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Green Deal Vogelwerende Teelt Olifantsgras
Betrokken partijen
-		 Miscanthusgroep (boeren uit Haarlemmermeer)
-		 Wageningen UR
-		 Rijksoverheid

Beschrijving initiatief
De partners in deze Green Deal onderzoeken of de teelt van olifantsgras (Miscanthus) ervoor kan zorgen
dat de omgeving rond Schiphol onaantrekkelijk wordt voor ganzen en andere grotere vogelsoorten.
Het groeiend aantal ganzen rond Schiphol dat nu op het boerenland afkomt, heeft een negatieve invloed
op de vliegveiligheid. Daarnaast willen de partners met deze proef nieuwe grondstoffen voor Schiphol en de
biobased economy telen en daarmee economische, innovatieve en duurzame perspectieven bieden.
De partijen willen de vliegveiligheid rond Schiphol verbeteren en de concurrentiekracht van de boeren in de
omgeving van Schiphol vergroten. Zij hebben er allemaal belang bij dat vliegen en landbouw naast elkaar
kunnen bestaan. Dit initiatief past in een breder kader van verduurzaming van Schiphol waar het gaat om
experimenten met vogelwerende gewassen.

Resultaten
-		 Na afloop van het pilotproject weten de partijen of de teelt van olifantsgras een positieve invloed heeft
op de vliegveiligheid.
-		 Na afloop van de pilot weten de partijen of nieuwe grondstoffen economische, innovatieve en
duurzame perspectieven bieden voor de boeren in de omgeving van Schiphol.
Einddatum: 31-12-2015

Inzet en acties partijen
De boeren Miscanthusgroep (boeren uit de Haarlemmermeer)
-		 3 boeren uit de Haarlemmermeer starten in het voorjaar van 2012 met de teelt van olifantsgras.
Na 2 jaar is deze rijp voor de oogst.
-		 De Miscanthusgroep zal alle praktijkkennis delen.
-		 De boeren stoppen de teelt als blijkt dat het juist tot een verslechtering van de vliegveiligheid leidt.
Wageningen University and Research Centre (Wageningen UR)
-		 Wageningen UR kan de proef met olifantsgras benutten voor het vogelonderzoek (onder andere naar
ganzen).
-		 Wageningen UR neemt de coördinatie van de proef met olifantsgras op zich.
-		 Wageningen UR zal kennis- en onderzoeksgelden inzetten voor het economisch rendabel maken van
biobased materialen uit (bio)raffinage van olifantsgras.
-		 Wageningen UR zal de boeren helpen bij het afzetten van het gewas en het bedrijfsleven inschakelen in
de keten.
-		 Wageningen UR zal in samenwerking met theGROUNDS, het innovatieplatform van Schiphol, ruimte
maken voor exposure voor de proef met olifantsgras en zo in samenwerking met de Rijksoverheid en
het bedrijfsleven de kennistransfer en communicatie via de TestingGrounds faciliteren.
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Inzet en acties Rijksoverheid
-		 De Rijksoverheid levert via de Dienst Landelijk Gebied en in overleg met betrokken overheden kennis
en kunde rond de landschappelijke inpassing van dit gewas en de invloed ervan op de omgeving.
Daarnaast bevordert de Rijksoverheid dat er zo veel mogelijk een aaneengesloten proefgebied ontstaat.
-		 De Rijksoverheid faciliteert de kennistransfer en communicatie internationaal, in de richting van
gemeente Haarlemmermeer, provincie en andere betrokken bestuursorganen.
-		 De Rijksoverheid zet zich samen met Schiphol en de betrokken boeren in om te monitoren op
vogelwerendheid.
-		 De Rijksoverheid brengt deze pilot onder de aandacht van de topsectoren logistiek, biobased economy,
energie en chemie. De verkenning van BBE-toepassingen is interessant, omdat innovatie gestimuleerd
wordt, waaruit een nieuwe markt kan ontstaan.
Voor meer informatie
www.rijksoverheid.nl/greendeal
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