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Atsma: ganzenprobleem rond Schiphol moet aangepakt worden 
 
Rapport 
De ganzen zijn binnenkort vermoedelijk weer de klos in Nederland. Staatssecretaris Atsma van Milieu 
vindt namelijk dat vogels die het vliegverkeer in gevaar brengen, vergast moeten kunnen worden. Hij 
baseert zijn uitspraken op een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Daarin staat dat de 
sterke toename van het aantal vogels rond Schiphol de vliegveiligheid in gevaar brengt en dat er snel 
maatregelen moeten worden genomen om met name het aantal ganzen te verminderen. De raad 
onderzocht onder meer de noodlanding van een vliegtuig van Royal Air Maroc in juni van vorig jaar. 
Vlak na het opstijgen belandden er ganzen in de motor van het vliegtuig dat vervolgens moest 
terugkeren en op één motor laag over Haarlem vloog. Atsma benadrukt dat eerdere maatregelen 
tegen de vogeloverlast niet hebben geholpen en dat daarom harder moet worden ingegrepen. Voor 
het vergassen van vogels is toestemming uit Brussel nodig. Atsma gaat die zo snel mogelijk vragen. 
Jammer genoeg voor Atsma is het vergassen of afschieten van ganzen ook niet echt een oplossing 
voor de lange termijn. Ganzen hebben namelijk – net als veel wilde dieren – de neiging om de 
verliezen te compenseren door in het daaropvolgende jaar meer legsels te produceren. Het probleem 
is dat door de intensieve landbouw het Nederlandse boerenland zich ontwikkeld heeft tot een 
ganzenparadijs, een probleem dat ook speelt in de directe omgeving van Nederlands grootste 
luchthaven.  
 
Te eenzijdig 
Kees de Pater van Vogelbescherming Nederland onderschrijft dit en vindt de voorgestelde plannen 
van Atsma wat al te rigoureus: “Nederland is een ganzenland, dat moeten we zo houden. Je zal 
gecombineerde maatregelen moeten nemen om de veiligheid echt te verbeteren, bijvoorbeeld 
investeren in radarapparatuur om grote vogels in beeld te brengen of de inrichting van het gebied 
onaantrekkelijker maken voor ganzen. Er is nu een eenzijdige focus op het afmaken van ganzen, 
volgens ons niet de juiste oplossing voor het probleem.” Het aantal botsingen van vliegtuigen met 
vogels is in korte tijd wel aantoonbaar gegroeid. In 2008 waren het er ongeveer 160, bij gemiddeld 
400.000 vliegbewegingen. In 2009 en 2010 waren het er 280. Ook de toenemende intensiteit van het 
luchtverkeer zal hier overigens voor een groot deel debet aan zijn. 
 


