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Aan de leden van de Tweede Kamerfractie 
van de Partij voor de Vrijheid 
Postbus 20018 
2500 EA den Haag 
 
 
 
 
Geachte mevrouw / mijnheer,  
 
Met uw unanieme steunbetuiging aan de motie Thieme tegen het vergassen van wilde ganzen d.m.v. 
CO2 gas, heeft uw partij afstand genomen van het beleid van staatssecretaris Bleker met betrekking tot 
het “oplossen” van de ganzenproblematiek. Namens de ganzen willen wij u daarvoor hartelijk dank 
zeggen.  
Zoals u bekend is placht het CDA in haar beleid nagenoeg altijd met meerdere maten te meten en dat 
is ook thans weer het geval. Het probleem met de zogenaamde overpopulaties van hier te lande 
broedende en dus als inheems te beschouwen wilde ganzen, is namelijk een regelrecht uitvloeisel van 
het beleid van datzelfde CDA, dankzij wie alle Nederlandse hobbyjagers zich mogen sieren met het 
inhoudsloze predicaat ‘faunabeheerder’. Niet voor niets ontstak destijds de toenmalige directeur van 
de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging in onverholen euforie, toen hij op een landdag van zijn 
vereniging uitriep: ”Faunabeheer is uitsluitend jacht!” Daarvan plukken de ganzen en alle Nederlandse 
natuur- en dierenvrienden thans de wrange vruchten! 
Want doordat de confessionele wetgever destijds verzuimde om een bindende en strikt te handhaven 
Zorgplicht aan de status van ‘faunabeheerder’ te koppelen, voelden jagers zich niet gehouden om 
daadwerkelijk beheersmatige activiteiten te ontplooien. Zij lieten alle ganzen in hun jachtrevieren dus 
ongestoord broeden en streefden zo groot mogelijke populaties van die vogels na. De enkele positieve 
uitzondering daargelaten ontstonden er zo door het hele land almaar verder uitdijende broedpopulaties 
en groepen overzomerende nog niet geslachtsrijpe sub-adulten. Het was te voorzien dat er hierdoor in 
toenemende mate problemen zouden ontstaan met de agrarische sector, maar ook toen dit zich begon 
af te tekenen peinsde de wetgever er niet over om jagers te wijzen op hun beheerstaak en de 
ganzeneieren zodanig te behandelen dat de explosieve uitbreiding erdoor tot staan gebracht zou 
worden. Andermaal was dus de overheid zelf veroorzaker en accumulator van het probleem. Toen men 
dan ook in het voorjaar van 2008 besloot om over te gaan tot het op grote schaal vergassen van 
ruiende ganzen en hun opgroeiende kuikens heeft onze organisatie, in samenwerking met Stichting de 
Faunabescherming, zich ervoor ingezet om een eind te maken aan deze verderfelijke en volstrekt 
zinloze dierenmoord.  
Dankzij de jarenlange nalatigheid van de zogenaamd faunabeherende hobbyjagers, de prehistorisch 
wrede vervolging van de vos en het feit dat er alom in ons land in overvloedige mate natte natuur is 
aangelegd temidden van agrarische percelen, was de landelijke ganzenpopulatie inmiddels zo 
omvangrijk geworden, dat eenieder die de wet van communicerende vaten kent had kunnen weten dat 
opengevallen plaatsen heel snel weer zouden worden opgevuld door vogels van elders. Aldus 
geschiedde dan ook en de tienduizenden ganzen die er in 2008 op Texel, in de Ronde Venen, in het 
Eemland en langs de rivier de Lek op meer dan barbaarse wijze werden gevangen en vergast, zijn dan 
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ook een volkomen zinloze dood gestorven. Want nog diezelfde zomer waren in alle ontruimde 
gebieden de aantallen ganzen weer volledig aangevuld. Precies zoals wij van tevoren hadden 
voorspeld! Van ongeciviliseerd wanbeleid gesproken!  
Doordat er in de broedseizoenen van 2009, 2010 en 2011 andermaal door de wetgever niets werd 
ondernomen om jagers aan hun beheersmatige zorgplicht te houden, zijn de ganzenpopulaties almaar 
groter geworden. Dankzij het volstrekt ondeugdelijke overheidsbeleid, dat alleen maar ruim baan biedt 
aan almaar grovere misdragingen van jagers jegens dieren die deel uitmaken van onze inheemse 
fauna! En niet zelden ook tegenover mensen die hen op hun misselijkmakende moordzucht 
aanspreken.  
Staatssecretaris Bleker probeert thans een rechterlijke uitspraak te negeren en een beleid voort te 
zetten dat beoogt om in de komende jaren honderdduizenden ganzen via rücksichtsloze vangacties die 
gevolgd worden door een vreselijk pijnlijke en langzame dood, “op te ruimen”. Alsof deze edele 
dieren afval zijn! Bovendien is de missie kansloos, want doordat er nog altijd niets wordt gedaan (en 
ook niet in de toekomst gedaan zal worden) aan structurele nestbehandeling, zullen na ieder nieuw 
broedseizoen de gelederen weer geheel aangevuld zijn. Want ganzenparen brengen jaarlijks 5 – 10 
jongen groot! Hobbyjagers kunnen zich dus tot in lengte van jaren uitleven op dieren die zij zelf tot 
plaag lieten uitgroeien! Tel uit je verlies als beschaafde natie. Met dank aan het CDA!  
 
De landbouwschade welke agrariërs ondervinden door onze inheemse fauna wordt vergoed door het 
Faunafonds. Dit instituut is een artefact van het vroegere ministerie van LNV en wijst uit 
gemeenschapsmiddelen compensaties toe aan grondgebruikers die op enigerlei wijze schade of 
overlast ondervinden van in het wild levende vogels en zoogdieren. Maar boeren hebben ook een 
Zorgplicht om hun teelten op een deugdelijke wijze tegen van buiten komend onheil te beschermen. 
Daarnaast verpachten agrariërs hun landerijen aan individuele jagers of aan jachtcombinaties. Daartoe 
wordt een pachtcontract opgesteld dat doorgaans voor de duur van zes jaar geldt en waarin als 
bepaling ook het voorkómen en bestrijden van faunaschade is opgenomen.  
Door een geschil tussen een landbouwer te Elspeet en het Faunafonds ontstond er op 28 april 2011 
jurisprudentie over de vraag, wie er aansprakelijk is voor de kosten welke er voortvloeien uit 
wildschade. De rechter (in dit geval mr. Frank Visser), stelde vast dat de jager/jachtcombinatie 
aansprakelijk was voor de schade aan de maïspercelen van de bewuste agrariër. En niet het 
Faunafonds!  
Het allerbelangrijkste motief voor de hobbyjacht heet al sinds jaar en dag het voorkómen en bestrijden 
van landbouwschade te zijn. In het geval van de ganzen leidt het geen enkele twijfel dat 
jagers/faunabeheerders, ongeacht of dat nu wel of niet expliciet beschreven staat in de Flora en 
faunawet, door hun met de grondeigenaar gesloten pachtcontract gehouden zijn om alle schade aan 
agrarische gewassen te voorkomen en te bestrijden. Het is derhalve van de zotte dat er al jarenlang 
gemeenschapsgelden worden uitbetaald aan boeren, die daarnaast ook de inkomsten ontvangen uit de 
verpachting van het genot van de jacht. 
Het moet eens afgelopen zijn met al die sluiksubsidies ten koste van onze schatkist, onze natuur en 
onze fauna! In onze visie zou de heer Bleker zich veel beter kunnen beijveren om te bewerkstelligen 
dat jagers hun zorgplicht stipt en plichtsgetrouw nakomen en alle schade welke er voortvloeit uit hun 
nalatigheden zélf bekostigen. Dat zou paal en perk stellen aan de ongebreidelde excessieve 
jachtpraktijken die op talloze plaatsen in ons land dag en nacht het leven van mens en dier vergallen. 
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Want bij daadwerkelijk faunabeheer hoeft slecht sporadisch een vuurwapen gebruikt te worden. Wij 
adviseren dan ook nu reeds aan de staatssecretaris om het wetsontwerp voor de nieuwe Natuurwet te 
herschrijven en daarbij niet langer uit te gaan van de schietende, maar van de werkelijk behérende 
jager- faunabeheerder. 
We leven tenslotte in een heel klein land met bijna 17 miljoen inwoners. Men moest zich letterlijk 
doodschamen om onze inheemse fauna dag en nacht als levende schietschijven te misbruiken. Dat past 
absoluut niet in het “beschaafde land” waarover wij de minister president wekelijks in Een Vandaag 
horen spreken. 
Het wordt dus tijd voor een nieuw ethisch reveil. Maar dan wel zonder gebral over inhoudsloze 
waarden en normen!  
Wij rekenen er op dat u ook bij de vervolgbehandeling in de Kamer de motie Thieme zult blijven 
ondersteunen en uw steun blijft onthouden aan een beleid waar een land als het onze zich letterlijk 
dood voor zou behoren te schamen. 
 
In afwachting van uw antwoord, wensen wij u al het goede, 
 
 
Stichting Ganzenbescherming Nederland, 
 
 
 
 
N.N. Chögyal Trizin Hof 
Voorzitter 
 


