	
  

Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Epe
Postbus 600
8160 AP Epe

Geacht college,

De Stichting Ganzenbescherming Nederland zet zich vanuit een Boeddhistische levensovertuiging in
voor een respectvolle en ethologisch- zowel als ecologisch verantwoorde omgang met alle van nature
in het wild levende of uitgezette dieren, in het bijzonder ganzen en andere watervogels. De
ontwikkelingen in uw gemeente hebben ons zeer verontrust en met name de wijze waarop er in de bosen heidegebieden, die deel uitmaken van uw bestuurlijk territoir, wordt omgegaan met de aldaar
levende populaties van het Wild Zwijn, baart ons grote zorgen.
Zwijnen komen al sinds jaar en dag in de omrasterde Veluwse wildbanen voor en worden daar van
oudsher op onnatuurlijke wijze beheerd en bijgevoerd, met het oogmerk om zo omvangrijk mogelijke
(bejaagbare) populaties te realiseren. Dit bijvoederen wordt nodig geacht omdat de armelijke Veluwse
zandgronden onvoldoende eetbare biomassa leveren om aan die beoogde grote populaties zwijnen
jaarrond goede leef- en reproductiemogelijkheden te bieden. Ecologisch gezien horen zwijnen
namelijk helemaal niet op het kurkdroge Veluwemassief thuis, maar liggen hun oorspronkelijke
habitats juist in de vochtige randgebieden en in de uitgestrekte moerassen die vroeger in grote delen
van het Rijn- en IJsseldal, de Gelderse Vallei en langs de Zuiderzeekust aanwezig waren.
Het bijvoederen geschiedde vroeger met knolgewassen en granen, maar na de opkomst van
grootschalige kuikenbroederijen vond dit in toenemende mate ook plaats met schiere eieren en dode
kuikens. Hoewel de Flora en Faunawet het kunstmatig doen ontstaan van te grote populaties van
bejaagbare dieren verbiedt, is ons bekend dat dit op de Veluwe nog altijd op grote schaal plaatsvindt.
Niet expliciet is ons echter bekend, of dat ook gebeurd op het grondgebied van uw gemeente. Maar er
zijn gegronde redenen om aan te nemen, dat dit daadwerkelijk ook het geval is!
Alle in het wild levende diersoorten houden door middel van de jaarlijkse reproductie het aantal
individuen in hun populaties op een ecologisch verantwoord niveau. Soorten die per individu een
levensverwachting hebben van een gering aantal jaren en waarvan de jaarlijkse sterfte als gevolg van
klimatologische invloeden en andere factoren hoog is (zoals bijvoorbeeld bij veel zangvogels)
produceren vaak wel drie of meer broedsels per jaar en maken bovendien vaak relatief grote legsels.
Toch komen er nooit overpopulaties voor van onbejaagde soorten als Winterkoning, Koolmees,
Pimpelmees, Staatmees, Boomkruiper, Merel, Zanglijster, Roodborst etc. De natuur regelt het
populatieniveau van al die vogels zelf en de stand blijft jaarlijks rond een bepaald evenwichtspunt
fluctueren.
Daarvan is echter in het geheel geen sprake bij het gros van de diersoorten die in ons land als
bejaagbaar te boek staan. We zien dan ook, dat soorten waarvan het afschot exceptioneel hoog is,
daarop reageren door zich veel sterker te gaan reproduceren dan onder natuurlijke omstandigheden het
geval zou zijn. Dit is er de oorzaak van dat er overpopulaties ontstaan en dat is in de Veluwse bossen
te zien aan de zwijnen en in de Eper weide- en uiterwaardgebieden aan de ganzen. Maar daarover
straks meer.
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Gemanipuleerde populatiecijfers van de Veluwse Faunabeheereenheid en naar de hand gezette
adviezen van discutabele deskundigen kunnen niet verhullen, dat het procentuele aantal biggen per
worp en het jaarlijkse aantal worpen van wilde zwijnenzeugen zich al sinds vele jaren in een
onmiskenbaar stijgende lijn beweegt. Dat kwam vroeger nooit of uitermate zelden voor, maar werd
vaste regel vanaf het moment waarop het een actief hobbyjagende CDA/LPF- kamerlobby gelukte om
de Flora en Faunawet volkomen naar de hand van de Nederlandse agrarische- en hobbyjachtwereld te
zetten. Als gevolg van excessief afschot nam de zwijnenpopulatie explosief toe en dat was precies de
doelstelling van de jagers, die zich nacht na nacht beijverden om rasters en wildroosters onklaar te
maken en hekken open te zetten. Want naarmate er meer landbouwschade en verkeershinder zou
ontstaan, zou ook het klimaat voor onbegrensde afschotmogelijkheden zich sterk wijzigen. In het
voordeel van de jagers!
Zonder u te willen lastig vallen met populatie- en aanwascijfers die u ongetwijfeld reeds langs andere
weg zijn aangereikt, willen wij uw college er op attenderen, dat het verschijnen van wilde zwijnen in
de bebouwde kom van Epe slechts een logisch gevolg is van de bestiale slachtpartijen die nacht na
nacht plaatsvinden in de gemeentelijke bosgebieden. Door de gemeenschap betaalde en onderhouden
“handhavers” verjagen alle ongewenste getuigen die zich in de avonduren of vroege ochtend
wandelend of fietsend in het Veluwse buitengebied bevinden en schromen er niet voor om
verbaliserend op te treden wanneer men regels overtreedt die kennelijk ter plekke bedacht en
geëffectueerd worden! Ook daarover straks meer.
Al het in Nederland voorkomende Zwartwild, Roodwild en Reewild wordt dermate intensief bejaagd
en verontrust dat er van natuurlijk functionerende populaties absoluut geen sprake kan zijn. Vanaf het
moment waarop hobbyjagers door de wetgever voorzien werden van het volkomen misplaatste en
volstrekt inhoudsloze predicaat ‘Faunabeheerder’, is het op letterlijk alle denkbare en ondenkbare
niveaus volkomen fout gegaan met het daadwerkelijke beheer van onze inheemse fauna. Op het
Veluwemassief vertaalde zich dit in een onversneden wildgroei van ongehoord beestachtige
jachtpraktijken, waarvan op tal van plaatsen melding werd en wordt gemaakt. Maar de wetgever heeft
deze, zeker in een overbevolkt land als het onze ecologisch en ethologisch volstrekt ontoelaatbare,
woekering van ongehoord primitivisme tot op de huidige dag ongemoeid gelaten. Aangezien de
belangen voor de jacht op rood- en zwartwild op de Veluwe overwegend in handen zijn van
vermogende en – volkomen ten onrechte- “aanzienlijke” Nederlanders, is er in dit geval sprake van
een inktzwarte “groene” vorm van witteboordencriminaliteit. Geen enkele onafhankelijke en
wetenschappelijk gekwalificeerde dierecoloog zal aannemelijk kunnen maken, dat de wijze waarop er
op de Veluwe met het jachtgeweer geregeerd wordt, ook maar een grein van doen heeft met enige
vorm van gewetensvol, deskundig en ecologisch verantwoord faunabeheer. Daarenboven biedt met
name een site als www.jachthutten.nl een keur aan voorbeelden van de misstanden die op de Veluwe
aan de orde van het uur zijn. Letterlijk!
De ‘strategie’ van de Faunabeheereenheid Veluwe en de onder haar supervisie ressorterende
Wildbeheereenheden is duidelijk. “Door middel van excessief afschot het rood- en zwartwild
aanzetten tot maximalisering van de jaarlijkse voortplanting.” Daartoe worden momenteel op
weerzinwekkende schaal niet alleen volwassen dieren, maar in het bijzonder ook de biggen
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afgeschoten. Vanuit kostenoverweging met dubbelloops hagelpatroongeweren. Want zélfs het
bevredigen van ongeciviliseerde moordlust mag niet al teveel pecunia’s kosten!
Dit afgrijselijk wrede en vanuit populatie-ecologisch oogpunt bezien volstrekt verwerpelijke afschot,
vindt in tal van bosgebieden plaats met hightech jachtwapens die voorzien zijn van telescoopvizier,
lichtversterker en geluidsdemper. In wezen zijn dit vuurwapens waarvan het bezit en gebruik in een
overbevolkt land als het onze bij wet verboden zou behoren te zijn. Maar in plaats daarvan beijveren
zowel ambtenaren van politie als bijzondere opsporingambtenaren (boa’s ) zich, om zoveel mogelijk
burgers uit de Veluwse natuurgebieden te weren en te verdrijven.
Daartoe wordt op volkomen oneigenlijke wijze uitleg gegeven aan de toegangsbepalingen welke
terreinbeherende instanties c.q. grondeigenaren gesteld hebben en die kenbaar zijn gemaakt op de
toegangsborden. Talloze wandelaars, joggers en fietsers beklagen zich over de vaak volkomen absurde
manier waarop hen door boa’s de toegang tot het buitengebied wordt ontzegd en er met verbaliserend
optreden gedreigd wordt. Dit raakt de goedwillende en volkomen onschuldige burger diep in haar of
zijn rechtsgevoel! Een wel erg vernederend dieptepunt vond plaats in uw buurgemeente Nunspeet,
waar een boa het bestond om een invalide bezoekster de toegang tot voor publiek opengestelde wegen
en paden te ontzeggen. In dit geval betrof het terreinen welke in beheer zijn bij Staatsbosbeheer.
Omdat Stichting Ganzenbescherming Nederland nooit blindelings vaart op het kompas van ons niet
met naam en toenaam bekende zegslieden, namen wij zelf de proef op de som en stelden vast, dat ook
in het buitengebied van de gemeente Renkum een ambtelijke boa niet schroomde om direct met
verbalisering te dreigen, terwijl er van geen enkele vorm van wet- of regelovertreding onzerzijds
sprake was. Desgevraagd vernamen wij van terreinbeheerder SBB dat het uitdrukkelijk niet het
voornemen is om bezoekers uit de natuurgebieden te laten verdrijven door een hobbyjagende
gemeenteambtenaar, die in diensttijd en met gebruikmaking van dienstmiddelen optreedt als
schaamteloze belangenbehartiger van de grofwildjagers. Ook werd ons gemeld, dat terreinbeheerders
zich in hun eigen werkgebieden overmeesterd en geknecht voelen door jachtsympathieke
gemeentelijke- of provinciale boa’s. Aangezien ons uit meerdere boswachterijen en beheerobjecten
eensluidende berichten bereiken, gaan wij er van uit dat nagenoeg de hele Veluwe met hoge frequentie
op onwettige wijze vrij wordt gehouden van burgerpubliek, met het doel om jagers te vrijwaren van
pottenkijkers tijdens het uitoefenen van hun massale slachtpartijen. Omdat dit enkele feit strijdig is
met in de Grondwet vastgelegde Burgerrechten en het bovendien niet aangaat dat door de
gemeenschap betaald handhavend personeel de belangen behartigt van een gezelschap
wetmanipulerende hobbyisten, zullen wij hierover een klacht indienen bij de Minister van Veiligheid
en Justitie.
Hiermee zijn wij aangekomen bij de ware reden waarom er na honderden jaren probleemloos naast
elkaar existeren van mens en dier, thans sprake is van wilde zwijnen die de bebouwde kommen van
Veluwse bewoningskernen opzoeken. Het is namelijk helemaal geen kwestie van ‘opzoeken’, maar
van vluchten voor de niets ontziende moordlust van egoïstisch denkende en handelende immoreel gewetenloze hobbyjagers.
Met uw besluit om het afschot van deze dieren binnen de bebouwde kom van Epe toe te staan, bewijst
u niet alleen de geloofwaardigheid en zorgvuldigheid van het openbaar bestuur een uitermate slechte
dienst, maar geeft u er bovenal blijk van meer waarde te hechten aan de belangen van de veroorzakers
van deze ontluisterende problematiek, dan aan die van de natuur en de daarin levende wilde fauna.
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Omdat uw gemeente zich niet alleen op het Veluwemassief maar ook in het IJsseldal uitstrekt, wijzen
wij u graag op een ander raakvlak met klip en klaar wanbeheer van bejaagbare dierpopulaties, waaraan
hobbyjagers zich schuldig maken. Zowel in het – zei het qua oppervlakte relatief geringe- tot uw
gemeente behorende deel van het IJsseldal als in dat van uw aanliggende buurgemeenten Heerde,
Olst/Wijhe en Voorst, komen broedende ganzenpopulaties voor welke zich eveneens door moedwillig
wanbeheer recentelijk sterk hebben kunnen uitbreiden. Doordat de wetgever destijds opzettelijk
verzuimde om ZORGPLICHT als bindende eis te stellen aan de kwalificatie van Faunabeheerder,
hebben hobbyjagers er welbewust voor gezorgd dat de ganzenpopulaties zich onbelemmerd konden
uitbreiden.
Om hen daarbij nog extra tegemoet te komen, vervolgen deze zogenaamde faunabeheerders de vos te
vuur en te zwaard. Terwijl juist de vos de natuurlijke predator bij uitstek is, die in staat kan zijn om de
ganzenpopulaties naar een ecologisch verantwoord niveau terug te brengen. En om die dieren
duurzaam op dat populatieniveau te handhaven! Overtuigt u zich daarvan alstublieft op de
Staatsbosbeheer site ‘Volg de Vos”.
Maar deze ecologische viervoetige handhaver wordt met leugen en bedrog zwart gemaakt,
gecriminaliseerd en op beestachtige wijze massaal vermoord. Dit gebeurd door niet gekwalificeerde
hobbyisten, die op mens- en dieronwaardige wijze afrekenen met een door hen gehate concurrent.
Daaraan moet zo snel mogelijk een einde komen!
Nét als aan het misbruiken en zonder enige vorm van proces ter dood veroordelen van andere dieren
die deel uitmaken van onze inheemse natuur.
Nagenoeg alle problemen met de wilde fauna welke zich recentelijk manifesteren, vinden namelijk
hun oorzaak in de meer dan schandalige wijze waarop er door opeenvolgende kabinetten Balkenende
én door het huidige extreem rechtse kabinet met de belangen van onze natuur en de daarin levende
fauna werd en wordt omgesprongen. Niet alleen met de belangen van onze natuur en fauna echter,
maar bovenal met de belangen van alle Nederlanders, waarvan vele miljoenen de natuur en de dieren
een warm hart toedragen en aan wie onze integrale natuur en inheemse fauna formeel toebehoort.
Zó ligt dat namelijk in een waarachtig democratisch land.
Als buitenparlementaire organisatie neemt Stichting Ganzenbescherming Nederland haar
verantwoording en staat op de bres voor een beschaafde, respectvolle en op wérkelijke kennis en
feitenafweging gebaseerde aanpak van alle facetten die van belang zijn voor een waarachtig
verantwoord faunabeheer, dat gegrondvest is op onbesproken deugdelijk wetenschappelijk
bewijsmateriaal, respect voor al het leven en het fatsoen om zorg te dragen voor erfgoed dat niet ons,
maar komende generaties toebehoort.
In zulk een verantwoorde en beschaafde vorm van beheer hoort wat ons betreft niet één hobbyjager
thuis!
Wij doen dan ook een dringend beroep op uw college, om uw standpunt betreffende de omgang met
het ‘zwijnenprobleem’ te toetsten aan de strekking van dit schrijven en per direct te stoppen met het
afgeven van vergunningen om in de buitengebieden van uw gemeente excessief en ongestructureerd
op deze dieren te jagen. Zéker niet in de bestaande rustgebieden, bij of in de omgeving van zoelen en
drinkplaatsen, met gebruikmaking van uitgestrooid lokvoer en gedurende de duisternis met behulp van
semiautomatische jachtwapens welke voorzien zijn van geluiddempers.
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Wij garanderen uw college, het provinciaal bestuur evenals de rijksoverheid, dat het ‘probleem’ dan
meteen zal ophouden te bestaan!
Het lijkt ons dan ook een goede en alleszins te verdedigen FFW- beheermaatregel, om handhavend
overheidspersoneel voortaan slechts met déze bindende opdracht op surveillance te sturen. :
“handhaving conform de eisen van een wetenschappelijk aantoonbaar ecologisch verantwoord
faunabeheerplan, waarvan de uitvoering onder voortdurende controle staat van niet- jachtgelieerde
specialisten.”
Deze “handhavers” dienen burgers, wier enige ‘overtreding’ het is dat zij moordlustige hobbyjagers
voor de voeten kunnen lopen, onherroepelijk en op straffe van gepaste sancties met rust te laten!
Want er zijn in het voorbije decennium al veel teveel geschreven en ongeschreven wetten van
waarheid, openheid, eerlijkheid, respect, fatsoen en staatsrecht door jagers, jachtsympathieke
bestuurders en regenteske kapitalisten met voeten getreden!

Met vriendelijke groet.
Hoogachtend,
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Etc. etc.

. cc ter kennisname: Aan de leden van de Gemeenteraad der gemeente Epe
“
“ Apeldoorn Postbus 9033 7300 ES Apeldoorn
Arnhem
Postbus 9029 6800 EL Arnhem
Barneveld Postbus 63 3770 AB Barneveld
Brummen Postbus
5 6970 AA Brummen
Ede
Postbus 9022 6710 HK Ede
Elburg
Postbus 70 8080 AB Elburg
Ermelo
Postbus 500 3850 AM Ermelo
Hattem
Postbus 93 8050 AB Hattem
Harderwijk Postbus 149 3840 AC Harderwijk
Heerde
Postbus 175 8180 AD Heerde
Nijkerk
Postbus 1000 3860 BA Nijkerk
Nunspeet Postbus
79 8070 AB Nunspeet
Olst/Wijhe Postbus
16 8120 AA Olst
Putten
Postbus 400 3880 AK Putten
Renkum Postbus 9100 6860 AH Oosterbeek
Rheden
Postbus 9110 6994 ZJ De Steeg
Voorst
Postbus 9000 7390 HA Twello
De Minister van Veiligheid en Justitie Postbus 20301 2500 EH den Haag
De staatssecretaris van E.L.I.
Postbus 20101 2500 EC den Haag
Directie Staatsbosbeheer Princenhof Park 1 3972 NG Driebergen- Rijsenburg
Directie Natuurmonumenten Postbus 9955 1243 ZS ’s Graveland
Directie Het Geldersch Landschap Postbus 7005 6801 HA Arnhem
De Faunabescherming Postbus 150 6870 AD Renkum
Aan de leden der Eerste – en Tweede Kamer der Staten Generaal.
En daarnaast aan alle partijbureaus van in de 1e en 2e kamer vertegenwoordigde politieke
groeperingen. (want zij allen zijn verantwoording schuldig aan deze excessen, die regelrecht
voortvloeien uit Onbehoorlijke Wetgeving!)
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