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BETREFT: VERMARKTING  
VELUWS WILD IN SUPERMARKTKETEN 
 
 
 
 
 
Geachte mevrouw/mijnheer, 
 
Gedurende de herfst 2011 is er meerdere malen door ons en door onze medewerker de heer Van den Bergh  
een beroep up uw verantwoordelijkheidsbesef jegens onze inheemse fauna gedaan, om af te zien van de 
voorgenomen grootschalige vermarkting van wild dat afkomstig is uit ons enige – voor Nederlandse begrippen 
grootschalige – aaneengesloten natuurgebied: de Veluwe. U heeft zich daarbij op een onbetamelijk hautaine 
wijze doofblind betoond voor deugdelijke argumentaties en vond het evenmin nodig om zich inhoudelijk te 
oriënteren door met name genoemde wetenschappelijke specialisten te consulteren, die de egocentrisch 
gestuurde onzinpraat van hobbyjagers zouden kunnen weerleggen en ontzenuwen.  
Want u wilt immers zo graag de kwaliteitskeurmerken DUURZAAM en VERANTWOORD hoog in uw vaandel 
voeren, zo liet u ons weten. Welnu: op 5 december 2011 bracht het nieuws- en actualiteitenprogramma Een 
Vandaag een reportage over dit onderwerp. Daarin werd gewag gemaakt van een decimering van de Veluwse 
wildstand. Zogenaamd door stroperij! 
Wij willen niet ingaan op de getoonde beelden, omdat deze in plaats van ‘nieuwswaarde’ met het predicaat 
‘misleiding’ geclassificeerd dienen te worden. Want voor deskundigen was in één oogopslag vast te stellen, dat 
het reportageteam van Een Vandaag werd getrakteerd op situaties, waarvan het lange tijd zou vergen om deze 
ten behoeve van televisieopnamen op filmbeelden vast te kunnen leggen. Geënsceneerde beelden dus en 
derhalve oplichting!  
Maar het is wel duidelijk wat er zich hier wérkelijk afspeelt. 
Door ons werd namelijk d.d. 26 oktober 2011 bijgaand schrijven gericht aan Burgemeester en Wethouders van 
de Gemeente Epe, waarin wij een exposé geven van de exorbitante wildgroei in de uitoefening van de 
hobbyjacht op rood- en zwartwild op de Veluwe en de rol welke zogenaamde boa’s daarbij spelen. Van deze 
brief verzonden wij ter kennisname afschriften aan de gemeentebesturen van alle Veluwse gemeenten.. 
Want de maat is meer dan vol en er moet een einde komen aan het schandelijke misbruik dat door 
confessionelen en liberalen van ons aller natuur gemaakt wordt. 
Jawel, ons aller: want de Nederlandse natuur behoort toe aan alle Nederlanders en niet aan de circa 20.000 
jachtaktehouders! 
 
Wij hebben als reactie op ons schrijven van geen enkele zijde vernomen, dat onze waarnemingen, analyses en 
conclusies niet waarheidsconform zouden zijn. De reportage in Eén Vandaag moet dan ook gezien worden als 
een vertwijfelde poging van kwaadwillende uitbuiters van onze natuur (in gewoon Hollands: hobbyjagers), om 
met volstrekt uit de lucht gegrepen beschuldigingen aan het adres van Brabantse woonwagenbewoners en 
plaatselijke werklozen, de bijna totale teloorgang van de Veluwse wildstand recht te praten. De enige échte 
waarheid daaromtrent leest u in genoemd schrijven en is dus inmiddels ook in alle Veluwse gemeenten 
bekend*1). 
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Bekijkt u alstublieft de uitzending van Een Vandaag, zodat u zich kunt overtuigen van de erbarmelijke situatie 
waarin het Veluwse wild zich bevindt. Niet door stroperij, maar door de niet aflatende moordlust van 
hobbyjagers, die zijn georganiseerd in de Faunabeheereenheid Veluwe 
Het interesseert ons niet meer of u geloof hecht aan de waarheid, want na meerdere appéls aan uw adres is  
ons geduld op.  
 
De Veluwse wildstand is gedecimeerd als gevolg van rücksichtsloze overbejaging door hobbyjagers, die zich 
vanuit de overkoepelde Faunabeheereenheid hebben voorzien van een zogenaamd Faunabeheerplan (slechts 
dienende als maskering), dat vervolgens door jagende en jachtsympathieke bestuurders ten provinciehuize door 
de Gelderse Staten werd geloosd. Inmiddels is de voormalige burgemeester van Apeldoorn (onze bos- en 
heiderijkste gemeente), mr. G. J.de Graaf, geïnstalleerd als voorzitter van de Senaat, waar wordt toegezien op de 
deugdelijkheid van wetgeving. De Graaf was eerder de beoogde voorzitter van de Koninklijke Nederlandse 
Jagers Vereniging, is prominent lid van de Veluwse Faunabeheereenheid en staat bekend als grofwildjager. Van 
“een schijn van belangenverstrengeling” gesproken!   
 
Grootgrondbezit is al sinds jaar en dag onlosmakelijk verbonden met de jacht op Rood- en Zwartwild en tot op 
de huidige datum is deze vorm van hobbymatige jachtbeoefening dan ook sterk aan feodale “rechten” gelieerd. 
Als gevolg van de mutaties die er gedurende vier opeenvolgende kabinetten Balkenende ten faveure van de 
hobbyjacht bij amendement in de Flora en Faunawet werden aangebracht en waardoor de mogelijkheden tot 
jachtbeoefening en afschot zich excessief verruimden, zijn overal in ons land de pachtprijzen voor jachtvelden 
zeer sterk gestegen. Ook op de Veluwe leidt dit er toe, dat aflopende jachtrechten niet automatisch opnieuw aan 
de plaatselijke jachtcombinatie worden verhuurd, maar dat veel jagers worden geconfronteerd met een zeer 
sterke verhoging van de pachtprijzen. Voor veel jagers met een ‘kleine beurs’ zal dit het einde betekenen van 
hun mogelijkheden om zich jachtrechten op de Veluwe te kunnen permitteren. Uit recente berichtgeving in “de 
Stentor” *2) blijkt waar deze situatie mogelijk toe kan gaan leiden.  
Naar onze overtuiging en bevindingen wordt de wildstand op de Veluwe dan ook niet in overwegende mate 
gedecimeerd door stroperij, maar zijn het de jachtcombinaties, wildbeheereenheden en individuele jagers zelf die 
roofbouw plegen op de Veluwse wildpopulaties.  
Louter daardoor is de situatie ontstaan waarin Plus het Veluwse wild in de uitverkoop kan doen! 
Het is vanzelfsprekend uw goed recht om uw eigen lijn te volgen bij het vermarkten van vlees van dieren, die 
formeel iedere Nederlander toebehoren. Maar doet u ons dan wel het genoegen om het wansmakelijke misbruik 
van het groene logo zo snel mogelijk uit uw marketingcampagnes te verwijderen. Want na de kiloknallers van 
C1000 zit Nederland bepaald niet te wachten op een knallende wildkermis ten koste van onze bedreigde, 
verdrukte en door een satanische coalitie naar het leven gestane inheemse fauna! 
 
Met vriendelijke groet,  
 
 
 
N.N. Chögyal Trizin 
 
Namens het bestuur van  
Ganzenbescherming Nederland 
 
 
 
>> Bijlagen 1 t/m 3 
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Bijlagen 
 
*1) brief aan het college van B&W van de gemeente Epe 
 
*2) artikel: “geen goed woord voor gedrag jagersduo.” Stentor Apeldoorn.  
 
*3) Foto: voervoorraad in de ‘jachthut van Cartouche’ te Speuld. (nb. het bijvoederen van wild om  zodoende 
kunstmatig de wildstand te verhogen, is ingevolge de Flora en faunawet verboden!) 
 
 
cc:   de staatssecretaris van Economie, Landbouw en Innovatie  
       de vaste commissie voor Economie, Landbouw en Innovatie 
       de gemeentebesturen van alle Veluwse gemeenten  
        het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland 
        de Tweede Kamerfracties van  CDA, CU, D’66, GL, PvdA, PvdD, PVV, SGP, SP,VVD en 50+ 
        Wakker Dier 
        De Dierenbescherming 
        De Faunabescherming 
        Natuurmonumenten 
        Vogelbescherming 
        Staatsbosbeheer Veluwe 
        Staatsbosbeheer centrale directie Driebergen 
        Het Geldersch Landschap 
        Redactie Een Vandaag 
        Redactie Editie NL 
        Redactie NOS-journaal 
        Redactie de Stentor Apeldoorn  
        Redactie de Gelderlander 
        Redactie de Volkskrant 
        Redactie Trouw  
        Redactie Algemeen Dagblad 
        Redactie de Telegraaf  
        Hoofdredactie NRC Next        
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Bijlage *2)  

Geen goed woord voor gedrag van jagersduo	  
Stentor – Veluwe, 29 november 2011 

	  	  
ZUTPHEN - H.B. (41) uit Elburg en J. van de R. (71) uit Apeldoorn zijn 'volstrekt respectloos' tegenover zowel wild als andere jagers, en bovendien een gevaar 
voor passanten. Dat zei de openbaar aanklager dinsdag in de rechtbank in Zutphen. Volgens hem lieten de beide jagers een edelhert een uur lang een doodsstrijd 
voeren, terwijl dat niet had gehoeven.	  
B. schoot het dier aan in Elspeet op 10 oktober 2009. Het liep door tot buiten B.'s jachtgebied, waar B. zijn geweer niet meer mocht gebruiken. De jager dacht 
naar eigen zeggen dat het dier dood was en liep naar Van de R. en de auto toe, waarin hij zijn buks legde. Samen gingen ze terug naar het edelhert, waar ze 
constateerden dat het nog leefde. Ze zaten zonder schiettuig en besloten daarom het dier uit zijn lijden te verlossen met een mes. Ze staken meermaals in zijn 
hart- en longstreek. Tevergeefs, want het lemmet was veel te kort. Daarop haalden ze toch de buks weer op, waarmee ze het zeer angstige en zwaargewonde dier 
een genadeschot gaven. Tussen dit schot en het eerste schot zat ongeveer een uur. Veel te lang, vond de aanklager, en de poging met het mes was 
'onprofessioneel'.	  
Volgens de officier van justitie hebben B. en Van de R. tal van jachtregels aan hun laars gelapt. De politie volgde de twee overigens al langer, omdat duidelijk 
was dat er werd gejaagd op onlogische plekken. Jagers stelden eerder onder meer vast dat B. een pijlstaarteend neerschoot. Er vloog wat langs en hij schoot er 
maar naar, bekende hij. Hij zag pas later dat hij een beschermde eend had neergeschoten. Ook hielden de twee te weinig afstand van een sloot waar eenden 
werden gevoederd.	  
	  
De officier eiste 240 uur werkstraf plus een maand voorwaardelijke celstraf en 500 euro boete tegen B., die bovendien in een tweejarige proeftijd niet meer zou 
mogen jagen. Voor Van de R. kwam hij op bijna dezelfde straf uit. Diens werkstraf viel veertig uur lager uit. Uitspraak op 13 december. 

Bijlage *3) 	  
Foto: voervoorraad in de ‘jachthut van Cartouche’ te Speuld. (nb. het bijvoederen van wild om  zodoende 
kunstmatig de wildstand te verhogen, is ingevolge de Flora en faunawet verboden!) 

 


