TASK FORCE JACHTMISSTANDEN/ DE FAUNARECHERCHE

ZWIJNERIJEN MET ONZE FAUNA
Een dozijn inhoudelijke pleitschriften voor een verantwoord natuur- en
faunabeleid

INTRODUCTIE BIJ EEN SERIE NOODZAKELIJKE FEITENDOSSIERS

TfJ/FR oktober 2014

Introductie

Zwijnerijen met onze fauna

1

1. AANLEIDING
Gedurende de hele twintigste eeuw is Nederland zowel in Europees verband als op mondiale schaal een
gidsland geweest op het terrein van de natuurbescherming in de breedste zin des woords. Niet echter
omdat onze overheid daarin zo vooruitstrevend was, maar omdat verontruste en bezorgde burgers keer op
keer essentiële initiatieven ontplooiden en tot ontwikkeling deden komen. In eigen land en daarbuiten!
Voor wat betreft ons nationale natuurbezit en hetgeen daarin aan levende schepselen aanwezig hoort te
zijn begon dat al in het jaar 1899, toen de massale slachtingen van vogels om der wille van de
damesmode aanleiding waren tot de oprichting van de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van
Vogels.
Om de dreigende vernietiging van het Naardermeer door de massale stort van huisvuil het hoofd te
kunnen bieden, droegen plichtbewuste landgenoten er zorg voor dat in het jaar 1905 de Nederlandse
Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten van start kon gaan. Met als eerste verworven eigendom
de door Amsterdamse magistraten beoogde dumpplaats tussen Muiden en Naarden!
Beide organisaties hebben zich tijdens de opeenvolgende perioden van de 20e eeuw manhaftig teweer
gesteld en wisten daarmee te verhinderen dat in tijden van oorlog, werkloosheid en economische recessie
onze natuur en fauna op het offerblok van barbaarse onbeschaving zouden eindigen.
Vanaf het jaar 1928 werden zij daarbij terzijde gestaan door ambtelijke natuurbeschermers van de toen
gestarte NB-tak van Staatsbosbeheer. Deze rijksdienst was ook in het jaar 1899 in het leven geroepen,
maar had aanvankelijk tot enige taak om de “woeste gronden” door middel van bebossing productief te
maken. Dat lukte alleen bij de gratie van de afzet van mijnhout, klompenhout, fineerhout en vezelhout en
was van meet af aan verlieslatend of in het beste geval kostendekkend.
Toen na de Tweede Wereldoorlog in ons land de wederopbouw van start ging en de PvdA-er Sicco
Mansholt als eerste landbouwminister zich bekommerde om het lot van de honderdduizenden –
overwegend Christelijke - keuterboeren en zijn Plan Mansholt tot ontwikkeling bracht, zullen er weinig
Nederlanders zijn geweest die kwaad zagen in een verbetering van de bedrijfsmatige omstandigheden op
ons platteland.

Mansholt besteedde zes kabinetsperioden aan de schaalvergroting van de Nederlandse landbouw en aan
zijn niet aflatende ijver dankt de huidige boerenstand het feit, dat men van wieg tot graf gepamperd wordt
door subsidies die door hardwerkende burgers worden opgehoest. Maar de sociaal -democratische
grondlegger van die onterechte welstand heeft van de boers-christelijke profiteurs alleen pek en veren
geoogst!
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Hoewel in de jaren na Mansholts ministerschap al gauw bleek voor welk extreem rechts janhagel hij zijn
beste sociaal- democratische krachten had vergooid en hijzelf al jarenlang probeerde om de door hemzelf
in gang gezette agromoloch in banen te leiden, zijn sindsdien de integrale Nederlandse natuur, lucht-,
bodem- en waterkwaliteit en nagenoeg de complete biodiversiteit door niets ontziend boereneigenbelang
om zeep geholpen.
Dat kostte ons niet alleen het mondiaal unieke Hollandse cultuurlandschap, dat door de thans snel
groeiende Aziatische toeristenstromen een recreatief-culturele dagwaarde van vele tonnen en een te
indexeren vervangingswaarde van onuitspreekbare bedragen vertegenwoordigde, maar roeide ook bioecologische levensgemeenschappen uit die nergens anders ter wereld worden aangetroffen. Ook daarmee
ging een onuitspreekbaar gemeenschappelijk kapitaal verloren!
De Nederlandse – en Europese belastingbetalers hebben zodoende decennialang agrariërs in leven
gehouden, die als dank daarvoor het complete biologisch- culturele erfgoed en daarmee de economische
hoekstenen voor alle komende generaties naar de testikels hebben geholpen. Niet uit noodzaak, maar uit
botbenepen egoïsme. En dat zet zich tot op de huidige dag ongestraft en onbeschaamd voort. Nog altijd
royaal gesubsidieerd met gemeenschapsgelden!

Hetzelfde Naardermeer dat bijna 110 jaar geleden aanleiding was tot het oprichten van
“Natuurmonumenten”, werd die organisatie bijna noodlottig nadat men 102 jaar na de aftrap een
zelfjagende confessionele boerenminister op het pluche van de voorzitterszetel liet plaatsnemen, die kort
tevoren subversief wisselgeld had bedongen bij een ambtshalve beleidsbeslissing betreffende datzelfde
Naardermeer!
Een zelfbenoemde NM-voorzitter dus, die er kort tevoren als minister voor zorgde dat onze inheemse
fauna werd overgeleverd aan de volstrekte willekeur van een conglomeraat schietgrage hobbyisten
waartoe hij ook zichzelf mocht rekenen. En die ervoor zorgde dat onze staatsnatuurterreinen – formeel
eigendom van alle Nederlanders - een verlengstuk werden van de jachtrevieren van diezelfde
hobbyschutters!
Dankzij die verwording van de Flora en fauna wet leven wij anno 2014 in een land waarvoor mannen als
Thijsse, Van Tienhoven, Drijver en andere tijdgenoten zich rond het jaar 1900 diep geschaamd zouden
hebben.
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Wij leven thans immers in een zich beschaafd noemend land, waarin confessionele en neoliberale
natuurhaters vanuit het regeringspluche de strijd aan kunnen binden tegen de natuur en al wat daarin leeft
Natuurlijk leven, dat in hun verblinde ogen niet anders kan renderen dan wanneer het vermoord en als
wildbraad vermarkt en opgevreten kan worden.
Omdat de reguliere natuurbescherming vanuit die beide kwade machten, via infiltratie op bestuursniveau
en de wurggreep van dreigend subsidieverlies, gemuilkorfd aan de korte lijn wordt gehouden en onze
volksvertegenwoordiging de natuur en fauna – nota bene een Maatschappelijk Belang van enorme waarde
– niet van voldoende gewicht acht om er de tijd en energie aan te besteden waarvoor men door de
Nederlandse samenleving wordt betaald, zagen wij geen andere mogelijkheid dan het samenstellen van
een overzichtelijk feitendossier over deze vernederende verwording van onze civilisatie.
Met schaamte, maar absoluut waarheidsconform!
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2. VORMGEVING
Voor de vormgeving van dit meervoudige dossier werd uitgegaan van een drietal nota’s die wij in de
nawinter en het vroege voorjaar van 2014 samenstelden ten behoeve van informatie naar alle fracties in
de Tweede Kamer.
Deze nota’s handelden over de verontrustende escalatie van de grofwildjacht op de Veluwe, de
zogenaamde ganzenproblematiek rondom Luchthaven Schiphol en de vuile oorlog die agrarisch- en
hobbyjagend Nederland nu al een aantal jaren voeren tegen onze inheemse wilde ganzen.
In de zomer van 2014 werden deze nota’s bijgewerkt, geactualiseerd en soms ingrijpend uitgebreid, zodat
zij in september opnieuw konden worden aangeboden aan alle Kamerfracties ter ondersteuning van de
menings- en besluitvorming ten behoeve van de ontwerp- Natuurwetgeving.
Daarbij stuitten wij voortdurend op talloze aspecten in het veelkoppige natuur- en faunadossier die nader
onderzoek behoefden en die zich moeilijk leenden om geïncorporeerd te worden in de bestaande nota’s.
Dit mondde uiteindelijk dus uit in een twaalftal delen, die ieder voor zich een meer of minder strak
omgrenst gedeelte van het integrale probleemveld van de natuur- en faunawetgeving behelzen.
Hoewel er bij het samenstellen van de afzonderlijke delen van dit dossier zoveel mogelijk werd gestreefd
naar uniformiteit, inzichtelijkheid en leesbaarheid, moest er een enkele maal in bescheiden mate van het
vaste format worden afgeweken.
Wij zijn er van overtuigd dat dit zeker niet ten koste is gegaan van bovengenoemde basiskenmerken.
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3. ALLE DELEN OP EEN RIJ

In de serie Zwijnerijen met onze Fauna zijn verschenen:

Deel 1. Zwijnerijen met ons Grofwild
Deel 2. Zwijnerijen rond ons grofwild
Deel 3. Zwijnerijen in onze Publieke Ruimte
Deel 4. Faunaschade
Deel 5. De schande van Schiphol
Deel 6. De vuile oorlog tegen onze wilde ganzen
Deel 7. De zaak van de Zwanendrifter
Deel 8. Wie het water deert, die kerel het!
Deel 9. Een ongastvrij bacchanaal
Deel 10. Al is de leugen nog zo snel
Deel 11. Onbezonnen verdienmodellen ten koste van onze fauna
Deel 12. Onbezonnen verdienmodellen ten koste van natuur en fauna
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4. “TIEN IN EEN DOZIJN”: EEN KORTE INHOUDELIJKE SCHETS

Deel 1 is zoals eerder werd uitgelegd een uitgebreide en geactualiseerde bewerking van de nota
“Zwijnerijen met ons grofwild” die in maart 2014 aan de Kamer werd toegezonden en uitsluitend
handelde over jachtmisstanden op de Veluwe.
Deze nieuwe uitgave beschrijft naast de Veluwe ook de situatie rond de clandestien in Peel en Kempen
uitgezette wilde zwijnen en de problematiek van de damherten in de Amsterdamse Waterleiding Duinen
en het Nationaal Park Zuid - Kennemerland.
Mede doordat er in deze nota meerdere landelijke nationale parken voor het voetlicht worden gehaald is
bij ons de gedachte voor een integraal Nationaal Park De Veluwe tot ontwikkeling gekomen. Niet een
onzinnige ideologische hersenschim, maar een aanzet om te komen tot een duurzaam behoud van een
uniek gewest, dat uit haar natuurwaarden nu al geheel zelfstandig een jaarlijkse miljardenomzet weet te
realiseren. Een miljardenomzet, die door de excessieve grofwildjacht om zeep geholpen dreigt te worden.

Deel 2 zet vooral de leefwijze van het grofwild centraal en gaat in op de verwerpelijkheid van het
verstoren van de natuurlijke voedselecologie en het dagritme van reeën, herten en zwijnen als gevolg van
de exorbitante bejaging, die nu al jarenlang voornamelijk bij duisternis plaatsvindt.
Ook worden de achtergronden van het zogenaamd “Koninklijke” van het jachtbedrijf aan het daglicht
prijsgegeven en worden handvaten aangereikt om tot een ecologisch- en ethologisch verantwoord beheer
van ons grofwild te komen.

Deel 3 brengt in beeld waarom onze minister van Veiligheid en Justitie op een meer dan schandalige
wijze de vloer aanveegt met de veiligheid van onze burgers, door hen dag en nacht bloot te stellen aan
geweervuur vanuit onhoorbaar met geluiddempers uitgeruste lopen van snelvuurwapens van hobbymatige
lustmoordenaars. Of aan plotseling in paniek vluchtend en overstekend grofwild op onze doorgaande
wegen.
Ook wordt de ongehoorde belangenverstrengeling van zogenaamde Groene Boa’s over het voetlicht
gehaald, waarvan het leeuwendeel werkzaam is als jachtopziener/terreinbewaker of boswachter/beheerder
in dienst van pro-hobbyjachtbroodheren.
Het is in de geciviliseerde wereld een alom erkende onwenselijkheid dat slagers hun eigen vlees keuren,
maar Opstelten maakte van ons toegevoegde politieapparaat en broeinest van justitieel verderf!
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Deel 4 belicht het schadeprobleem nu eens niet vanuit het boeren-eigenbelang maar keert de zaken om.
Zodat u in beeld krijgt wat de miljarden guldens en euro’s natuursubsidie waarmee nu al meedere
generaties boeren rijk zijn geworden, voor onze door diezelfde boeren totaal uitgebeende natuur hebben
opgeleverd.
Al die megalomane agri-subidiegelden zijn gebruikt om de natuur – een onverveemdbaar bezit van de
totale Nederlandse bevolking – tot aan de rand van totale vernietiging te brengen. En nog is het niet
genoeg geweest en koelt men de moordlust op dieren die niet anders zijn dan de natuurlijke
medegebruikers in onze nationale publieke ruimte. Doorgaans als diersoort bedreigd en op papier
wettelijk beschermd!

Deel 5 zet uiteen waarom er rond Schiphol helemaal geen ganzenprobleem zou zijn ontstaan als
grootgrondbezitter Staat der Nederlanden al in 1996 de haar gegeven adviezen ter harte zou hebben
genomen en ervoor zou hebben gezorgd dat er rondom de luchthaven geen gewassen worden geteeld
waarvan oogstresten aantrekkingskracht uitoefenen op ganzen en andere watervogels.
De onversneden ganzenhaat die landelijk door confessionele en neolioberale boeren wordt uitgevent ten
faveure van ongelimiteerde jachtuitbatingsmogelijkheden, stoelt en steunt op een rijksoverheid die haar
eigen wetten minacht en alle regels van fatsoen en wellevendheid met voeten treedt!
Cruciaal hierbij is het feit, dat er in 2012 door ongehoorde en feitelijk misdadige pressie en manipulatie
vanuit LTO Nederland een Convenant tot stand kwam, dat alleen ten faveure van boeren dient en de
vloer aanveegt met de vliegveiligheid rondom Schiphol.

LTO bestond het daarbij om het in werking treden van dit convenant maandenlang te traineren en
minachte daarmee de vliegveiligheid van alle luchtverkeer op en rondom Schiphol. Het enkele bizarre
doel hiervan bleek te zijn: het bedingen van een sluiksubsidie van 853 euro per hectare voor
werkzaamheden die nadien niet bleken te worden uitgevoerd. Dit bestendigt zich tot op de huidige dag!
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Deel 6 schetst een ontluisterend maar volkomen waarheidsconform beeld van de realiteit achter de
zogenaamde gewasschade en het landsbreed met voeten treden van de Zorgplicht. Door vrijwel jaarrond
op ongehoorde schaal voor de ongelimteerde beschikbaarheid van eiwitrijk voedsel te bewerkstelligen,
zijn boeren zélf de veroorzakers van het aantrekkelijk worden - en blijven - van hun landerijen als
voedselgebied voor natuurlijke medebewoners.
Onze regering heeft in VN-verband talloze internationale verdragen getekend ter bescherming van
trekkende en bij ons overwinterende watervogelpopulaties, zoals die van smient, kolgans, toendra-, taigaen kleine rietgans, brandgans, rotgans en meerkoet.
Het gaat niet aan dat boeren die decennialang miljarden ontercht pecunia’s uit onze schatkist roofden, nu
DICTEREN dat ook onze wintergasten afgeknald moeten worden. En het is krankzinnig dat lokale
gedeputeerden hierover kunnen beslissen!
Dit betreft dus boeren, die door het almaar verhogen van de jachtpachtprijzen als gevolg van het almaar
stijgende afschot-aanbod, opnieuw een middel hebben gevonden om het failliet van hun al ruim een halve
eeuw niet economisch levensvatbare nering uit te stellen!
En het betreft gedeputeerden die zich in een aantal gevallen onverbloemd als belangenbehartigers of
bestuurlijke handlangers van de hobbyjachtlobby manifesteren, zoals met name in Zuid- en NoordHolland, Gelderland en Overijssel het geval is. Met behoorlijk en deugdelijk bestuur heeft dit alles niets
van doen!

Deel 7 biedt een indringend kijkje in de onwelriekende keuken van de laatste officiële
zwanendrifthouder, die door zijn bedrijf en beschermheren er blijk van geeft dat de confessionele politiek
en haar machtsstructuren in ons land werkelijk al lang van God los geraakt zijn.
Wij spreken hier nogmaals de hoop uit dat er ten spoedigste een einde komt aan deze walgelijke barbarij
en dat tot op de bodem wordt uitgezocht hoe het heeft kunnen gebeuren dat er zelfs recentelijk in de
Krimpenerwaard een nieuwe driftvergunning afgeven schijnt te zijn.
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Gods wegen mogen dan in confessionele kring als wonderlijk worden opgevat, onze opvattingen over de
justitiële rechtsgang bij schandelijke bruuskering van het staatsrecht moeten zelfs voor een Christen
zonneklaar zijn. Wordt dus vervolgd!

Deel 8 biedt een kijkje in datgene wat u wellicht al in deel 4 had verwacht: de zogenaamde massale
vernietiging van agrarische teelten door representanten van onze inheemse fauna, die al miljoenen jaren in
vreedzame co-existentie met onze landbouwers en veetelers hebben samengeleefd.
Er had in de jaren ’50 nooit een jachtfonds moeten komen, want door boeren baar geld te geven in ruil
voor wilde beweringen over zelden te kwantificeren gewasschade heeft onze overheid niet alleen onze
natuur en fauna, maar ook de totale Nederlandse bevolking een uitermate slechte dienst bewezen.
Aangezien er inmiddels een bijkans onbegrensd aanbod is in gewasbescherming-, afschrik- en
verjaagmiddelen, zou iedere agrariër bij wet verplicht moeten worden om zijn of haar Zorgplicht stipt na
te leven. Op straffe van niet te malse sancties!

Deel 9 biedt een kijkje in de ongastvrije keuken van onze jacht- en lustmoordvriendelijke wetgever en
van de boeren die al generaties lang van wieg tot graf met gemeenschapsgelden in leven worden
gehouden.
Omdat wij deze nota samenstelden aan de vooravond van een Kamerdebat over de nieuwe
natuurwetgeving, kozen we voor een format en uitvoering dat de opgediende kost verteerbaar zou maken.
Om de smaak ervan hebben wij ons niet bekommerd!

Aanvankelijk gingen wij uit van een mooi rond aantal delen en daarom vormt DEEL 10 dus feitelijk
een samenvatting van al hetgeen er in de voorgaande nota’s voor het voetlicht werd gesleurd.
Zoals uit de voorgaande delen moeiteloos valt te extraheren, is er dermate veel aan de hand met
scheefgroei en onversneden crimineel handelen met en ten koste van onze inheemse fauna, dat zowel een
uitputtend parlementair onderzoek als een diepgravende justitiële visitatie van de gehele
hobbyjachtwereld meer dan gerechtvaardigt lijken.
Pas voor de tweede maal in deze serie komt hierbij echter het misbruik van onze schoolgaande jeugd ter
sprake. Dit vindt al vanaf 2006 op grote schaal plaats en daarbij trakteren hobbyjagers de kwetsbare
schooljeugd in wettelijk verplichte lesuren op onversneden indoctrinatieve leugenverhalen en walgelijke
onzinpraat.
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Daarbij schuwt het groene gajes het niet om onbedorven kleuters met bij wet verboden lokmiddelen
vertrouwd te maken. Zoals bijvoorbeeld met de ganzenfluit, waarmee in februari 2014 KNJV-directeur
Boersma op heterdaad werd betrapt en zijn jachtgeweer en bestuurlijke job aan de Fryske wilgen kon
hangen. Men moet het vuige lef maar hebben!
Het ronselen van aspirantleden voor voetbal- of wandelclubs via scholengemeenschappen zou nog
enigszins gebillijkt kunnen worden, zolang dit buiten wettelijke lestijden plaatsvindt.
Maar het indoctrinatief misvormen van schoolgaande jeugd met het enkele misselijkmakende doel om
toekomstige aanhang te kweken voor een maatschappelijk onbespreekbare vrijetijdsbesteding, tart
werkelijk alles en dient tot op de bodem uitgezocht en bestraft te worden!

.

Deel 11 en Deel 12 gaan daarom bij wijze van gratis toegift in op de onbezonnen en dikwijls aan
complete idiotie grenzende verdienmodellen, waarmee Mark Rutte en zijn onbeschaafde horden in een
ander politiek leven onze Nederlandse natuur en fauna te gelde meenden te kunnen maken.
Dat enorme fiasco heeft onze Nederlandse natuur inmiddels al een onbecijferbare miljardenschade
opgeleverd en aan inkomsten niet eens voldoende opgebracht om al het SBB-personeel welgeteld een half
royaal gekort maandloon uit te betalen.
Onze natuur vertegenwoordigt namelijk een langlopend Maatschappelijk Miljardenkapitaal, maar laat
zich niet door bekrompen liberaal-confessionele sjacheraars in de uitverkoop doen!
Daarom rekenen en vertrouwen wij op een realistisch denkende en maatschappelijk bewust handelende
meerderheid bij onze Volksvertegenwoordiging.
WANT DE NATUUR IS VAN ALLE NEDERLANDERS!
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Colofon

Task force jachtmisstanden/ de Faunarecherche is het autonoom opererende onderzoeksorgaan van
Stichting Ganzenbescherming Nederland, dat werd geboren uit noodzaak om inhoudelijk en juridisch
weerwerk te kunnen bieden tegen de afbraak en bruuskering van de Nederlandse natuur- en
faunawetgeving en de omgang met alle in het wild levende dieren.
Daarom werden bepaalde delen van deze serie al in een eerder stadium ter hand gesteld van
landelijke en/of regionale bestuurs- en beleidsinstanties. Met publicatie van deze reeks vervallen per
15 november 2014 alle eerder verspreide versies.

Contactadres en beschikbaarheid informatiemateriaal
Alle deelrapporten van dit dossier zijn vrij van copyright en mogen – met bronvermelding - ten
behoeve van bestuur, beleid, research en journalistiek gedownload en gebruikt worden.
Verspreiding van deze boodschap via de Social Media of anderszins wordt zeer op prijs gesteld.
Voor alle overig gebruik en voor vragen, aanvullingen of opmerkingen gelieve u contact op te nemen
met het secretariaat van
Stichting Ganzenbescherming Nederland.
Burgemeester ten Holteweg 47
7751 CR Dalen
0524 291773
E-mail: info@ganzenbescherming.nl
Site: www.ganzenbescherming.nl

:
Kernvraag: Hoe koninklijk is de KNJV?
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