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Veluws Bureau voor Toerisme  
info@develuwe.nl 
Deventerstraat 19b 
7311 BH  Apeldoorn 
 
 
Zandpol, 27 december 2011, 
 
 
Geachte mevrouw / heer,  
 
 
Via de media vernamen wij, dat de Veluwe op de ranglijst van belangrijke Nederlandse 
verblijfsrecreatiegebieden recentelijk is voorbijgestreefd door zowel de kuststreek als door de 
zandgronden van Friesland, Groningen en Drenthe en naar de kroon wordt gestoken door 
Zuid - Limburg. Dat is natuurlijk jammer voor u en uw organisatie, maar nog minder leuk 
voor de talloze ondernemers die voor hun omzet geheel of gedeeltelijk afhankelijk zijn van 
recreatie en toerisme. 
Laten wij daarom maar meteen met de deur in huis vallen: naar onze mening, die ook door 
vele anderen wordt gedeeld, zou de toeristisch-recreatieve sector op en rondom de Veluwe 
sterk aan waarde winnen wanneer er ten spoedigste een einde gemaakt werd aan het slachten 
van de kip met de gouden eieren, waarmee de georganiseerde hobbyjagers nu al een aantal 
jaren dag en nacht in touw zijn. 
Het is aan de activiteiten van deze lieden te wijten, dat een van de sterkste trekpleisters van de 
Veluwse natuur, de herten, reeën, zwijnen en moeflons, zich tegenwoordig nauwelijks nog 
aan de wandelende, fietsende of zich gemotoriseerd verplaatsende mens durven te vertonen. 
Terwijl men deze diersoorten vroeger bij een bezoek aan de Veluwe zonder al teveel moeite 
in het vizier kreeg, kan er tegenwoordig dagen of zelfs wekenlang vruchteloos door bos en 
heide worden rondgedoold zonder zelfs maar een spoor van levend wild gewaar te worden.  
Dit is niet een gevolg van een decimering van de wildstand door stropers, zoals de door jagers 
geënsceneerde reportage die Een Vandaag op 5 december jl. uitzond de kijkers probeerde wijs 
te maken, maar een regelrecht uitvloeisel van de extreem wrede en buitengewoon intensieve 
bejaging door leden van de Faunabeheereenheid Veluwe en de daaronder ressorterende 
Wildbeheereenheden c.q. afzonderlijke jachtcombinaties. 
Deze lieden streven moedwillig een onnatuurlijk hoge wildstand na en maken daarbij niet 
alleen gebruik van (clandestiene en bij wet verboden) bijvoedering, maar voeren ook een 
extreem hoog afschotbeleid, waardoor de dieren worden aangezet tot onnatuurlijk hoge 
reproductie. Zo compenseren in het wild levende dieren namelijk altijd extreme verliezen. 
Om dit verwerpelijke en tegennatuurlijke doel te bereiken, worden bijvoorbeeld massaal de 
kleine (gestreepte) biggen van wilde zwijnen afgeschoten en zelfs ging men daarin zo ver, dat 
staatssecretaris Bleker vergunning verleende om daartoe gebruik te mogen maken van 
hagelgeweren. 
Men acht kogels namelijk te duur om deze aan biggen te verschieten! 
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U hoeft ons niet te geloven, maar wij hoorden jagers pochen over de aantallen biggen die zij 
op deze manier in één enkel schot hadden weten te doden! 
DAT is er de reden van waarom er op de Veluwe geen wild meer te zien is! 
De dieren houden zich bij daglicht angstig en gestrest op in het diepst van de bossen en 
hanteren vluchtafstanden die nooit eerder op de Veluwe vastgesteld werden. Tenzij zij, zoals 
bij Epe, juist vanwege de jacht hun toevlucht zoeken in de nabijheid van woningen of zelfs de 
bebouwde kom in vluchten. Hoewel er al sinds het begin van de 20e eeuw geen rasters staan 
tussen de bebouwing van Epe en het bosgebied, zijn er in meer dan een eeuw nooit zwijnen in 
het dorp aangetroffen. Jagersleugens achterhalen zichzelf namelijk altijd vliegensvlug! 
Die leugen wordt nog sterker manifest door de huidige actie van supermarktconcern Plus. Dit 
bedrijf biedt namelijk vlees van Veluws Wild tegen scherpe prijzen in de winkelschappen aan. 
En dat terwijl op 5 december jl. via de publieke media kenbaar werd gemaakt, dat de Veluwse 
wildstand door stroperij gedecimeerd zou zijn. 
Wij nemen aan dat u hieruit zelf uw conclusies kunt trekken!  
 
Het huidige ministerie van Economie, Landbouw en Innovatie blijkt niet anders dan een 
weerzinwekkend dier- , mens- en natuurvijandig bolwerk te zijn! Men breekt namelijk zonder 
de geringste inhoudelijke verantwoording de kostbare natuur af om der wille van 
milieuverwoestend kortetermijnbelang van landelijk slechts enkele tienduizenden agrarische 
bedrijven. Daarmee draait dit ministerie, op termijn en zonder slag of stoot, de 
bestaansmogelijkheden voor honderdduizenden waarachtig duurzame ondernemers in de 
recreatieve- en toeristenbranche de nek om.  
De zorgwekkende verwording van de Veluwse wildstand is daarvan een keihard bewijs! 
Jachtsympathieke voorvechters in het provinciale bestuur van Noord-Holland beoogden 
onlangs hetzelfde te gaan doen in de Kennemerduinen en de Amsterdamse 
Waterleidingduinen, door de daar levende populaties handmakke Damherten aan jagers te 
gaan vermarkten. 
Maar dat plan werd verijdeld. 
Door het gemeentebestuur van Amsterdam!  
 
Apeldoorn is de Nederlandse gemeente met het de grootste oppervlak aan natuurterreinen, 
maar tot voor kort zetelde daar een burgemeester die gerust als door de gemeenschap 
onderhouden beschermheer van alle Veluwse hobbyjagers (en van die van heel Nederland) 
mag worden aangemerkt. De vooral door zijn toedoen opgerichte ‘Stichting Eik’ en de 
daaraan verbonden financiering van de leerstoel Faunabeheer aan de WUR, beogen namelijk 
slechts één immoreel doel: het leggen van een wetenschappelijk rookgordijn om het ware 
aanzien van de jacht zo lang mogelijk te verhullen. 
Dat egoïstische uitbuiten van onze natuur door een spreekwoordelijke en electorale handvol 
hobbyjagers, gaat ten koste van de belevingswaarde van diezelfde natuur voor miljoenen 
medemensen.  
Mensen die er door hun bezoek aan dit gewest zorg voor dragen, dat de Veluwe een 
welvarend deel van ons land heeft kunnen worden. Een gewest dat nu, dankzij wetmanipulatie 
en eigenrichting van CDA en VVD, in de niets ontziende handen van zelfzuchtige uitbuiters 
is gekomen! 
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Wij hebben er persoonlijk geen enkel materieel of emotioneel belang bij of het goed dan wel 
slecht gaat met de Veluwse economie. 
Maar wij garanderen u wel, dat vermarkting van Veluws wild op de wijze waarop dit thans 
plaatsvindt, binnen enkele jaren zal leiden tot een totale leegloop van bezoekers, voor wie 
alom aanwezige wildkansels en andere jachtfaciliteiten in volkomen leeggeroofde bossen en 
heidevelden en angstig wegkruipende of vluchtende dieren, niets meer met enige 
natuurbeleving van doen hebben. 
Daarom getuigt het van verontrustend kortzichtig simplisme dat er in toeristische winkels op 
de Veluwe zwijnenpaté en hertenfilet te koop wordt aangeboden. Het is al erg genoeg dat 
hobbyjachtbastion De Hoge Veluwe reeds jarenlang het initiatief neemt in de vermarkting van 
vlees dat afkomstig is uit een postzegelgroot fragment van ons al meer dan een eeuw als 
overbevolkt te boek staand land. 
Dat moet en dat kan anders!  
Wij nemen aan dat u als belangenbehartiger van het Veluwse toerisme en de verblijfsrecreatie 
niet zit te wachten op het moment, waarop ook regio’s als de Achterhoek, Twente, Salland, 
Peel en Kempen, het Grote Rivieren gebied of het Groene Hart u als toeristische trekpleister 
voorbij gestreefd zullen zijn. Maar als er niet heel snel paal en perk wordt gesteld aan de 
uitbuiting en het onversneden wanbeheer van de Veluwse zoogdierfauna, dan zal het slechts 
een kwestie van tijd zijn alvorens het doek valt. 
Dit danken u en uw achterban dan aan de Veluwse Faunabeheereenheid. 
En aan politici en beleidsfunctionarissen die hen vanuit het landelijke en provinciale bestuur 
hiertoe in de gelegenheid stelden. 
Maar bovenal aan een staatssecretaris van Economie, Landbouw en Innovatie die er in 
uitmunt om alle Nederlandse kippen met zilveren, gouden en platina eieren met de losse pols 
de nek om te draaien.  
Wij meenden er goed aan te doen om u hiervan op de hoogte te stellen. 
 
Met vriendelijke groet  
 
 
           
   Bijlagen. Brief aan gemeente Epe  
                 Correspondentie Plus-consumentenservice 
                 Brief aan College van Gedeputeerde Staten van Gelderland  
                 Brief aan Faunabeheereenheid Veluwe  
 
 
cc: Aan alle Veluwse gemeentebesturen 
     Aan het College van Gedeputeerde Staten van Gelderland 
     Aan de staatssecretaris van E.L.I. 
     Aan de vaste commissie van E.L.I. 
     Directie Natuurmonumenten 
     Directie Staatsbosbeheer 
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     Directie Het Gelders Landschap 
     Vogelbescherming 
     De Dierenbescherming 
     De Faunabescherming 
     Vereniging voor Zoogdierstudie en Zoogdierbescherming  
     Tweede Kamer fractie Partij voor de Dieren  
     Dion Graus, PVV Tweede Kamerfractie              
 


