	
  

VERTROUWELIJK
Aan de Tweede Kamerfractie van D’66
Postbus 20018
2500 EA Den Haag
Geachte mevrouw / mijnheer,
Uw Kamerfractie heeft door de unanieme ondersteuning van de motie Thieme tegen het vergassen van
honderdduizenden wilde ganzen op overtuigende wijze afstand genomen van het beleid van
staatssecretaris Bleker. Namens de ganzen willen wij u daar hartelijk voor danken.
De huidige confessioneel- neoliberale regering heeft ingezet op het heroveren van de natuurterreinen
in ons land, die gedurende meer dan een eeuw zowel dankzij particulier initiatief als door de Staat der
Nederlanden veiliggesteld konden worden. Men verklaarde bovendien zonder enige vorm van
behoorlijk proces de oorlog aan onze inheemse fauna. Als eerste getekenden wil men nu de ganzen ter
slachtbank voeren, waarvan de broedpopulaties louter als gevolg van aantoonbaar wanbeleid zulk een
grote omvang hebben kunnen bereiken. Wij leggen u dit graag nader uit.
De malaise rond uit de hand lopende dierpopulaties versus landbouwschade begon tijdens de
regeerperiode van het eerste kabinet Balkenende, toen de zelfjagende akkerbouwer, hoogleraar,
regentesk bestuurder en landbouwminister Cees Veerman zich aan het hoofd van een confessionele
hobbyjagersclub, bestaande uit de Kamerleden Schreier Pierik, Ormel, Oplaat en Van den Brink,
inzette om de kakelverse Flora – en Faunawet naar de wensen van boeren en jagers om te vormen. Het
resultaat van die ontluisterende aanval op de zuiverheid van wetgeving was een opwaarderen van
vakmatig volkomen ongekwalificeerde hobbyjagers tot Faunabeheerders. Analoog aan deze coupe
werd de FFW door middel van een amendementenregen volkomen naar de hand van boeren (zijnde de
lieden op wier grond wilde dieren leven en die zowel de baten van de jachtverpachting als die van de
schadeclaims via het Faunafonds toucheren) en hobbyjagers gezet.
Nadat deze eerste meesterzet een feit was, maakte Veerman plaats voor Gerda Verburg, die ten
behoeve van haar persoonlijke relaties en kennissenkring het jachtvriendelijke beleid voortzette*1).
Veerman’s zorgvuldig geplande missie voerde hem intussen naar de bestuurszetel van
Natuurmonumenten: de grootste particuliere grondbezitter van ons land. Korte tijd daarvoor had hij als
minister van LNV de verzelfstandiging van Staatsbosbeheer bekrachtigd en daar zijn topambtenaar
Kalden aangesteld als algemeen directeur. Als expert, die ooit promoveerde op de dissertatie ‘Grond
en grondprijzen’, is Veerman als geen ander op de hoogte van de handelswaarde van de gesommeerde
bezittingen van Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. Dat zijn namelijk bij lange na niet allemaal
onlanden, wateren en moerassen, maar ook vele duizenden hectaren (voornamelijk oude)
cultuurgronden, landgoederen, bosgebieden en buitenplaatsen.
De huidige regeringscoalitie en vooral de staatssecretaris van ELI, hebben zich ten doel gesteld om
een zo groot mogelijke oppervlakte van die natuurgebieden (welke nota bene zijn veiliggesteld en
bewaard ten behoeve van de tegenwoordige en komende generaties) te vermarkten en van de
natuurdoelstellingen te doen vervreemden. Dit is absoluut geen hersenspinsel onzerzijds, maar wordt
ook door andere deskundigen als zodanig onderkend. Leest u hierover alstublieft het opinieartikel
“Stop de Verblekering” van de hand van Frank Saris, oud-directeur van SOVON en Frits van
Beusekom, oud-directeur van Staatsbosbeheer, waarvan wij u de tekst als bijlage doen
toekomen.
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Al in 2003 heeft Veerman als LNV- minister (gebruikmakend van de Veewet 1799!) praktijkproeven
genomen met het grootschalig in beslag nemen en vergassen van hobbydieren bij particulieren,
kinderboerderijen en andere menagerieën. Er was destijds sprake van de uitbraak en verspreiding van
de Vogelgriepvariant Aviare influenza van de stam H7N7, die zich op miraculeuze wijze bleek te
verplaatsen binnen de grenzen van beoogde Agrarische Reconstructiegebieden, waarvoor op datzelfde
moment bij het WUR- instituut Alterra projectteams werden samengesteld! De hele gang van zaken
rond deze zogenaamd spontane uitbraak en de massale vergassing van tientallen miljoenen kippen,
kalkoenen, eenden, ganzen en ander gevogelte is van dag tot dag beschreven door onze medewerker
L.M.J. van den Bergh, die destijds als ornitholoog- watervogeldeskundige werkzaam was bij
Alterra. Dit feitenrelaas werd onder pseudoniem Spotvogel gepubliceerd in het boek De Pestvogels
van Veerman (ISBN 90517943355). Aanvullende informatie werd later opgenomen in het
vervolgdossier Wachten op de Pandemie (ISBN 9789051796059).
In 2008 waren de populaties broedende en overzomerende Grauwe Ganzen op veel plaatsen in ons
land dermate sterk in omvang toegenomen, dat het aantal klachten over landbouwschade en overlast
aan o.a. recreatieve voorzieningen en openbaar groen de overheid zorgen begon te baren. Op dat
ogenblik had oud-minister Veerman al gedurende een jaar als voorzitter zitting in het dagelijks bestuur
van Natuurmonumenten. Het wekte voor ons dan ook geen verbazing, dat niet het ministerie van
LNV, maar de natuurbescherming in de rechtspersonen van Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer
het initiatief namen bij de grootschalige vergassingsacties op Texel en in de provincie Utrecht. Het
besluit droeg onmiskenbare sporen van een ‘opdracht van bovenaf’ en was overduidelijk een pilot
met als doel om in de volgende jaren te starten met massale verdelgingsacties door heel
Nederland*2).
Doordat de heer van den Bergh beroepsmatig in het broedseizoen van 2007 vogelinventarisaties had
uitgevoerd op Texel en daarbij tevens vegetatiekundige typeringen had vastgelegd, was hij als
deskundige tot in detail in staat om te signaleren, dat door de directeur Natuurmonumenten J.J. de
Graeff met oneigenlijke argumenten, leugens en foutieve voorstellingen van zaken bij de Haarlemse
voorzieningenrechter vrijstelling tot het vangen en vergassen van ganzen werd verkregen. Samen
met medewerkers van Stichting de Faunabescherming hebben wij daarom in juni 2008 de gang van
zaken rond het vangen, verladen, transporteren, opslaan en doden van duizenden ganzen op Texel
geobserveerd, fotografisch vastgelegd en naar buiten gebracht.
Daarbij stonden wij voordurend in contact met de regiopolitie Noord Holland Noord, team Texel, dat
toentertijd onder leiding stond van teamchef Kamperman. Hoewel alle dezerzijds betrokkenen zich
tijdens de acties op Texel wetsconform gedragen hebben, verscheen er in september 2008 in de
Volkskrant een artikel waarin de heer van den Bergh door NM- directeur de Graeff werd beschuldigd
van belediging, intimidatie, bedreiging en bespuwen van ambtenaren in functie en NM personeel.
In december 2008 boden wij de heer de Graeff gelegenheid om in het VARA- programma ‘de
Leugen Regeert’ deze onwaarheden met bewijzen te staven. Maar de directeur van Natuurmonumenten weigerde om voor de camera’s te verschijnen. Ook toen regeerde de leugen al volop!
Wij memoreren deze gebeurtenissen hier expliciet, omdat zij onlosmakelijk onderdeel zijn van de
vuile oorlog die nu al jarenlang door agrarisch- en hobbyjagend Nederland wordt gevoerd tegen de
Nederlandse natuurbescherming en tegen personen of organisaties die opkomen voor bescherming en
behoud van en een respectvolle omgang met dieren. De sterk toegenomen populaties van broedende
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en overzomerende ganzen zijn een regelrecht uitvloeisel van de inhoudelijke verwording van de
Flora- en Faunawet tot een ordinair pro- jachtdocument. Omdat jagers dankzij de parlementaire
machinaties van eerdergenoemde Kamerleden werden opgewaardeerd tot Faunabeheerders zonder
dat de wetgever daaraan bindend een strikte Zorgplicht koppelde, gebeurde er exact waarvoor al van
meet af aan gewaarschuwd was: jagers lieten na om de ganzenpopulaties d.m.v. nestbehandeling
daadwerkelijk te beheren maar streefden juist een zo hoog mogelijke jaarlijkse reproductie na.
Daarom bejaagden zij de natuurlijke regulator van ganzenpopulaties- de vos- jaarrond te vuur en te
zwaard. Het was hen er namelijk van meet af aan er om te doen, zoveel mogelijk schade en overlast
aan agrarische teelten te veroorzaken. En dankzij het willige oor dat de confessionele agrimachthebber hen leende (en ook dankzij de op dit dossier veelal nauwelijks geïnteresseerde toenmalige
oppositie) slaagde die opzet volkomen!
Door staatssecretaris Bleker en andere CDA- woordvoerders wordt het nu voorgesteld alsof ganzen
een onbeheersbare plaag vormen, waartegen alleen massale vernietiging een adequaat middel zou
zijn. “Het énige middel”, zo verkondigde Kamerlid Atsma op 8.10.2011 in het RTL-4 programma
‘Dit was de Week”! Want ALLES zou al geprobeerd zijn om het probleem langs andere wegen op te
lossen. Dit is de zoveelste aperte leugen in deze ontluisterende strijd van de confessioneelneoliberale politiek tegen weerloze en volkomen onschuldige componenten van onze inheemse
fauna. De echte waarheid is namelijk, dat er helemaal niets is gedaan om de problematiek
structureel aan te pakken en tot aanvaardbare proporties te reduceren! Wij noemen u wat
mogelijkheden die stelselmatig veronachtzaamd werden en worden.
- De Zorgplicht is niet bindend voorgeschreven noch is deze wetshalve gebonden aan het predicaat
Faunabeheerder waarachter hobbyjagers zich mogen verschuilen. Daardoor wordt er hoegenaamd
nergens daadwerkelijk nestbeheer uitgevoerd. Van enige mogelijkheid tot handhaving is door deze
omissie dan ook geen sprake
- Er wordt niet of nauwelijks gebruik gemaakt van de veelvuldig geadviseerde mogelijkheid om d.m.v.
perceel- of strooksgewijze inzaai van speciale gras- klavermengsels ganzen van kwetsbare teelten te
houden.
- Ook wordt er niet of nauwelijks gebruik gemaakt van de mogelijkheid om d.m.v. het afrasteren met
zgn. kuikengaas de ganzenfamilies met niet vliegende jongen uit agrarische teelten te weren.
- De proef met verjaging van ganzen door Border Collies werd door het Faunafonds gestopt en
terzijde gelegd. Kennelijk kan deze succesvolle methode tot een zo sterke vermindering van het aantal
schadeclaims leiden, dat het genoemde fonds vreest voor het eigen bestaansrecht. Wij komen hier nog
op terug.
- In talloze natuurterreinen is de oorspronkelijk grazige vegetatie als gevolg van zogenaamde
natuurontwikkeling volkomen verruigd en verbost, terwijl er in zulke gebieden juist vaak erg veel
ganzen nestelen. Ook is er op veel plaatsen midden in agrarisch gebied ‘nieuwe natuur’ aangelegd.
Beheerders van dergelijke terreinen verzaken tot op de huidige dag hun zorgplicht en laten vaak
iedere vorm van maaibeheer opzettelijk na. Dat er op die manier onnodige veel landbouwschade kan
ontstaan is evident!
- Dat de Vos de belangrijkste predator is die in staat kan zijn om de ganzenpopulaties op ecologisch
juiste en duurzame wijze te beheren, is een vaststaand feit (zie de SBB-site Volg de Vos*3). Toch staat
de wetgever de jacht op dit prachtige en inherent nuttige maar soms wat lastige, dier met alle
denkbare en ondenkbare middelen toe.
Daarmee is de overheid zelf andermaal aanjager van het ganzenprobleem!
Er worden de laatste tijd allerlei argumenten van stal gehaald om de voorgenomen slachtpartijen op
honderdduizenden wilde ganzen te rechtvaardigen. Men meent daarbij een sterk punt te hebben door
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de situatie rond Schiphol ten tonele te voeren. Daarbij worden aantallen ganzen genoemd die kant
noch wal raken. De waarheid is echter, dat de directie van luchthaven Schiphol al in de jaren ’90
advies heeft ingewonnen bij de heer van den Bergh, destijds werkzaam bij het onderzoeksinstituut
IBN-DLO. Er is toen geadviseerd om met de aanliggende agrariërs in overleg te treden om te
komen tot teeltkeuzeconvenanten voor de percelen welke in de omgeving van de start- en
landingsbanen liggen. waardoor de inzaai van gewassen die aantrekkelijk zijn voor ganzen
gekanaliseerd zou kunnen worden. Ook werd destijds geadviseerd, om contractueel met
boeren/grondgebruikers overeen te komen dat percelen onmiddellijk na de oogst zouden worden
omgeploegd. In de toenmalige en huidige perceptie van de heer van den Bergh kunnen bij een
internationale luchthaven als Schiphol futiele kosten als die welke kunnen voortvloeien uit het
afsluiten van veiligheidconvenanten met omliggende agrariërs onmogelijk een bottleneck zijn. Wij
hebben deze eenvoudige mogelijkheid ook vanaf 2008 meermalen onder de aandacht van de
Schiphol- directie gebracht maar heden ten dage groeit het rijpende graan nog tot letterlijk aan de
afrasteringen van de start- en landingsbanen. Inmiddels vermoeden wij ook waarom dat zo is, maar
kunnen dat helaas vanuit onze burgerlijke positie niet verifiëren*4). Daarom verzoeken wij u om na te
doen gaan, welke leden van de Schiphol- directie en/of andere personen die beleidsmatig aan de
luchthaven verbonden zijn, als hobbyjager zijn aangesloten bij de Wildbeheereenheid
Haarlemmermeer. Dan kan wellicht duidelijk worden waar de claim moet worden gedeponeerd
wanneer er onverhoopt weer een aanvaring van ganzen met een verkeersvliegtuig of cargotoestel
mocht plaatsvinden. Want er worden inmiddels al bijna 20 jaar structurele beheeradviezen in de wind
geslagen en onzes inziens is de maat meer dan vol! Mocht u deze naspeuring ter hand nemen dan kan
het u niet ontgaan, dat de uitbaters van het bedrijf Duke Faunabeheer, dat thans is ingehuurd om rond
Schiphol massaal ganzen de nek om te draaien (letterlijk, getuige de recente uitspraken van
ganzendoder A. den Hertog in Pauw en Witteman d.d. 4.10.2011) al jarenlang prominent in dat
ledenbestand aanwezig zijn. Het lijkt ons dienstig om ook hiernaar een parlementair onderzoek in te
stellen. We leven ten slotte in een Kenniseconomie, waarin aannames alleen maar door discutabele
politieke machthebbers tot aannemelijke feiten mogen worden opgeleukt!
Wat er echter wél gebeurde in de omgeving van Schiphol is het volgende. In het kader van
natuurontwikkeling werden in de nabijheid van de luchthaven en zelfs in de onmiddellijke
invloedssfeer van de start- en landingsbanen in ruime mate moerasterreinen aangelegd. Daarin
hebben zich al snel broedende ganzen gevestigd, die almaar grotere populaties konden vormen
vanwege het achterwege laten van iedere vorm van nestbeheer. Met name een voor het
internationale luchtverkeer cruciale infrastructurele voorziening als de Polderbaan ligt daardoor
letterlijk ingekapseld in ganzenrijke broed- en voedselgebieden. Nogmaals: deze situatie ontstond
niet van de ene op de andere dag, maar is het resultaat van jarenlange opzettelijke
veronachtzaming. En van gemeentelijk- , provinciaal- zowel als centraal wanbeleid!
Het is zowel vanuit populatie-ecologisch als bestuurlijk oogpunt bezien dan ook volslagen onzin om
er van uit te gaan, dat het jaarlijks lukraak doden van grote groepen ruiende ganzen en hun
kuikens een structurele bijdrage zou kunnen leveren aan het oplossen van een probleem dat vanaf
de jaren 2004- 2005 heeft kunnen ontstaan door moedwillige verzaking van de Zorgplicht. Doordat
er nog altijd niet door de wetgever wordt voorzien in een bindende zorgplicht voor alle
terreinbeherende instanties en wildbeheereenheden, zal dit geplande en jaarlijks terugkerende
onbeschaafde massacre letterlijk dweilen met een open kraan zijn. En tot in lengte van jaren
blijven*5). Tel uit je megaverlies als zogenaamd beschaafde natie!
Wij hopen u met dit schrijven inzicht te hebben gegeven in de ware achtergronden van het ontstaan
van de zogenaamde ganzenproblematiek, die feitelijk niet anders is dan het fysieke resultaat van
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jarenlang ondeugdelijk en nalatig bestuurlijk handelen door het verantwoordelijke ministerie. En
dit enkel en alleen om de hobbyjacht ter wille te zijn!
Ingevolge jurisprudentie d.d. 28.04.2011 vanwege de uitspraak van mr. Frank Visser in de zaak van
landbouwer Schouten te Elspeet tegen het Faunafonds, waarbij werd bepaald dat niet het
Faunafonds maar de plaatselijke jachtcombinatie financieel aansprakelijk is voor de geleden
wildschade, lijkt het zinvol om de continuering van dit fonds aan een inhoudelijk parlementair
onderzoek te onderwerpen. Naar ons inzicht worden er door dit fonds al sinds jaar en dag volstrekt
ten onrechte gemeenschapsgelden uitbetaald aan grondgebruikers, die schade leden door
nalatigheid van hun hobbyjagende jachtpachters. Die bedragen belopen inmiddels vele tientallen
miljoenen euro’s!

Aan het slot van deze noodgedwongen tamelijk omvangrijke uiteenzetting, spreken wij de hoop uit dat
u zich vanuit uw parlementaire positie wilt beijveren om aan bovengenoemde bestuurlijke -,
staatsrechtelijke- en ethisch- morele misstanden een einde te maken. Vanzelfsprekend zijn wij graag
bereid om u desgewenst van nadere inhoudelijke informatie te voorzien. In woord en beeld. Want
anders dan de confessioneel- neoliberale machthebbers kunnen wij namelijk wél onze beweringen met
bewijzen staven!
Met vriendelijke groet,

Namens stichting Ganzenbescherming Nederland,
N.N. Chögyal Trizin Hof
Voorzitter

Bijlagen: opinieartikel “Stop de Verblekering”.
dvd Ganzenvangst in de Honswijkerwaard
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*1) Minister Gerda Verburg verlengde d.d. 01.04.2008 de zwanendriftvergunning van jager en
zwanendrifthouder P.Oostveen, woonachtig te Nieuwerbrug-de Bree en slachterijhoudend te
Nieuwerbrug-Weijpoort. Daarmee negeerde zij bewust een ministerieel besluit uit 1998, volgens
welk genoemde zwanendriftvergunning per 01.04.2008 voorgoed en definitief zou eindigen. De
minister informeerde noch de Kamer over deze mutatie, noch publiceerde zij dit besluit in de
Staatscourant! Wij achterhaalden dat Oostveen tot de persoonlijke kennissenkring van Verburg
gerekend moet worden, dat hij de familie Verburg al zijn levenlang kent, dat zijn zoon onroerend
goed heeft gekocht van de familie Verburg en dat Oostveen jaagt op het land van een broer van de
toenmalige minister van LNV. Als extra lijk in de kast werd zwanendrifthouder Oostveen op 28 juni
2011 door regiopolitie Hollands Midden gearresteerd bij Hekendorp (ZH), nadat hij tot 5x toe had
getracht een 86 jarige grondeigenaar te wurgen, op wiens land hij zich wederrechtelijk bevond. Ook
was er sprake van zwaar molest tegenover deze bejaarde landeigenaar. Zo ver kan bestuurlijk
wanbeleid voeren!
*2)Zie link http://weblogs.vpro.nl/dost/guus-ongeluk/
*3) Zie link http://dutchinteractiveawards.nl/volgdevos
*4) Op 30.08.2008 observeerden wij in de vroege ochtenduren ca. 1250 Grauwe Ganzen, die
foerageerden op een kort tevoren gemaaidorst perceel tarwe onder Zwanenburg. Deze akker lag
vrijwel in het verlengde van de Polderbaan, waarop iedere 2 minuten een airliner opsteeg. Wij
stelden vast, dat de aanvliegende en neerstrijkende ganzen volledig vertrouwd waren met de
vliegbewegingen van de passagiers- en cargotoestellen en dat er op geen enkel moment sprake was
van gevaarlijke situaties. Dit veranderde echter op slag, toen een hobbyjager ter plekke verscheen,
plastic houtduiflokkers plaatste op een eveneens afgeoogst perceel met morsgranen en daar
zogenaamd schadebestrijding begon uit te voeren. Al bij het eerste schot vlogen alle ganzen in
paniek op en kwamen daarbij op hoogten die reëel gevaar voor de luchtvaart konden betekenen. Wij
hebben deze situatie fotografisch vastgelegd en memoreren dit feit hier als levend bewijs voor de
wijze waarop rond Schiphol de veiligheid voor honderdduizenden passagiers, passanten en
omwonenden al sinds jaar en dag ondergeschikt wordt gemaakt aan de egoïstische belangen van de
hobbyjacht.
*5) In het voorjaar van 2008 werden er op Texel en in de provincie Utrecht vele duizenden ganzen
met behulp van CO2gas gedood. In al deze gebieden waren de aantallen alweer binnen enkele
weken aangevuld door vogels van elders. Doordat in de jaren 2009, 2010 en 2011 op geen enkele
wijze beheersmatig werd gestreefd naar vermindering van de reproductie, zijn alle dieren in 2008
volstrekt zinloos gestorven. Dit wordt dus het voorland van alle honderdduizenden ganzen die
staatssecretaris Bleker de komende jaren om het leven denkt te brengen. Een volkomen zinloze,
stressvolle en uitermate pijnlijke en langzame dood die andermaal geen enkel probleem zal
oplossen. Maar het zal ons land wél op de kaart zetten als natie die haar natuur en inheemse fauna
minacht en uitmoordt!
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