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Betreft Schadeafschot onder valse voorwendselen 
 
Aan de vaste commissie voor Economie, Landbouw en Innovatie 
cie.eli@tweedekamer.nl 
 
 
Zandpol, 28 februari 2012,  
 
 
 
Geachte mevrouw / heer, 
 
ʻDe beschaving van een land of natie is af te meten aan de wijze waarop men met zijn dieren omgaat.ʼ Deze 
uitspraak van de grote staatsman en filosoof Mahatma Ghandi is, met betrekking tot de in onze natuur levende 
inheemse dieren, zelden in sterkere mate manifest geweest als vanaf het moment waarop in 2002 het eerste 
kabinet Balkenende aantrad en met grote voortvarendheid begon met de sloop van de juist in werking getreden 
Flora en Faunawet. Dit leidde tot een nagenoeg volledige afbraak van een natuur- en faunabeleid, dat gedurende 
bijna een volle eeuw langzaam doch gestadig vorm had gekregen. 
Langzaam, omdat het beleid stoelde op kennis welke door jarenlang minutieus wetenschappelijk onderzoek was 
verkregen.  
Gestadig, omdat de wetenschap zichzelf voortdurend verrijkt, aanvult en verbeterd met nieuwe visies, 
invalshoeken en expertisen. 
Dit leidde er toe, dat ons land zich sinds de jaren ʻ90 van de twintigste eeuw had opgesmukt met het predicaat 
“Kenniseconomie”.  
Aan dit alles meenden vier confessionele parlementariërs en twee opeenvolgende bewindslieden van gelijke 
huize geen boodschap te hebben en zij slaagde er in, om de klok van gewetensvolle en waarheidsgetrouwe 
civilisatie in politiek en openbaar bestuur meer dan een volle eeuw terug te zetten. Dat dit heeft kunnen 
plaatsvinden was mede een gevolg van een zorgwekkende desinteresse bij de parlementariërs die tezamen onze 
volksvertegenwoordiging vormden. Zij hadden destijds moeten doorzien welke ware intenties er schuil gingen 
achter de coupe waarmee steeds grotere bestanddelen van onze inheemse natuur en fauna werden overgeleverd 
aan de onkunde, zelfzucht en willekeur van agrariërs en hobbymatige beoefenaren van de jacht. 
Er past dan ook absoluut geen rechtvaardiging of begrip voor het feit, dat de resultaten van decennialange 
wetenschappelijke studies naar de invloed van grazende dieren op agrarische gewassen, zonder de geringste 
discussie werden genegeerd of zelfs afgezworen. Dit alles met het enkele en verwerpelijke doel, om landbouwers 
meer mogelijkheden te verschaffen voor het verkrijgen van schadecompensaties en hobbyjagers te voorzien van 
een almaar omvangrijker aanbod aan af te schieten diersoorten.  
U voelt nu hopelijk zelf wel aan, dat dit absoluut niets van doen heeft met enige vorm van verantwoord en 
gewetensvol bestuur. Want de onderzoekers die vanaf de jaren ʼ50 van de vorige eeuw in opdracht van onze 
overheid hun studies uitvoerden en rapporteerden, deden dat op volledig onbevooroordeelde gronden en 
brachten dan ook resultaten, adviezen en aanbevelingen uit die op alle fronten de toets der inhoudelijke 
wetenschappelijke kritiek konden doorstaan. Niet zelden mondden dergelijke studies dan ook uit in 
toonaangevende wetenschappelijke dissertaties! 
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Dit alles werd om der wille van boeren- en jagersbelang botweg genegeerd of zonder enige inhoudelijke discussie 
tot onzin verklaard. 
“Kenniseconomie”, voelt u wel? Het parlement heeft dit in meerderheid volkomen klakkeloos laten plaatsvinden, 
waardoor de huidige situatie heeft kunnen ontstaan. 
Wij vinden dat allerminst getuigen van enige vorm van waarachtige beschaving en zijn de mening toegedaan, dat 
er slechts een diepe schaamte past bij de vernederende bestialiteiten welke er zich anno 2012 dagelijks en 
nachtelijks in onze buitengebieden voltrekken. Ten koste van onze inheemse fauna en gelegaliseerd door het 
centrale en provinciale gezag!  
Dat heeft met werkelijke civilisatie absoluut niets van doen en getuigt van een verbijsterend respectloze 
bestuurlijke willekeur, waarvoor zeker in een parlementaire democratie geen plaats zou behoren te zijn.  
  
Nut en schade zijn moeilijk te definiëren begrippen. Geen enkele diersoort is namelijk alleen maar schadelijk, 
terwijl van talloze soorten het nut al sinds mensenheugenis onomstreden was. Maar zelfs zulke inherent nuttige 
dieren als insectenetende zangvogels worden dankzij het onversneden wanbeleid ten faveure van de 
sluiksubsidies aan agrarische belangengroeperingen, sinds het eerste decennium van deze eeuw in steeds 
sterkere mate van schade beticht. Zoals ook alle ganzen wordt toegedicht, dat zij door het eten van gras altijd 
schadelijk zijn voor de landbouw.  
Deze aperte confessioneel- neoliberale leugen heeft er toe geleid, dat zelfs tijdens de korte maar zeer strenge 
koudeperiode gedurende de eerste helft van februari 2012 alle in ons land aanwezige wilde ganzen bloot stonden 
aan extreme vormen van hobbymatig uitgevoerde jacht, onder de doorzichtige dekmantel van schadeafschot. 
Bizar, ontluisterend en vernederend!  
Omdat wij onze meningen, visies en bevindingen altijd met bewijzen kunnen onderbouwen, doen wij u hierbij 
documentatiemateriaal toekomen waaruit u zich een beeld kunt vormen van het aantoonbare misbruik dat er van 
het monstrum ʻschadeafschotʼ wordt gemaakt. Wij verzoeken u dan ook dringend om de fotoʼs nauwkeurig te 
bekijken en voor te leggen aan deskundigen op het gebied van begrazing versus werkelijke opbrengstderving c.q. 
schade. Agrarische ondernemers hebben een bindende Zorgplicht om kwetsbare gewassen te beschermen tegen 
van buiten komend onheil. In het geval van begrazingsvraat door watervogels dienen daartoe op de kwetsbare 
percelen functionele schrikmiddelen geplaatst te worden. Wij legden fotografisch voor u vast, dat dergelijke 
afwerende schrikmiddelend ontbreken op alle percelen waarop wij gedurende en na de koudeperiode intensief 
afschot van ganzen vaststelden. De gangbare term voor dergelijk afschot is hobby- of plezierjacht. Het toestaan 
van plezierjacht tijdens gesloten jachtseizoen onder het valse voorwendsel van schadeafschot is een laakbare 
vorm van misdadig wanbestuur.  
Het doet ons dan ook geen deugd om u daarop te moeten attenderen! 
Wij vragen u daarom met klem om zich ervoor te beijveren, dat er ten spoedigste een halt wordt toegeroepen aan 
deze schandalige vorm van  massamoord op bij wet beschermde dieren. En voorts, om jagers middels controle 
en handhaving door de AID te houden aan de in hun pachtcontracten vastgelegde Zorgplicht. Want dankzij het 
moedwillig en structureel verzaken daarvan heeft het probleem met inheems broedende ganzen op een zo 
schandelijke wijze uit de hand kunnen lopen. Daarvan zijn deze winter ook alle bij wet -en middels internationale 
conventies, richtlijnen, beginselen en verdragen beschermde - Siberische overwinteraars het slachtoffer 
geworden. 
Een dergelijke schandalige vorm van onbehoorlijk bestuur heeft onze natuur en fauna nog nimmer tevoren 
behoeven te doorstaan!  
De volledige schuld daaraan draagt de huidige gedoogcoalitie!  
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De volkomen uit de hand gegroeide hobbyjacht onder schadedekmantel kan niet los worden gezien van het 
financiële gewin dat agrariërs uit de jachtverpachtingen genereren. De pachtprijzen zijn recentelijk  zeer sterk 
gestegen als gevolg van de voortdurende  uitbreiding van het aantal diersoorten die worden vrijgesteld of 
waarvoor doorlopende ontheffingen worden afgegeven. Daarmee is de hobbyjacht weer teruggekeerd op het punt 
waarin zij zich gedurende de jaren ʼ90 bevond. Een punt dat de wetgever er toe bracht om middels het nieuw 
ontwikkelde wetinstrumentarium Flora en Faunawet voorgoed een halt toe te roepen aan de schaamteloze 
uitbuiting van inheemse diersoorten door middel van de betaalde invitatiejacht. Diezelfde betaalde invitatiejacht is 
namelijk sinds een aantal jaren weer geheel terug. Alleen heeft men deze thans gecamoufleerd onder het 
doorzichtige net van schadeafschot. Daarom treft u in onze bewijsvoeringdocumentatie opvallende concentraties 
aan van vaste schiethutten op agrarische percelen waar structurele ganzenschade slechts incidenteel of zeer 
periodiek kan of zal optreden. Wij hebben van diverse zijden vernomen, dat zulke schiethutten met hoge 
frequentie per dagdeel worden verhuurd aan betalende gastjagers. Omdat de bijbehorende geldstromen zich 
volstrekt buiten het reguliere circuit bewegen en het bovendien onbetamelijk en zelfs misdadig is dat onze 
inheemse fauna op een dergelijke wijze financieel wordt uitgebuit door jagers en agrariërs, verzoeken wij u zeer 
dringend de staatssecretaris van E.L.I. er toe te bewegen om door de A.I.D. tevens naar dit aspect een diepgaand 
onderzoek in te doen stellen. 
Langs andere weg hebben wij u er reeds van in kennis gesteld, dat toezicht, controle en handhaving van alle 
jachtactiviteiten overwegend in handen zijn van Bijzondere Opsporing Ambtenaren, waarvan het leeuwendeel 
hobbyjager is of als jachttoezichthouder in dienst is van jachtgezelschappen. Dit is er de ware reden van dat er 
niet of nauwelijks handhavend wordt opgetreden tegen jachtmisstanden en dat burgers vrijwel machteloos staan 
in het doen van aangifte tegen zich aan natuur, dier en wet te buiten gaande hobbyjagers. De komst van de 
Dierenpolitie en het alarmnummer 144 lijken hier vooralsnog in het geheel geen verandering in te hebben 
aangebracht. Zo werd op 25 februari 2012 na melding van als schadebestrijding gemaskerde hobbyjacht, een 
onzer medewerkers door een Boa gesommeerd om jagers met rust te laten en te stoppen met het vastleggen van 
feitenmateriaal. In het andere geval zou deze ʻopsporingambtenaarʼ wel maatregelen nemen! Melding van dit 
dreigement via de meldkamer van Regiopolitie Gelderland Zuid leverde slechts een verwijzing naar de werkgever 
van die particuliere Boa op. Dat is dus de lokale Wildbeheereenheid! 
Wij zullen van deze uitermate ernstige vorm van machtmisbruik en plichtsverzaking aangifte doen en tevens een 
klacht indienen bij de Minister van Veiligheid en Justitie. 
Maar wij gaan er van uit dat uw commissie alles in het werk zal stellen om aan deze meer dan schandalige 
wildgroei tegen onze natuur, onze inheemse fauna en tegenover jachtopponenten ten spoedigste een einde te 
maken. Aan gewapende hobbyjagers die hun eigen vlees mogen keuren is in ons land waarachtig geen behoefte!  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
N.N. Chögyal Trizin 
Namens het bestuur van Ganzenbescherming Nederland 
 
 
cc: de staatssecretaris van E.L.I. 
     de Tweede Kamerfracties van PvdA, PvdD, Dʼ66, Groen Links, PVV en SP  
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Fotobijlage.  
 
Jachthutten Altforst  004/005  vaste hutten op rand boomgaard, maisland en permanent grasland. Geen enkele 
schadegevoeligheid en geen schrikmiddelen. Het gebied is een belangrijke pleisterplaats voor beschermde 
Toendrarietganzen en Taigarietganzen.   
 
Jachthutten Altforst 026 /028  vaste jachthutten tussen percelen permanent grasland. Niet de ganzen, maar de 
jagers vernielen het gewas! Op dit perceel is meer dan 5000 m2  bevroren wintergras door jagers volkomen 
platgereden!  Wie vergoedt die schade?      
 
Jachthutten Altforst 012 gecamoufleerde schadebestrijder op volkomen bevroren en besneeuwd permanent 
grasland. 
 
Jachthutten Altforst  029 zogenaamde schadejacht op permanent grasland in dichte mist en zonder 
schrikmiddelen.  
 
Jachthutten Maas en Waal 046 afgeschoten dode Siberische kolganzen op standaards neergezet als lokkers voor 
overtrekkende soortgenoten 
 
Jachthutten Maas en Waal  051 / 052  uit de vlucht geschoten kolganzen op niet schadegevoelig permanent 
grasland 
 
Jachthutten Maas en Waal  054  ganzenhobbyjager (zijn eigen woorden) met 2 gedode grauwe ganzen en een 
tiental uit de vlucht geschoten kolganzen op een perceel doodgevroren permanent grasland.   
   
 


