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Aan de tweede kamerfractie 
van de Partij voor de Dieren 
Postbus 20018 
2500 EA  Den Haag 
 
 
Geachte mevrouw / mijnheer, 
 
Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende.  
Op de avond van Werelddierendag bood de VARA in het programma Pauw en Witteman langdurig 
forum aan ‘ganzendoder’ Arie den Hertog van het dierenvernietiging bedrijf Duke Faunabeheer, om 
land en volk kennis te laten nemen van de ronduit baarbaarse wijze waarop er door dit bedrijf met 
inheemse en bij wet beschermde wilde ganzen wordt omgegaan. Doordat de programmaredactie het 
kennelijk niet nodig had geacht om tegenover den Hertog een deskundig opponent te laten aantreden, 
mocht kijkend Nederland ter afsluiting van de enige dag in het jaar waarin dieren en dierenwelzijn 
expliciet in het centrum van de belangstelling behoren te staan, zich een kwartier lang verbijsterd 
ergeren aan de botte uitspraken van een kille huurmoordenaar.  
Afgezien van de vraag of het de taak van de publieke omroep is om op een dergelijk afschuwelijke 
manier met de gevoelens van de vele miljoenen dierenliefhebbers die ons land rijk is om te springen, 
ontgaat ons de zin en de noodzaak om dit beladen onderwerp uitgerekend op dat momnet uit te 
zenden. Zonder enige tegenspraak of deugdelijke achtergrondinformatie! 
De enige uitleg werd vernomen uit de mond van den Hertog zelf en bestond uit een cocktail van hele 
leugens, halve waarheden, verdraaide feiten en – zonder toestemming onzerzijds- uit onze 
beheeradviezen en technische rapporten overgenomen informatie. Het geheel wekte bij ons eerder de 
indruk van promotie voor de door staatssecretaris Bleker voorgenomen massamoord op 
honderdduizenden ganzen, dan van een informatieve bijdrage ten behoeve van het kijkerspubliek. Ook 
daarvoor zijn de Publieke Media niet de aangewezen spreekbuis.  
 
Zo probeerde den Hertog zijn ware missie te verdoezelen door het voor te stellen, als zou Duke 
Faunabeheer louter ter voorkoming van luchtvaartcalamiteiten rond de luchthaven Schiphol 
tienduizenden ganzen moeten ‘opruimen’. Dit zou nodig zijn om de vliegveiligheid te kunnen 
garanderen en het werd voorgedaan als zou het feit dat er thans geen toestemming is om CO2 gas als 
verdelgingsmiddel te gebruiken den Hertog er toe hebben gedwongen, dat hij de gevangen dieren 
handmatig ‘de nek moet omdraaien’. Hij zou daartoe volgens eigen zeggen ‘honderd ganzen per 
kwartier’ op deze wijze doden.  
Dit brengt de prangende vraag naar voren, of het wettelijk geoorloofd is om grote en sterke vogels als 
ganzen op zulk een primitieve en weinig trefzekere wijze om het leven te brengen. Zeker wanneer het 
wilde inheemse en bij wet beschermde dieren betreft komt het al gauw neer op barbaarse en onwettige 
dierenmishandeling! 
 
Teneinde te ‘bewijzen’ dat het rechterlijke verbod op het gebruik van CO2 gas ondeugdelijk is, 
toonden P&W een filmpje waarop te zien was hoe eendagskuikens al binnen enkele minuten stierven 
wanneer zij in een zeer enge ruimte aan gas (waarvan maar moet worden aangenomen dat het 



	  

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

inderdaad CO2 was) werden blootgesteld. Maar de realiteit is, dat volwassen ganzen en opgroeiende 
kuikens die in een container of loods aan dit gas worden blootgesteld, een pijnlijke lijdensweg kennen 
die tot langer dan een kwartier kan duren. Het was misselijkmakend om te zien en te horen hoe den 
Hertog dat keiharde gegeven bewust negeerde en bepleitte dat er spoedig weer van die walgelijke 
methode gebruik gemaakt zal mogen worden. Wij vroegen ons op dat moment af, of Henk Bleker, 
immers al jarenlang vaste gast in deze talkshow, wellicht ‘iets geregeld had’ om de lastige PvdD -
motie af te schieten. Wij achten hem daar namelijk zeer wel toe in staat!  
 
De Schipholproblematiek staat feitelijk los van Blekers waangedachte dat er door jaarlijks 100.000 
grauwe ganzen in ons land te doden, een structurele vermindering van de populatie zal optreden, die 
na 5 jaar tot een beoogde omvang van 100.000 vogels zal leiden. Want de problemen zijn ontstaan 
dankzij het confessionele gerotzooi aan de Flora en Faunawet ten tijde van de kabinetten Balkenende, 
waarbij hobbyjagers werden opgeleukt tot Faunabeheerders. Die jagers hebben al jarenlang de 
Zorgplicht dmv nestbehandeling nagelaten en zullen dat ook komende jaren doen. Ergo: ieder 
broedseizoen worden de verliezen door vergassing in het voorgaande jaar weer dubbel en dwars 
gecompenseerd door jonge aanwas. De enige mogelijkheid voor Bleker is, om die zogenaamde 
Faunabeheerders bij WET te dwingen tot het nakomen van hun ZORGPLICHT en om alle 
landbouwschade te verhalen op die moedwillig nalatige hobbyisten! Daarover bestaat inmiddels 
jurisprudentie door de uitspraak van mr. Frank Visser d.d. 28.04.2011 inzake de schadeclaim van 
landbouwer Schouten te Elspeet tegen het Faunafonds.  
Mr. Visser bepaalde, dat jagers die de Zorgplicht niet nakomen, financieel aansprakelijk zijn voor de 
door wild aangerichte schade. Hij verwees de heer Schouten met zijn vordering dan ook door naar de 
plaatselijke jachtcombinatie cq Wbe. Dat is dus ook de route die Bleker zal dienen te volgen om op 
een structurele en duurzame wijze het door de jagers veroorzaakte ganzenprobleem ook weer op te 
doen lossen. Daarvoor hoeft geen gans meer geschoten te worden, maar dient de vos onmiddellijk van 
de vrijstellingslijst en op de lijst van beschermde dieren geplaatst te worden. De jagende 
faunabeheerders zijn de aangewezen personen om voortaan ieder voorjaar in al hun jachtvelden 
(dankzij hun eigen ijver omvat dat nagenoeg ons gehele buitengebied, inclusief talloze 
natuurreservaten) een stringent nestbeheer met maiskiemolie uit te voeren. Dit beleid dient minstens 
15 opeenvolgende jaren te omvatten. Daarna zal er dan van enig probleem met overpopulaties 
waarschijnlijk geen sprake meer zijn. En in het andere geval is agrarisch Nederland dan al lang 
gewend om ermee te leven en zal er ook niet meer worden geklaagd bij het dan al 15 jaar opgeheven 
Faunafonds. Want het is van de zotte om de gemeenschap te laten betalen voor schade die om der 
wille van hobbyjachtbelangen werd aangericht! 
Zo kan dus het Faunafonds geschrapt worden van de rijksbegroting. Onze beschermde fauna zal er wel 
bij varen en de nog altijd over-gesubsidieerde boeren eten er geen boterham minder om! 
 
Nog een enkel woord over die Schiphol problematiek. Al in 1994 heeft een van onze medewerkers 
(destijds als rijksambtenaar werkzaam bij IBN-DLO) aan Schiphol geadviseerd om in overleg te 
treden met alle aanliggende boeren en convenanten af te sluiten betreffende de teeltkeuzen op percelen 
in de nabijheid van de start- en landingsbanen. Daarmee is nooit iets gedaan, ook niet nadat er in latere 
jaren wederom op dat wezenlijke aspect gewezen werd.  
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Wij hebben sterke aanwijzingen dat hobbyjachtbelangen door de Schiphol-directie belangrijker 
werden en worden geacht dan de waarachtige zorg voor de vliegveiligheid. Uit eigen onderzoek is ons 
bekend, dat zelfs tijdens intensief gebruik van de Polderbaan hobbyjagende duivenjagers het 
bestonden om meer dan 1000 grauwe ganzen op te jagen, die vrijwel in het verlengde van de 
genoemde startbaan foerageerden. Daarvan hebben wij fotografisch bewijsmateriaal! 
Naar onze stellige overtuiging zou er bij Schiphol helemaal geen ganzenprobleem zijn ontstaan 
wanneer de (gratis) adviezen destijds waren opgevolgd. Maar de thans gevolgde ‘Duke-lijn’ zal de 
problemen alleen maar verergeren. Totdat het op een kwade dag faliekant mis gaat.  
Wij voorspellen nu reeds dat daarop gewacht kan worden!  
 
We wensen u al het goede. 
 
Namens het bestuur van stichting Ganzenbescherming Nederland 
 
 
 
N.N.Chögyal Trizin Hof 
Voorzitter 
 


