	
  

Aan de vaste commissie voor Economie, Landbouw en Innovatie
cie.eli@tweedekamer.nl

Geachte commissie,

Als een van de negatieve erfenissen van vier kabinetten Balkenende, is ons land al geruime tijd opgezadeld met
faunaproblemen waarvan voordien nimmer in deze vorm sprake is geweest. Zo komen er in de lage delen des
lands sinds het midden van de jaren ʻ2000 zogenaamde ʻoverpopulatiesʼ van Grauwe- en andere broedende en
overzomerende ganzen voor, terwijl er op de beboste zandgronden sprake zou zijn van een ʻplaagʼ van Wilde
Zwijnen. Althans volgens de jagers, die zich dankzij welwillende confessionele wetmanipulatie tijdens de
genoemde regeringsperioden, mogen sieren met het volstrekt misplaatste predicaat ʻfaunabeheerderʼ
Het leeuwendeel van alle faunaschade, overlast en beheerproblematiek waarvan er sindsdien in bos en hei, akker
en wei sprake is, werd en wordt moedwillig veroorzaakt door deze zogenaamde ʻfaunabeheerdersʼ, wiens enig
ware bezigheid gericht is op een totale ontregeling van de natuurlijke ecologische patronen en processen in onze
toch al zo bedreigde natuur.
Ook het probleem van de ʻonbeheersbareʼ populatie van wilde zwijnen in het SBB- object Leenderbos in de
Brabantse Kempen zou nooit zijn ontstaan, als de Flora en Faunawet niet gedurende de jaren 2002 – 2010
volkomen naar de hand van hobbyjacht zou zijn gezet. Wij hebben op een ander moment en plaats al uitgelegd
welke parlementariërs daaraan schuldig waren en blijven er bij, dat deze ongehoorde wetmanipulatie ten gerieve
van een hobbymatige minderheidsgroepering, tot op de bodem parlementair uitgezocht dient te worden.
Er is in Peel en Kempen absoluut geen sprake van een spontaan ontstane populatie wilde zwijnen, want de
dieren werden clandestien vanuit Duitsland ingevoerd en heimelijk in het nachtelijk duister uitgezet in het
Leenderbos en in een aantal andere natuurterreinen in die regio. In bijgevoegd schrijven aan het
gemeentebestuur van Heeze – Leende geven wij aan wat ons hierover door naspeuringen bekend is geworden.
Thans overwegen gedeputeerde staten van Noord- Brabant om de aanwezigheid van de wilde zwijnen in Peel en
Kempen te legaliseren. Daarmee zouden hobbyjagers die het misdrijf van faunavervalsing pleegden, beloond
worden voor dit verwerpelijke en bovendien strafbare handelen. Want hen zou bij legalisatie ongetwijfeld een nuloptie worden toebedeeld, waardoor zij tot in lengte van jaren er zorg voor kunnen dragen, dat de
populatieomvang almaar verder uit de hand zal kunnen groeien. Precies zoals dat overal in ons land met de bij
ons broedende en overzomerende ganzen is gebeurd!
Wij doen dan ook een dringend beroep op uw commissie, om ten spoedigste paal en perk te stellen aan de
ongelimiteerde vrijheden welke jagers zich dankzij de totaal verkrachtte Flora en Faunawet dag en nacht
ongestraft kunnen aanmatigen. De officiële sluiting van het jachtseizoen op 31 januari lijkt ons een prachtig
moment om voortvarend te starten met het in het leven roepen van een landelijk netwerk van beroepsmatige en
waarachtige faunabeheerders en het intrekken van de volstrekt waanzinnige toekenning van dit predicaat aan
totaal ongekwalificeerde hobbyisten. Want zij maakten het faunabeheer tot een absoluut inhoudsloze en
moordlustige farce. Precies zoals wij het destijds optekenden uit de mond van toenmalig KNJV- directeur Alferink:
“Faunabeheer is uitsluitend jacht!”
Dat is er de ware reden van waarom er tegenwoordig zoveel dieren als ʻplaagʼ gestigmatiseerd en op meer dan
afschuwelijke wijze de dood ingedreven worden.
Het enige echte Faunabeheer is namelijk een Vak, waarbij het in voorkomende gevallen doden van dieren als
noodzaak en niet als ʻsportʼ wordt beschouwd en uitgevoerd.
Met uitsluitend goed opgeleide beroepsmatige terrein- en faunabeheerders en zonder hobbyjagers zouden er in
ons land geen “ganzen- en zwijnenplagen” zijn opgetreden.
Dat was immers vóór de bewindsperioden van Balkenende 1 t/ 4 ook nooit het geval!

Met vriendelijke groet,
N.N. Chögyal Trizin
Namens het bestuur van Ganzenbescherming Nederland
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Bijlagen: Brief aan het college van G.S. van Noord- Brabant
Brief aan het College van B&W en de gemeenteraad van Heeze - Leende
Brief aan de staatssecretaris van E.L.I.

cc: aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord- Brabant
aan het college van B&W en de gemeenteraad van de gemeente Heeze –Leende
aan de Tweede Kamer fracties van PvdA, Groen Links en Dʼ66
aan de Faunabescherming
aan de Dierenbescherming
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