiek Schiphol
Zowel inzake het ontstaan en het bereiken van de omvang wijzen wij op de volgende factoren:
a.

Het moet ons ten slotte van het hart, dat de manier waarop zowel door de staatssecretaris van Infrastructuur
en Milieu als door de Onderzoeksraad voor Veiligheid de waarheid rond de bijna-crash met het toestel van
Royal Air Maroc in 2010 met voeten wordt getreden, exemplarisch is voor de meer dan schandelijke wijze
waarop er al vanaf 2002 (inderdaad: het aantreden van het eerste kabinet Balkenende) in deze zogeheten
“kenniseconomie”wordt omgegaan met onwelgevallige doch waarheidsconforme informatie. Die wordt
namelijk botweg genegeerd of als links hobbyisme afgedaan!

b.

Er was in 2010 absoluut geen relatie tussen de grote residente populatie Grauwe Ganzen rond Schiphol en
het groepje migrerende Canadese Ganzen waarmee het Marokkaanse toestel destijds in botsing kwam.
Sterker nog: als het luchthavenmanagement niet zelf aantrekkelijke waterpartijen in de onmiddellijke
nabijheid van start- en landingsbanen zou hebben aangelegd, dan zou dit ongeval waarschijnlijk nooit
hebben plaatsgevonden!

c.

Het aangrijpen van dit ongelukkige voorval met Canadese Ganzen die op doortrek waren naar hun ruigebied
(naar alle waarschijnlijkheid in het noordelijke deel van het Markermeer) om op grote schaal Grauwe
Ganzen te gaan vergassen, getuigt van een verontrustende vorm van immoreel ondeugdelijk bestuur,
waaraan wij het predicaat ‘ongehoorde willekeur’ zouden willen bevestigen. Wij vinden dat beschamend!

Wat ons bij veldonderzoek opviel
Omdat wij bevroedden dat de vergassingsacties van zogenaamde Schipholganzen zich in eerste instantie zullen
richten op het Waterland, waar zich momenteel erg veel vanuit Flevoland afkomstige ganzen met hun kuikens
concentreren die absoluut geen enkele relatie met Schiphol hebben, staken wij ter plaatse ons licht op. Daarbij is
gebleken, dat er inderdaad grootscheepse ruimingen gepland zijn in Waterland Oost bij Uitdam – Zuiderwoude.
De daar aanwezige broedpopulatie wordt dagelijks aangevuld met grote aantallen volwassen vogels en
donskuikens, die vanuit de Oostvaardersplassen (waar structureel voedselgebrek heerst vanwege de zeer
intensieve begrazing door runderen, paarden en herten) zwemmend het Markermeer oversteken. Na de
slagpenrui en het vliegvaardig worden van de kuikens zullen die ganzen naar Flevoland terugkeren.
Commercie als onderdeel van ‘het behoud van ellende’
De enige partij die (materieel) wel zal varen bij deze onzinnige aanslag op bij wet beschermde dieren lijkt ons de
aannemer van dit respectloze en volstrekt zinloze massacre. Evenals het inmiddels in jachtwereld toegenomen
accent hebben ook de hierin gespecialiseerde bedrijven er alle belang bij hun inzet een structureel karakter te
geven. Daadwerkelijk effectieve oplossingen worden van die zijde uiterst zelden aangereikt.
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Onze inzet als een plicht
Ook als het tot uitvoering van de voorgenomen praktijken komt willen wij de uitvoering daarvan en de effecten
ervan zo goed mogelijk volgen. Wij beschouwen het dan ook als onze plicht om de schokkende, vernederende,
dier- en mensonterende tonelen vast te leggen en wereldkundig te maken. Want een dergelijke schanddaad tegen
fatsoen, respect, waarheid en realiteitsbesef dient mondiaal aan de kaak gesteld te worden!

Met vriendelijke groet,
Namens Ganzenbescherming Nederland
N.N. Chögyal Trizin

cc: aan de staatssecretaris van I en M
aan de Onderzoeksraad voor Veiligheid
aan de vaste cie. voor I&M
aan de vaste cie. voor ELI
aan de Tweede Kamerfracties van CU, Groen Links, D’66, PvdD, PvdA, PVV, SGP en SP.
aan de Dierenbescherming
aan de Faunabescherming
aan Vogelbescherming
aan het A.N.P.
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