
	  

Nieuw Amsterdamseweg 45  |  7764 AN Zandpol  |  (0591) 553 295  |  info@ganzenbescherming.nl  |  www.ganzenbescherming.nl 

-  PERSBERICHT - 4 juni 2012 
 
 
Atsma laat in wilde weg ganzen vergassen 
 
De demissionaire CDA -staatssecretaris Atsma stoort zich niet aan gerechtelijke uitspraken en heeft met list en 
bedrog via “Brussel” ontheffing verkregen om in het belang van de vliegveiligheid duizenden wilde Grauwe 
Ganzen te laten wegvangen en vergassen, die ruien binnen een straal van 10 kilometer rondom de luchthaven 
Schiphol. Tegen dit voornemen is door De Faunabescherming beroep in Kort Geding aangetekend. 
Desalniettemin werd er in de ochtend van maandag 4 juni door het Lelystadse dierenvernietigingsbedrijf Duke 
Faunabeheer een begin gemaakt met het vangen en doden van Grauwe Ganzen. 
Echter, doet men dit niet door de vogels weg te vangen in rui-gebieden van ganzen die daadwerkelijk in de 
onmiddellijke omgeving van Schiphol leven, zoals Spaarnwoude, Mooie Nel, Noordzeekanaal, Sloterplas, 
Nieuwe Meer, Westeinderplassen, Braassemermeer en Kagerplassen. Maar Duke is hiermee gestart door te 
beginnen aan de Gouwzee onder Marken, meer dan 20 kilometer vanaf de luchthaven. De ruiende ganzen die 
daar momenteel met hun kuikens grazen, komen merendeels zwemmend vanuit de Oostvaardersplassen naar het 
Waterland, omdat zij vanwege de overbegrazing door Heckrunderen, Konikpaarden en Edelherten in het 
Flevolandse natuurgebied niet voldoende gras meer kunnen vinden om van te leven. 
 
De toevloed van Flevolandse ganzen zal in Waterland nog een dikke maand voort duren, zodat te voorzien valt 
dat er voor Duke op een erg makkelijke manier heel veel gemeenschapsgeld zal worden binnengeharkt. Want 
ruiende Flevolandse ganzen en hun kuikens zullen voor een gestage dagelijkse aanvulling zorgen!  
Op deze manier meent Atsma kennelijk een slimme uitweg te hebben gevonden om het gevaar te omzeilen, dat 
het verwijderen van ganzen uit de vaste Schipholpopulatie een toevloed tot gevolg heeft van gebiedsvreemde 
vogels, die onbekend zijn met de voortdurende bewegingen van het drukke luchtvaartverkeer. Die vertrouwdheid 
is namelijk de reden waarom de ganzen van de vaste Schiphol-populatie slecht bij uitzondering in aanvaring 
komen met vliegtuigen.  
 
De Stichting Ganzenbescherming Nederland heeft zowel de staatssecretaris, de verantwoordelijke gedeputeerde 
en de Onderzoekraad voor Veiligheid meermalen geattendeerd op de grote gevaren die er schuilen in het 
kunstmatig creëren van een ganzenvacuüm rond Schiphol. Deze autoriteiten verschuilen zich achter de bijna- 
crash van een toestel van Royal Air Maroc, dat in juni 2010 in aanvaring kwam met een groepje Canadese 
Ganzen die op weg waren naar hun ruigebied in het IJsselmeer. Dit betrof dus daadwerkelijk gebiedsvreemde 
vogels en is een niet te negeren bevestiging voor de juistheid van de waarschuwingen van Ganzenbescherming 
Nederland! 
 
Daarom zou er volgens onze opinie per direct gestopt moeten worden met het vangen en doden van ganzen in 
Waterland-oost en moet er onverwijld een begin worden gemaakt met het ongeschikt maken van de agrarische 
percelen die in de directe omgeving liggen van start- en landingsbanen. Veel van die gronden blijken namelijk 
eigendom te zijn van het Rijk en/of van Luchthaven Schiphol. De jarenlange nalatigheid van deze verpachters is 
er de ware oorzaak van dat er rondom de luchthaven een ganzenprobleem heeft kunnen ontstaan. Iedere 
geforceerde obstructie van het aanwezige populatieniveau bij de residente Grauwe Ganzen zal dat probleem 
alleen maar verergeren!  
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DSC 1128 
Ganzen en vliegtuigen: goed verenigbaar zolang de rust gewaarborgd blijft en de kat niet op het spek wordt 
gebonden.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Waterlandse Updates 004 
Vanaf het midden van de maand mei steekt dagelijks een ware armada van Flevolandse Grauwe Ganzen over 
naar Waterland en koerst af op de vuurtoren van Marken.  
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