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TASK FORCE JACHTMISSTANDEN / DE FAUNARECHERCHE

ZWIJNERIJEN ROND ONS GROFWILD – EXTRA

Niet langer meer op houtjes bijten en nooit meer blauwe bonen als galgenmaal

Naar een natuurlijke Veluwe
1. INLEIDING EN PROBLEEMSTELLING.

De Veluwe is veruit ons grootste terrestrische natuurgebied. Met een oppervlakte van circa 120.000 ha. Vormt dit
gewest zowel het groene hart als de groene longen van ons overbevolkte land. Want de voor Nederlandse begrippen
welhaast onmetelijk uitgestrekte bossen en heidevelden vervullen een uitermate belangrijke rol in het leefbaar
houden van Nederland.
Het Veluwemassief werd gevormd gedurende de voorlaatste IJstijd en is opgebouwd uit een imposant stelsel van
stuwwallen, uitgestorven laagten, smeltdalen en golvende vlakten, die grotendeels bebost zijn. Verspreid in het hele
gebied komen stuifzanden voor. De afwatering geschiedt via een stelsel van natuurlijke beken en kunstmatige
sprengen, die hun water rechtstreeks lossen in de Randmeren of in de Eem, de Grift, de Rijn en de IJssel.

Afbeelding 1: Witte wieven
en wilde dieren zorgden er
eeuwenlang voor dat
boeren, burgers en
handelslui het wild een
bijster Veluwse buitengebied
slechts mondjesmaat
betraden.

Doordat de Veluwse bodem grotendeels bestaat uit humus- en kalkarme zandgronden die zich slecht lenen voor
landbouw, is het altijd een schaars bevolkt gebied gebleven. De bewoners leefden overwegend in sterk verspreid
liggende dorpen aan de randen van het massief en weidden hun schapen, geiten en zwartbonte heidekoeien op de
altijd nabijgelegen heidevelden.
Dat vee werd ’s nachts ondergebracht in potstallen die als vergaarplaatsen van de dierlijke mest van uitzonderlijke
waarde waren om de schaarse landbouwgronden vruchtbaar te kunnen maken en houden. Men was destijds
nauwelijks mobiel en daardoor heerste er een grote verlatenheid in nagenoeg alle Veluwse bos- en heidegebieden.
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Daar leefden immers Witte Wieven, Aardmannen, Bosgeesten en andere tot d e verbeelding sprekende griezels die
de eenzame voetganger met dwaallichten de moerassen in lokten en van hun beenderen luiten en fluiten maakten.
In het Solsche Gat bij Speuld verzonk zelfs een complete abdij en zijn in aardedonkere stormnachten de klokken
daarvan nog altijd te horen. Althans, dat zegt men!
Omdat het genot van de jacht eeuwenlang was voorbehouden aan de adel en de bourgeoisie vonden er met grote
regelmaat jachtpartijen plaats vanuit Het Loo, Oranje Nassau’s Oord of vanuit andere kastelen, landhuizen en
buitenplaatsen. De nederige bevolking werd dan geacht op afstand te blijven.
Dit onkiese feodalisme werd later met graagte overgenomen door nieuwe rijken, die zich vanuit de Rotterdamse
haven of de Amsterdamse grachtengordel op de Veluwe vestigden. Zélfs in de jaren ’30 nog mocht personeel op de
Hoge Veluwe zich niet vertonen aan mevrouw Kröller - Möller, wanneer die een rijtuigritje maakte! Dan dook men
schielijk weg en keek slaafs de andere kant uit!

Afbeelding 2: Er doen nog
steeds de vreselijkste verhalen
de ronde over moordende
keilers en ongenadig agressieve
plaatsherten. Maar in die tijden
kreeg het wild ten minste een
faire kans. Kom daar
tegenwoordig nog maar eens
om met al die
semiautomatische
moordwapens!

Van oudsher had de bevolking echter meer ontzag voor bosgeesten en wilde dieren dan voor jagers te paard en naar
verluidt werd er dan ook op grote schaal wild gestroopt. Daarbij was het zaak om zo weinig mogelijk geluid te
maken, want een bij de Hoge Duvel afgevuurd geweerschot was tot in Uddel, Elspeet, Kootwijk, Hoog- Soeren,
Vaassen en Apeldoorn te horen! Dan maar met de hand dus. Want dat had als voordeel dat geen wildschut het kon
horen als er gestroopt werd. Over de vele toenmalige missers doen de vreselijkste verhalen de ronde!
Met de komst van de nieuwe rijken brak er een ander tijdsgewricht aan voor de Veluwe. De toon werd vooral gezet
toen het Rotterdamse industriëlenechtpaar Kröller – Möller een grote oppervlakte spotgoedkope woeste gronden
kocht tussen Schaarsbergen, Hoenderloo en Otterlo, er een misplaatst jachtslot liet bouwen en er de fundering
stortte van de wildkermis die er het heden dage is.
Het is aan zuinige kapitalistische behoudzucht te danken, dat niet alle sporen uit die jaren, waarin de kiem werd
gelegd voor de tegenwoordige uitwassen tegenover onze inheemse fauna, niet allang met wortel en tak zijn
uitgeroeid.
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Afbeelding 3: In een afgelegen uithoek van
Nationaal Park de Hoge Veluwe bevindt
zich nog altijd de tamelijk vervallen twintig
meter lange jachthut van Anton Kröller,
die daar kennelijk jachtgezelschappen op
bataljon sterkte kon ontvangen, terwijl er
slechts één schietluik aanwezig is.

Het is dan ook zeer verhelderd om te zien, dat toenmalig Imtech topman Anton Kröller kennelijk al jaren voor het
uitbreken van WO2 voorzag, dat zijn favoriete zwijnen- en hertenfusilladeplaats later door een Duitse
Obersturmbahnführer en zijn manschappen benut zou moeten kunnen worden. Want wie bouwt er immers een
jachthut met 80 m2 grondoppervlak?
Die megahut kijkt uit op een kunstmatig aangelegde zoel met aan weerszijden boomstompen waarop voertroggen
gemonteerd kunnen worden. Wij leven inmiddels al meer dan 70 jaar na het definitieve vertrek van Anton Kröller
naar de eeuwige jachtvelden, maar zijn afschotplek is nog volledig intact. Juist daarom liet zich in die hele
omgeving bij ons omzichtige bezoek geen dier zien! Want zelfs op zo’n verlaten plek is het wild doodsbang voor
mensen!

Afbeelding 4: Op dertig passen
vanaf het schietluik bevindt zich
de zoel waar dieren geacht
worden te komen drinken en
eten terwijl ze via het
telescoopvizier onder schot
worden gehouden en geen kans
hebben om te ontkomen. Dat
noemen kapitalistische
natuurliefhebbers een sport! En
immorele politici zorgden
ervoor dat dit tot in 2014 heeft
kunnen blijven voortbestaan!
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Analoog aan het echtpaar Kröller- Möller verwierf zich in het begin van de twintigste eeuw de Rotterdamse SHVhavenbaron Daniël Georges van Beuningen het landgoed Noorderheide tussen Elspeet en Vierhouten. Anders dan
zijn Imtech-collega in Otterlo leidde van Beuningen op dit landgoed een bestaan dat harmonieerde met de natuur.
Hij verplaatste zich per Solex en legde met eigen hand, gehuld in hemdsmouwen en Schuttersveld
werkmanspantalon, waterwerken aan in dit van origine gortdroge gebied.
Omdat water essentieel is als levensader voor plant en dier, zorgde deze grootmagnaat er op deze wijze met
kruiwagen en cementspecie voor, dat er zich in dit gebied een veel rijker dierenleven kon ontwikkelen dan in de
gortdroge omringende terreinen. Hij deed dit met passie, inzicht en grote vakbekwaamheid, want zijn waterwerken
hebben tot op heden de tand des tijds weten te trotseren!

Afbeelding 5 a/b: Daniël Georges van Beuningen
legde in de jaren ’30 van de 20e eeuw eigenhandig
de waterwerken aan die tot op de huidige dag in
stand zijn gebleven. We mogen hopen, dat het
ontluchtingsluik van het oude pompgebouw
tegenwoordig niet door de erven van Beuningen als
schietluik wordt misbruikt. Het wild eromheen blijkt
namelijk buitengewoon schuw en bandensporen
bewezen, dat er in januari tot vroeg in de winterse
zondagochtend jagers actief waren geweest.

In 1983 heeft de familie van Beuningen het beheer van het landgoed Noorderheide (met uitzondering van de villa
met omringende tuinen, zwembad, tennisveld en paardenweiden) overgedragen aan Staatsbosbeheer. Dit met het
onvervreemdbare beding, dat het genot van de jacht familiebezit zou blijven.
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Afbeelding 6 a/b: Hoewel er zich, naar wij uit zeer naaste bronnen vernamen, vanaf de jaren ’70 wilde
nachtelijke taferelen afspeelden in de - in 1938 gebouwde- villa Noorderheide, beperken de uitspattingen zich
elders op het landgoed tot jachtjolijt voor gefortuneerde pretschutters
Doordat wij ons even gemakkelijk bewegen in bourgeoises territoir als in de vrije natuur waarin onze inheemse
fauna dag en nacht naar het leven wordt gestaan, is het eenvoudig om alle geruchten te bevestigen welke er al
jarenlang over villa Noorderheide rondzingen in dorpen als Vierhouten, Elspeet en Nunspeet. Dat doen wij niet,
omdat dit volkomen buiten de strekking van dit dossier valt.

Afbeelding 7 a/b: Erfgenaam en neef Hein van Beuningen (uiterst rechts) maakte van Noorderheide een
wildkermis. Hier met zoon Frederik (midden), die minder met de jacht op had dan zijn pa en later van zijn eigen
landgoed Anderstein bij Maarsbergen de eerste golfbaan ter wereld zou maken, waar mobieltjes en laptops
verboden zijn. Wij kwamen Hein destijds ook tegen bij de hazen-, fazanten- en reeënjacht op het neogotische
landgoed Hinderstein in de Stichtse lustwarande, waar ook de jonkheren Loudon van het nabije Hardenbroek
en De Beaufort van tegenover liggend landgoed Leeuwenstein graag gezien gasten waren.
Wél relevant in dit document is het feit, dat speurders van een van onze zusterorganisaties destijds op Noorderheide
getuige waren van het met de hand doden van een aangeschoten keiler door Hein van Beuningen, terwijl de kosten
van een genadeschot (de prijs van één kogel) voor een grootkapitalist toch te dragen zouden moeten zijn geweest.
Of zou juist daarom korte tijd later het landgoed aan SBB zijn overgedragen?
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Afbeelding 8 a/b: Tegenwoordig is Noorderheide in beheer bij
Staatsbosbeheer, maar er wordt nog altijd intensief gejaagd.
Daardoor kunnen dergelijke ontweidingsrituelen ook hier nog
altijd de wandeling van natuur genietende burgers vergallen.
Hoe de jacht tegenwoordig wordt uitgeoefend op dit landgoed is niet geheel duidelijk, maar een schiethut op een
wildwei vlak bij de villa en voerautomaten bij handgetimmerde kansels in de omringende bossen doen erge zaken
vermoeden. Maar wij verkopen geen vermoedens doch alléén harde feiten!
Die feiten zijn, dat het niet aangaat om in terreinen die getuige de bebording “rustgebieden” voor het grofwild
zouden zijn, het wandelende-, fietsende of joggende publiek te weren door hen de toegang te verbieden. Want
duizend natuur genietende wandelaars, joggers of fietsers die met regelmatige intervallen gebruik maken van bosen heidepaden, verstoren minder dan één jager. Zelfs de aanblik van zo’n zogenaamde faunbeheerder en zijn SUV
jaagt al het wild de stuipen op het lijf!
Dit is geen loze kreet maar een onweerlegbaar gegeven. Dat de grote hoefdieren sinds 2005/06 zo enorm schuw
zijn geworden ligt absoluut niet aan de wandelende, joggende of fietsende mens, maar komt louter en alleen door
de ongehoorde jachtterreur. In jachtvrije gebieden nemen de dieren een vluchtafstand van enkele tientallen meters
in acht, wordt er gejaagd dan neemt dat met een factor 10 toe. In een klein land als het onze komen de dieren
daardoor letterlijk klem te zitten!
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Afbeelding 9 a/b: Bij onze Quick scan op Noorderheide vonden we meerdere jachthutten en al dan niet
mobiele kansels en op verschillende plaatsen voerautomaten. Hoewel we het gebied urenlang doorkruisten
lukte het niet om zelfs maar één hert, ree of zwijn in het vizier te krijgen. En zo verging het ons in talloze SBBobjecten. En daar niet alleen, wat Veluwebreed is al het wild doodsbang gemaakt voor de mens!
Ook in de Koninklijke Houtvesterijen Het Loo herinnert nog veel aan de tijden waarin de kiem werd gelegd voor
de hedendaagse malaise waarbij de gehele inheemse fauna al jarenlang gebukt gaat onder de rücksichtsloze
hobbyjacht. Niet ver van de plek waar wij er getuige van waren dat in de jaren ’60 per abuis een Koninklijke
koddebeier werd afgeschoten door de toenmalige opperhoutvester van hare majesteit, staat namelijk de oude
jachthut van Zwijnen Heintje ofwel Prins Hendrik von Mecklenburg Schwerin.
Ook dit is een voor die tijd zeer riant en ruim bemeten onderkomen, dat uitzicht biedt op een wildweide.
Belangrijker was echter de ontdekking dat zich in deze hut nog een van de zwijnenkisten blijkt te bevinden,
waarmee Hendrik zijn uit Mecklenburg geïmporteerde knorrepotten heeft uitgezet.
Datzelfde gebeurde destijds ook met Oost-Pruisische edelherten: uitermate stressgevoelige dieren waarvan er
tallozen de lange treinreis niet hebben overleefd. Nog tot diep in de jaren ’70 en ’80 troffen wij in de Koninklijke
Houtvesterijen de vervallen kralen aan waarin die dieren destijds een tijdlang werden opgesloten om hen aan het
gebied te laten wennen.
Maar niet alleen zwijnen en herten, ook moeflons werden in die dagen op dezelfde wijze ten behoeve van de jacht
vanuit het rotsachtige Corsica geïmporteerd en op de zandige Veluwe losgelaten. Schieten op schapen: hoe
Koninklijk is dat? En los daarvan: de dieren kampen allemaal van meet af aan met hoefproblemen omdat er
nauwelijks nog natuurlijke slijtage is in het rulle Veluwse zand. Maar over zulke dierecologische zaken denken
jagers natuurlijk überhaupt niet na. Dat is immers niet hun probleem!
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Afbeelding 10 a/b: De half in de bosgrond verzonken jachthut achter het Aardhuis waarin zich wellicht het
laatste tastbare bewijsstuk bevindt van grootschalige Koninklijke faunavervalsing: de zwijnendraagkist!
Nadenken is in ieder geval niet een van de sterkste kanten van de hobbyjager, die zich eigenlijk uitsluitend bezig
houdt met het moedwillig verstoren van het natuurlijke evenwicht en alle patronen en processen die essentieel zijn
voor het op natuurlijke wijze existeren van dierpopulaties categorisch aan zijn Bernwaldt laarzen lapt.

Afbeelding 11 a/b: Moeflons werden in de jaren ’30 t.b.v. de
jacht uitgezet op de Hoge Veluwe en in het Kroondomein,
maar leven tegenwoordig ook in andere Veluwse gebieden.
Aanvankelijk kampten deze dieren, die van nature in
rotsachtig terrein leven, met doorgegroeide hoeven.
Vanwege de zandige bodem slijten de hoeven namelijk
nauwelijks af.

Recentelijk klinken er stemmen op om alle Veluwse moeflons af te schieten, omdat zij hier niet thuishoren. Maar
zij leven hier al meer dan 80 jaar en hebben zich in die tijd volledig aan het Veluwse milieu en habitat aangepast.
Bovendien vervullen zij een belangrijke functie als natuurlijke grazer en houden zij zandige terreinen open,
waardoor zandhagedissen, duinpiepers en talloze representanten van de geleedpotige- en schubvleugelige
macrofauna aan geschikte habitat worden geholpen.
Omdat dergelijke geluiden steevast komen van lieden die Schotse koeien en Poolse paarden in onze natuurterreinen
inscharen en die Tamme Kastanjes, Amerikaans eiken, Japans Lariksen, Oostenrijkse- en Corsicaans dennen en tal
van andere sinds honderd of zelfs duizend jaar bij ons ingeburgerde boomsoorten omver walsen, lijkt het ons
verstandiger om zulke ‘natuurbeheerders’ ten spoedigste te verwijderen. Desnoods met dwang!
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Hendrik von Mecklenburg Schwerin was overigens de man die onbetwist kampioen is in het op manipulatieve
wijze omgaan met grofwildpopulaties. Dat hij bij zijn vertrek naar de Eeuwige jachtvelden een trieste “erelijst” van
niet minder dan 1000 edelherten, 279 reebokken, 441 wilde zwijnen, 2415 hazen, 14.813 konijnen en 8260
fazanten op zijn naam had staan, kan dan ook bezwaarlijk als ’s mans hoge graad van beschaving worden
opgevoerd. Met in totaal 31.440 dode dieren op zijn geweten is hij een schandvlek waarbij vergeleken zijn jagende
schoonzoon een dreumes is gebleven!

Afbeelding 12 a/b: Vanaf een sokkel op de Rauwe
Heer, een voor publiek afgesloten deel van het
Kroondomein, kijkt de eerste grootschalige
Nederlands-Duitse faunavervalser uit over het Hoog
Soerensche Veld. De buste staat op de plaats waar
Hendrik destijds op 10 meter hoogte vanuit de kansel
het grofwild belaagde. Hij is er nooit gelukkig door
geworden: zijn vorstelijke echtgenote evenmin. Jacht
maakt immers meer kapot dan ons lief is!
Dat blijkt ook uit de royale manier waarop hij het fysieke wildbeheer in het Kroondomein gestalte gaf en dat tot op
de huidige dag wordt voortgezet. Jarenlang werden daarbij de zwijnen gevoerd met dode eensdagskuikens en
schiere eieren die afkomstig waren van broederijen bij Wenum, Vaassen en Emst. Recentelijk hebben we dit niet
meer kunnen constateren.
Wél wordt het grofwild Veluwebreed op grote schaal jaarrond bijgevoerd met mais, graan, bikskorrels, lijnkoeken,
aardappelen, voederbieten, stoppelknollen etc. Allemaal verboden door de Ffw, maar die lapt men al jarenlang aan
de laars omdat controle en handhaving in handen zijn van jagende boa’s. Justitieel afgedekte slagers en
keurmeesters tegelijk dus!
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Afbeelding 13: Terwijl CDA en VVD met veel tamtam de Animal Cops om zeep hielpen zorgde Ivo
Opstelten ervoor dat er een snel uitdijende horde groene boa’s werden aangesteld om alle jagersterreur
en misdaden justitieel af te dekken. Daardoor heerst er in ons landelijke buitengebied tussen
Rottumeroog /de Cocksdorp en Cadzand/ Drielandenpunt absolute rechteloosheid en durven normale
politiefunctionarissen zich nauwelijks nog in te laten met opsporing en handhaving van de FFW. Daar
moet zo snel mogelijk een zeer hardhandige sanctionele staatsbezem doorheen geragd worden. Wij
adviseren: de rijksrecherche!

Hoewel de Ffw het aanleggen en onderhouden van voerplekken verbiedt (behoudens in strenge winterse perioden)
zagen hobbyjagers kans om ook hiervoor ontheffing te verkrijgen. Omdat het door henzelf doodsschuw gemaakte
wild zonder voerplaats niet binnen schootsveld te krijgen zou zijn, waardoor het door henzelf bepaalde afschot niet
gehaald zou kunnen worden!
Omdat bejaagde dieren echter snel afleren om gebruik te maken van zulke voedselrijke fusilladeplaatsen, werd het
urenlang tevergeefs aanzitten op wildkansels de jagers ook al gauw teveel. Maar ziedaar: in Den Haag liet men de
oren opnieuw naar hun wensen hangen en verstrekte met gulle hand ontheffingen voor nachtelijke
semiautomatische rauschjacht met gebruik van lichtversterker en geluiddemper.

Zwijnerijen rond ons grofwild - Extra dossier

12

Task Force Jachtmisstanden / de Faunarecherche

Afbeelding 14: Jaarrond en Veluwebreed wordt nu het grofwild royaal bijgevoerd om hen tot zo hoog mogelijk
reproductie op te jutten. Dit gebeurd bij kansels die nauwelijks nog voor afschot worden gebruikt. Analoog
daaraan pleegt men te voet of vanuit SUV’s massaal afschot in de nachtelijke uren. Daardoor vervreemden de
dieren van hun normale levenscyclus en foerageermethoden en kijken wandelaars voortdurend tegen lege
landschappen aan! Met hooguit als enig levend wezen een boa –boeman om hen te bekeuren voor niet begane
overtredingen!
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Afbeelding 15: Naast voertroggen en -tafels gebruikt
men ook op grote schaal voer doseer-automaten die
op gezette tijden maïskorrels, gemengd graan of
bikskorrels uitstrooien. Zo bindt men de dieren aan
de afschotschotplekken en vervreemdt hen van hun
normale foerageergedrag en dagritme.

Door de exorbitant intensieve, overwegend nachtelijke, bejaging houdt het grofwild zich schuil in dichte
bosschages en foerageert nauwelijks nog op open terrein. Zelfs grazige bospaden worden gemeden, omdat
daarlangs een weerzinwekkend netwerk van mobiele hoogzitten staat die wél frequent worden gebruikt.
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Afbeelding 16: Ten gevolge van de rucksichtslose bejaging durft het
grofwild ook de grazige bospaden niet meer als voedselgebied te
benutten en versmaadt zelfs stagnant regenwater in karresporen om te
drinken. Alleen het mogelijke spoor van een eenzame wolf verraadt
dierenleven in dit doodstille bos!

De overheid, die in de jaren 2002 -2010 alle leugenpraat en verdraaide feiten van CDA, VVD en LPF tot wet heeft
gemaakt en daarmee het lot bezegelde voor onze integrale inheemse fauna, hoeft bepaald niet trots te zijn. De
aanstichters en veroorzakers van alle fauna-ellende die zich sinds het parlementaire jaar 2005/06 alom in ons land
manifesteert, is louter een gevolg van het feit dat ALLE waarschuwingen en raadgevingen van ware specialisten
categorisch genegeerd werden.
Erger nog: degenen die verantwoordelijk zijn voor de ongehoorde mess in het beheer van onze inheemse fauna, zijn
door parlement en regering aangewezen als Eerste Adviseur Fauna! Dat is exact hetzelfde als aan notoire
kindermisbruikers de zorg voor de kinderbescherming toevertrouwen en verklaarde pyromanen met de
brandveiligheid belasten. De resultaten zijn er dan ook naar!
Maar alles is nog niet verloren en er zijn mogelijkheden om de wal ook dit schip te laten keren. Daarvoor is echter
een totale ommekeer in het beleid ten aanzien van onze natuur en fauna noodzakelijk. Die dient niet aan te vangen
bij nieuwe wetgeving, maar bij een minutieuze reparatie van de oorspronkelijke Flora- en faunawet. Te beginnen
bij het terugkoppelen van de positie van hobbyjagers tot en met 1 april 2002. Dat is met één pennenstreek te doen!
Dan zal namelijk pas kunnen blijken welk een uitmuntende wet PvdA en D66 tijdens Paars 1 en 2 tot stand
brachten!
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2. UIT HUN NORMALE DOEN: HOE LUSTMOORDENAARS ONZE FAUNA VERKNALLEN!
In het voorgaande werd een beeld geschetst van de aanloop tot de problematiek, waarin onze inheemse fauna nu al
bijna een vol decennium is beland. Ten onrechte uiteraard: want als er rond de wisseling van de 19e naar de 20e
eeuw in ons land al breed gedragen buitenparlementaire aanleiding bestond om te komen tot oprichting van zowel
“Vogelbescherming” als “Natuurmonumenten” en de overheid in 1928 Staatsbosbeheer belastte met de zorg voor
onze staatsnatuurterreinen, dan hoeft men niet direct een afgestudeerde bolleboos te zijn om te beseffen, dat die
noodzaak een volle eeuw later alleen maar nijpender geworden kan zijn.
Wij vinden het dan ook volstrekt onbegrijpelijk, onbetamelijk, abject, infaam en misdadig tegenover de totale
Nederlandse bevolking en ons aller natuur, dat twee partijen die zichzelf democratisch durven noemen het
bestonden, om een smerige oorlog tegen de natuur te ontketenen, die rechtens aan alle Nederlanders toebehoort en
als erfgoed voor komende generaties juist gekoesterd en goed verzorgd dient te worden. Dit leggen wij hier vast om
te voorkomen, dat deze schanddaden tegen het Maatschappelijk Belang in de vergetelheid zullen raken. Want wat
virtueel beschreven staat, zal met geen botte confessionele of neoliberale bijl weggewist blijken te kunnen worden!
Dit gezegd hebbende kan worden vastgesteld, dat de totale levenscyclus van alle bejaagbare dieren sinds 2005/06
op dramatische – vaak zelfs catastrofale - wijze wordt gebruuskeerd door de volstrekt primitieve wijze waarop
hobbyisten van Fbe’s en Wbe’s onder de vlag van de KNJV en opgejut door LTO Nedeland zich te buiten gaan aan
onze inheemse fauna.
Op de Veluwe is al het grofwild daardoor volstrekt onzichtbaar geworden en dat wreekt zich door de totale
verloedering van gebieden die generaties lang door de grazende en browsende natuurdieren werden open gehouden.
Want door de ontketende jacht mijden de dieren juist die open terreinen waardoor deze in sneltreinvaart verruigen
en dicht groeien.
Om dat dichtgroeien te voorkomen dienen die dieren weer zo snel mogelijk in staat gesteld worden om hun
natuurlijke rol te vervullen in de patronen en processen die cruciaal zijn voor het functioneren en in stand houden
van terrestrische ecosystemen. Daar hoeft geen jachtgeweer aan te pas te komen, maar volstaan een deskundig
terreinbeheer en een gezond gevoel voor juiste verhoudingen.
Want onze natuur is geen vrijloopren voor afschietbaar scharrelvlees! Minder dan 20.000 hobbyagers hebben ook
op dat niveau al veel meer kapot gemaakt dan de vele miljoenen Nederlandse natuur- en dierenliefhebbers lief zou
behoren te zijn!
In plaats van Poolse paarden en Schotse of Franse gemakskoeien horen onze natuurgebieden begraasd te worden
door dieren die hier van nature voorkomen. Ook dat moet zelfs voor politici te begrijpen zijn. Hobbyjagers spelen
daarin geen enkele nuttige rol en dienen per direct te verdwijnen!
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Afbeelding 17: Het is een fabel dat herten
thuishoren in dicht beboste gebieden. Dat
zij daar leven is een gevolg van de
intensieve jacht die op deze dieren wordt
gemaakt, Van nature zijn edelherten
grazers en browsers die het best gedijen
in open en halfopen landschappen. Die
kans moeten zij dus ook op de Veluwe
krijgen!
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Wat voor edelherten geldt, gaat ook op voor de iets kleinere damherten. Ook deze dieren leven in roedels en
hebben voorkeur voor open en halfopen landschappen waarin ze zowel op grazige vegetaties hun voedsel kunnen
zoeken als browsend kunnen foerageren in struikvegetaties en laaghangende takken.
Het is een apert leugenachtig onzinverhaal dat er in de AWD en NPZK teveel damherten zouden zijn. Waarheid is,
dat de Fbe Noord- Holland en haar gedeputeerde confessionele schutspatroon Bond niets liever willen dan een
grofwild jachtrevier in eigen achtertuin. Ten koste van de natuur, over de rug van de dieren en met minachting voor
alle Noord- Hollanders en andere bezoekers die jaarrond dag in dag uit van deze vertrouwelijke dieren genieten.

Afbeelding 18: Ook damherten grazen en browsen en zijn daarin zelfs nog effectiever dan edelherten. Daarom
is het ronduit crimineel dat de Fbe NH claimde dat er in de AWD 1400 van deze hyperkostbare graaswerkers
afgeschoten zouden moeten worden door hun hobbymatige leden. Wij adviseren provincie en centrale
overheid om zo snel mogelijk alle hobbyjacht administratief–functioneel af te schieten.
Ook de aanzienlijk kleinere ree is een uitgesproken browsende grazer die in ons land op een meer dan schandelijke
wijze wordt bejaagd. Dat is nergens voor nodig, maar dezelfde kleinhartige LTO-agrariërs die van ons hele land
een troosteloze cultuursteppe maakten, eisen dat de reeënpopulatie “kort” wordt gehouden. Dat is volkomen
misplaatst, want ook zonder jacht zou de populatie bij ons nooit onbeperkt blijven groeien!
En al deden ze dat wel: so what? Nergens in Europa komen overpopulaties van reeën voor: zelfs niet in het
Oderdal, waar wij er eens vanaf één standplaats meer dan honderd telden. Desgevraagd zeiden de boeren dat ze
totaal geen last van die meegrazende dieren hadden. Gras groeit immers vanzelf weer aan. Aangroeien?
Miraculeus, want daar hebben het Faunafonds en LTO nog nooit van gehoord!
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Afbeelding19: Reeën browsen graag in laag struikgewas en langs bospaden, maar grazen ook dikwijls op open
gras- en akkerland. Het is een grove schande dat deze prachtige dieren in ons toch al zo natuurarme land
massaal worden ‘geoogst’ door gewapende hobbyisten!
Het wilde zwijn ten slotte is als echte natuurbouwer wellicht nog wel het meest kostbare hoefdier dat wij bezitten.
Feitelijk horen deze dieren in moerassen en broekbossen thuis, maar dankzij jagers als Zwijnen Heintje en zijn
Rotterdamse jachtvrienden werden zij een eeuw geleden volop uitgezet in de gortdroge Veluwse bos-, heide- en
stuifzandgebieden. En dat, terwijl ze juist thuishoren in de natte randzones van het Veluwemassief. En in de
Oostvaardersplassen, de Weerribben etc.
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Afbeeldingen 20: Zwijnen zijn voortdurend in touw om hun habitat te verbouwen en betonen zich daarbij
weinig kritisch. Toch hebben hun graafwerkzaamheden in bermen en gazons doorgaans wel dieperliggende
achtergronden. Maar wij mensen schreeuwen meteen over schade en op de Christelijke Veluwe laat men de
dieren zelfs tot op het kerk- en schoolplein afknallen. Wij vinden dat een des duivelse omgang met de
architecten van de schepping!
Zwijnen timmeren graag aan de weg, omdat er in de voedselrijke randzône langs het asfalt erg veel regenwormen
huizen, die daar makkelijk te bemachtigen zijn. Bermbeheerders zijn daar niet blij mee, want zij zien liever strakke
gazons dan omgeploegd akkerland langs hun levenloze bitumen-, zoab of betonbanen. Terwijl men met hetzelfde
gemak elders de groene bermstroken dermate laat verruigen dat zelfs een zwijn er in zou kunnen verdwalen!
En zo gaat dat overal. Bij Epe drijven jagers al jarenlang de zwijnen ‘s nachts naar een clandestiene afschotkraal,
maar laten daar de bagges met biggen ontsnappen. Die dieren vluchten dan in paniek het dorp in en worden daar
door een analfabetisch gemeentebestuur (want wij attendeerden hen hier al jaren geleden schriftelijk op)
afgeschoten.
In Ermelo laat men zwijnen vermoorden omdat die het afval uit bedrijfscontainers zouden eten en daarbij een
smeerboel maken van de plek waar die vuilnisbakken staan. Al meer dan dertig jaar geleden zagen wij in
Amerikaanse natuurparken bear-proofed containers, omdat men de dieren respecteerde en hen onder geen beding
wilde vermoorden. Maar in de Godvrezende gemeente Ermelo vindt men een Action-slot om zo’n afvalbak mee af
te sluiten kennelijk al teveel gevraagd. Dat stemt ons bedroefd!
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Afbeelding 21: De opheldering van de Eper zwijnenzaak in vier beelden. Er werd in januari 2013 door
Ganzenbescherming Nederland bij de regiopolitie te Apeldoorn en bij de gemeente Epe melding gemaakt van
aanwezigheid van deze indrijfkraal met eenzwijnspassage zwijnenpoortje als gedoseerde afschotuitgang. Tot
op heden is er daar niets veranderd, maar volhardt het gemeentebestuur in de noodzaak van peperduur
rasterwerk om de bebouwde kom!
Hoezeer het plotselinge verschijnen van zwijnen in de bebouwde kom van Epe moedwillig door jagers wordt
veroorzaakt nadat in 2008 campingbeheerder Mar Molenaar in de Stentor over de plotselinge onzichtbaarheid van
de dieren rond zijn recreatieterrein had geklaagd, bewees onderzoek dat wij in winter 2012/13 ter plaatse
uitvoerden.
De dieren worden ‘s nachts vanuit het bosgebied bewesten de Koekenbergweg naar een omheind perceel gedreven
op de hoek van Dorperveldweg en Schotweg op minder dan een halve kilometer van de Eper dorpsrand. Dit perceel
is aan twee zijden met Heras hekwerk afgezet, terwijl er aan de twee andere zijden gemankeerd prikkeldraad
gespannen is op zodanige wijze dat de opgedreven dieren het perceel wel makkelijk kunnen betreden, maar
vervolgens naar een smalle uitgang worden geleid.
Daar vindt bij nacht und nebel geluidgedempt afschot plaats van keilers, solitaire bagges en overlopers. Zogende
bagges met biggen laat men ontsnappen omdat het afschieten van uiteen stuivende biggen met de kogel niet
mogelijk is in het donker. Daarvoor zou men hagelgeweren moeten gebruiken, maar dat zou van Vaassen tot
Heerde en Olst/Wijhe te horen zijn. Zó komen die zwijnenfamilies in de bebouwde kom van Epe terecht!
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Afbeelding 22: Listig bedacht maar toch zeer doorzichtig. Men drijft ’s nachts de zwijnen op vanaf voerplaatsen
op de Weesberg bij het Lichtbaken. Dat spoor was voor De Faunarecherche eenvoudig te traceren en leidde in
een vrijwel rechte lijn naar de kraal aan de Schotweg. Bij de pijl bevindt zich het afschotpoortje. Vluchtende
bagges met hun kroost komen vanzelf in Epe terecht en worden daar afgeschoten door een Lelystads bedrijf
waarvan de founding father in de oostelijk van Epe gelegen buurtschap Oene woont. Small world!
Unaniem herkenden wij direct de sturende hand van een landelijk bekend Faunavernietigingsbedrijf, waarvan de
bedenker en oprichter niet alleen in de gemeente Epe woont en lid is van de lokale Wbe, maar waarvan wij weten
dat hij tot voor enkele jaren geleden woonachtig was in het buurtschap Niersen, aan de rand van de Koninklijke
Houtvesterijen.
Meerdere malen volgden wij in vroege ochtenduren koelwagens van Hanos Apeldoorn en Ruig Zwolle vanaf de
A50. Deze auto’s namen de afslag Epe en reden via Emst de Oranjeweg op, die door het buurtschap Gortel naar
Niersen leidt. Natuurlijk kan men daar vers om te katten batterijeieren of plofkippen zijn gaan inkopen, maar dat
lijkt onwaarschijnlijk gezien het adres waar gestopt werd.
Dit alles is destijds gemeld bij de regiopolitie, maar heeft nimmer tot nader onderzoek geleid. Samen met nog
enkele soortgelijke akkefietjes verloren wij dan ook alle vertrouwen in de deugdelijkheid en deugdzaamheid van
ons politiecorps. En in haar baas: de Minister van Justitie!
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Afbeelding 23: Louter door het nu al jarenlang voort etterende wanbeleid van de VVD op de justitiële
ministerszetel, is het totale netwerk van Opsporing en Handhaving ingevolge de Flora en Fauna wet tot in het
beenmerg verkankerd door ongehoorde belangenverstrengeling. Ganzenbescherming Nederland adviseerde
deze minister al in 2012 om de mogelijke hobbyjachtgangen na te gaan van de toenmalige korpschef
regiopolitie Gelderland Noord en Oost en aandacht te schenken aan dubbele agenda’ s bij Boa’s. Zoals altijd
werd er totaal niets vernomen en nog minder gerepareerd.
Precies zoals destijds een eendrachtig samenwerkingsverband van zelfjagende of jachtsympathieke Kamerleden en
een zelfjagende boerse minister de Flora en fauna wet hebben misvormd, deed Opstelten datzelfde met de
zuiverheid en onbesproken onpartijdigheid van het boa-apparaat. Dat in lompheid uitmuntende cohort bestaat voor
het leeuwendeel uit jagers, jachtopzieners, jagende boswachters, jagende milieuwachters etc., Hoezo onpartijdig?
Hoezo wettig en onbesproken?
Omdat onze volksvertegenwoordiging er geen notie van heeft waaraan zij medeschuldig zijn door hun stem te
geven aan wetwijzigingen die feitelijk en aantoonbaar op leugen, bedrog en verdraaide feiten waren gebaseerd,
stelden wij deze nota en de voorgaande samen. Zodat u allen zich voortaan niet meer achter een “wir haben das
nicht gewusst” kunt verschuilen.
En omdat een gewaarschuwde volksvertegenwoordiging driedubbel op haar tellen dient te passen, volgen er ook
nog twee slotnota’s. Intussen adviseren wij u beleefd doch dringend, om alle Handelingen der Tweede Kamer der
Staten Generaal uit de regeerperioden van de vier kabinetten Balkenende en het eerste kabinet Rutte minutieus na
te pluizen v.w.b. de inhoudelijke juistheid en wetenschappelijke deugdelijkheid en houdbaarheid van ALLE
AMENDEMENTEN welke hebben geleid tot de wetwijzigingen in de FFW 2002, waardoor de mega-mess
waaronder onze inheemse fauna nu al meer dan een decennium gebukt gaat, heeft kunnen ontstaan.
Want ook voor Volksvertegenwoordigers geldt: beter ten halve gekeerd, dan ten volle gedwaald!
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3. HOE MOET HET WEL?
De vraag hoe het wél zou moeten met het Veluwse grofwildbeheer houdt ons al tientallen jaren bezig en werd
telkenmale doorkruist en gebruuskeerd door tegenstrijdige meningen van jachtlustigen, tegendraadse acties van
agrariërs en aan het waanzinnige grenzende hersenspinsels van gelegenheidsecologen.
Die laatste sekte heeft vanaf het begin van de jaren ’90 waanideeën ontwikkeld over hertenpopulaties die vanuit de
Oostvaardersplassen (waar men in die tijd Schotse highland edelherten uitzette in een moerasgebied dat meters
beneden zeeniveau ligt) geacht werden om jaarlijks tot in het Zwarte Woud te gaan trekken. Vice versa!
Wij zagen al van meet af aan dat iets dergelijks de grenzen van irreële waanzin op alarmerende wijze overschreed
en hebben honderden malen luid en duidelijk de noodklok geluid. Tegen dovemans oren! Want politici willen
kennelijk niets liever dan luisteren naar de foute raadgevers.
Thans lijkt eindelijk het besef door te dringen, dat ons land overbevolkt is met ménsen. Mensen die een hermetisch
netwerk aan infrastructurele werken tot stand hebben gebracht, waarmee ‘ins freie’ migrerende dierpopulaties op
letterlijk iedere vierkante kilometer meermalen te maken zullen krijgen.
Het gemak waarmee volstrekt wezensvreemde carriéretijgers roedels herten en rottes zwijnen onze grote rivieren
zagen overzwemmen op weg naar zevenhonderd kilometer zuidelijker gelegen gebieden waarmee die dieren
genetisch noch instinctief enige bloedband bezitten, getuigt van een ziekelijke graad van krankzinnigheid. En
politici slikten en pikten dat allemaal!
In onze nota” Zwijnerijen rond ons grofwild # 2” schetsen we daarom een realistisch beeld, waarbij het integrale
Veluwemassief de status wordt toebedeeld van Natuurpark en alle natuurterreinen die zich daarbinnen bevinden op
weinig gecompliceerde wijze met elkaar worden verbonden.
Omdat nagenoeg de hele Veluwe al in eigendom of beheer is bij een klein aantal terreinbeheerders en vele gronden
daaromheen eigendom zijn van de Staat der Nederlanden (lees: de Nederlandse bevolking), kan het geen
monsterklus zijn om het mainframe aan elkaar te breien zodat er snel een aaneengesloten wildbaan kan ontstaan die
bijna van Zwolle tot Arnhem en van Nijkerk tot Dieren kan reiken.
Hoe dat er uit kan gaan zien leerden wij uit bezoeken aan de drie compartimenten waaruit het Deelerwoud bestaat:
Natuurmonumenten, Peletier en Repelaer. Daar zagen wij de blauwdruk voor een toekomstig jachtvrije Veluwe,
met slechts van beheerderszijde enig flankerend ingrijpen.
3.1. Het Deelerwoud: een testcase voor verantwoord grofwildbeheer
3a. Deelerwoud Natuurmonumenten
Het oorspronkelijke Deelerwoud strekt zich uit tussen de denkbeeldige lijnen Deelen -Terlet en Woeste Hoeve –
Hoenderloo en bestaat tegenwoordig eigenlijk uit drie afzonderlijke compartimenten, waarvan het zuidoostelijk
gedeelte, met een oppervlakte van ca. 1200 ha, sinds 1967 eigendom is van Natuurmonumenten. In dat jaar
verkocht W.H. Peletier namelijk een deel van zijn landgoed, maar liet in de acte van overdracht wel bindend
vastleggen, dat het genot van de jacht in een groot deel van dit gebied bij de familie Peletier zou blijven berusten.
Dit zou later een voor het grofwild niet onfortuinlijke deal blijken te zijn.
In het NM-gedeelte van het Deelerwoud leven edelherten, damherten, reeën, wilde zwijnen en moeflons. De
laatstgenoemde soort werd in de jaren ’30 van de vorige eeuw door de toenmalige eigenaar N.M.Lebret in het
Deelerwoud uitgezet. Hetzelfde gebeurde destijds door Anton Kröller op de Hoge Veluwe en door Prins Hendrik
van Mecklenburg Schwerin in de Koninklijke Houtvesterijen Het Loo. Ook schijnen er toen moeflons te zijn
uitgezet in het Wekeromsche Zand.
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Natuurmonumenten nam zodoende een gebied over dat vanaf de tweede helft van de 19e eeuw, toen
achtereenvolgens de adellijke families Van Pallandt en Van Heeckeren er de scepter zwaaiden ( vanaf 1908
gevolgd door de als zeer jachtlustig bekend staande N.M.Lebret en vanaf 1935 door de minder jachtactieve
Peletier) nagenoeg altijd een op de grofwildjacht gericht en afgestemd beheer had gekend.
Dat was een positief gegeven, want anders dan op de Hoge Veluwe en Het Loo was het wild in het nieuw
verworven bezit weinig schuw en dus goed benaderbaar voor het destijds snel groeiende ledenbestand van onze
oudste natuurbeschermingsvereniging. Want iedere natuurliefhebber kijkt er naar uit om bij wandelingen of
fietstochten reeën, herten, zwijnen en mogelijk zelfs moeflons, vossen, eekhoorns of andere dieren te zien te
krijgen.
Evenals alle andere natuurterreinen welke in bezit zijn van NM voerde men van meet af aan een uitermate
terughoudend afschotbeleid. In feite veranderde er dus weinig of niets voor het wild, want zoals we al zagen ging er
aan de verwerving in 1967een langdurige periode vooraf waarin er zeker geen sprake zal zijn geweest van
overbejaging.
Gedurende de jaren ’70 en ’80 verliep echter de ledenaanwas bij NM crescendo en dit was een doorn in het oog van
politieke stromingen die van oordeel waren en nog altijd zijn, dat ongeachte de staat waarin het land verkeert en het
groeiende bevolkingscijfer in relatie tot voortschrijdende urbanisatie er onbelemmerd gejaagd en onbeperkt geoogst
moet kunnen worden uit onze almaar door dezelfde lieden in de verdrukking gebrachte natuur.
In die tijden begon in ’s Graveland en in de landelijke regiokantoren dan ook de toeloop van nieuwe leden met een
dubbele bodem en een kwaadaardige inborst. Die wisten zich moeiteloos te nestelen in ledenraden en
overlegorganen, omdat het altijd moeilijk is om voor zulk vrijwilligerswerk voldoende onbezoldigde krachten te
vinden. In feite deed in die periode de kanker haar intrede in een organisatie die afstevende naar een miljoen leden.
Gedurende de jaren 1986-1989 regeerde het tweede kabinet Lubbers met de Brabantse stallenbouwerszoon Gerrit
Braks als minister van Landbouw. Dit leidde ertoe, dat er in 1988 door de KNJV een wezensvreemd fenomeen
werd bedacht en meteen door Braks landelijk werd ingesteld: de Wildbeheereenheid.
Van de ene op de andere dag kregen NB-gerichte overheidsorganisaties en particuliere instellingen de sommatie,
om hobbyjagers in te schakelen bij ecologische monitoring en wildbeheerszaken. Dat er tegen weigering keihard
werd opgetreden mochten meteen diverse SBB-medewerkers aan den lijve ervaren. Ook wijzelf kunnen uit die
periode schokkende getuigenverklaringen afleggen!
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Afbeelding 24: Iedere natuurliefhebber kijkt er naar uit om bij wandelingen of fietstochten over de Veluwe
wilde dieren te zien te krijgen. Het landschap kan nog zo mooi en kostelijk zijn, pas wanneer het tot leven
wordt gebracht door reeën, herten, zwijnen, moeflons en andere dieren wordt voor het gros van de bezoekers
een ‘dagje Veluwe’ een memorabele belevenis. Deze dieren zijn dan ook het levende vermogen van de Veluwse
natuur en zij representeren een onschatbaar waardevol fortuin!
Hoewel het er de schijn van had dat NM en andere non gouvernementele NB-organisaties tot het aantreden van
Paars 1 in 1994 de laaghartige aanvallen vanuit het CDA ongeschonden hadden doorstaan, broedde men op snode
plannen in het Haagse Buitenom. Die zouden een welkome boost krijgen door de moord op Pim Fortuyn: gepleegd
immers door een dierenactivist! Want dat de moordenaar niets uitstaande had met natuurbescherming en i n het
wild levende fauna deed voor de confessionelen niet ter zake.
Ongelukkigerwijze viel het aantreden van het eerste kabinet Balkenende in 2002 vrijwel samen met het in werking
treden van de Flora- en faunawet. Met een zelfjagende CDA boer als minister van LNV en een sterk lobbyend,
liegend en feiten verdraaiend Kamervijftal werd de Ffw zodoende in enkele jaren tijds omgekat tot een pro-jacht
instrument. Vrijwel alle tegendraadse ambtenaren werden ten departemente en bij het juist verzelfstandigde SBB
verwijderd en vervangen door hobbyjachtvazallen.
Terzelfdertijd werd van overheidssubsidieafhankelijke non gouvernementele organisaties vereist, dat zij
onvoorwaardelijke loyaliteit zouden betonen aan een pro-hobbyjachtbeleid. In datzelfde tijdsgewricht besloot NM
tot een volledige stop op de bejaging van de hertenpopulaties in het Deelerwoud voor de duur van ten minste tien
jaar. Dit doorkruiste de plannen van het CDA, inmiddels openlijk gesteund door de VVD. Er diende dus wat te
gebeuren aan de macht van NM.
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Afbeelding 25: Zichtbaar wild is levend platina! Natuurmonumenten is een doorn in het oog van LTO
Nederland en haar politieke machtbolwerken CDA en VVD. Tegen een ledenbestand van bijna een miljoen kon
die tegenpartij het ‘terugveroveren’ van al die in hun perceptie ‘kostbare landbouwgronden’ wel vergeten.
Daar moest dus wat aan worden gedaan. En aldus geschiedde. Bijna!
Die kans kwam in oktober 2005, toen het besluit genomen werd over het ten offer vallen van de Visserijzijde van
het Naardermeer t.b.v. de Almerelijn. Als altijd waren wij ter plaatse en zagen hoe stroman de Graeff volkomen
werd ingepakt door Veerman, die als contraprestatie anderhalf jaar later in ’s Graveland het bestuurspluche ging
bezoedelen. Luttele weken nadien werden op Texel in De Bol, Dijksmanshuizen en Waal en Burg ruim 5000
grauwe ganzen vergast volgens de “Methode Veerman”, al twee jaar eerder minutieus voorspeld door “Spotvogel”
in zijn dossier “De Pestvogels van Veerman”( ISBN 9051794355).
Samen met ruim 300.000 andere verbijsterde ” NM-leden van het eerste uur” zegden wij ons lidmaatschap op,
terwijl er feest werd gevierd in het Haagse Buitenom. Minachting voor de natuur, het dierenleven én voor
miljoenen fatsoenlijke Nederlanders. De conclusie moge helder zijn: zich van leugen, bedrog en feitenverdraaiing
bedienende machtssyndicaten als CDA en LTO horen niet thuis in een beschaafde maatschappij!
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Afbeelding 26: Dijkmanshuizen, mei 2008. De slachtoffers en de beul. Niet
voor niets zegden honderdduizenden bezorgde leden hun lidmaatschap van
NM op vanwege het aantreden van Veerman op de voorzitterszetel. Alle
malheur en ellende die volgde was en is daarvan een triest gevolg. Maar
CDA, V VD en LTO zijn tevreden, want onze natuur is in de verdomhoek
geramd!

Dit intermezzo lijkt hier wellicht misplaatst, maar is essentieel om te begrijpen wat er zich werkelijk afspeelt
rondom ons kostbaarste maatschappelijke bezit: onze natuur en al wat daarin leeft. Wat er in 2008 op Texel, in de
Ronde Venen, in het Eemland en langs de grote rivieren gebeurde was de start van een vuile oorlog tegen alles wat
het agrarische klaagzangconglomeraat maar bijeen kon verzinnen aan natuurlijke levensvormen, die zogenaamd
schadelijk zijn voor hun eigen landschap-, natuur-, milieu-, water-, bodem-, lucht- en biodiversiteit vernietigende
oogkleppenactiviteiten.
Terwijl Natuurmonumenten en andere terreinbeherende instanties dus letterlijk klem werd gezet en overal in ons
land hobbyjagers de dienst gingen uitmaken in ons aller natuur, bleven krachtige tegengeluiden vanuit de
samenleving volledig uit. Wij zouden al spoedig ontdekken wat hiervan de oorzaak was.
In Waal en Burg onderschepten wij namelijk briefwisseling tussen NM-directeur de Graeff en journalist Sander
Jansen van de Volkskrant: ééns een kwaliteitskrant, maar in 2008 volledig in de macht van een kwaadwillende
holding. De brief bevatte ontluisterende openbaringen en dat was voor de Graeff – voormalig directeur van de Unie
van Waterschappen en Kamerheer van Hare Majesteit- aanleiding om ons in de Volkskrant op schandaleuze wijze
te criminaliseren. Maar niet wij doch hijzelf was crimineel bezig!
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Afbeelding 27: Terwijl de Graeff zich op Ankeveen in een fluisterboot
liet rondvaren, werden in steeds meer NM-gebieden ruiende ganzen
vergast, was op de Veluwe de jacht op drachtige zeugen, biggen en
overlopers al in volle gang en waren er dagen waarop honderden leden
afhaakten.

Het heeft geen zin om toespelingen te gaan maken op de Graeffs Waterschaps'verleden of op het feit dat hij als
Kamerheer van de Majesteit zich letterlijk in het hol van de grofwildjacht bevond. Hij speelde een cruciale rol in
het binnenhalen van Veerman en dat kostte de vereniging bijna een vierde deel van het ledenbestand. En na gedane
arbeid vertrokken zowel Veerman als hijzelf naar een andere vorstelijk gesalarieerde baan. D e natuur mocht het
zelf uitzoeken!
Dat lukte in het Deelerwoud wonderwel en zelfs boven verwachting. Want toen na tien jaar terughoudend
hertenbeleid in februari 2014 de balans werd opgemaakt, bleek er absoluut geen sprake te zijn van de door de
Veluwse Fbe en Vereniging het Veluws Hert in het vooruitzicht gestelde overpopulatie. Daarom belegde NM in
februari 2014 een debat over het toekomstige grofwildbeheer, waarover wij elders al hebben gerapporteerd.
Vermeldendenswaard blijft echter, dat woordvoerder ing. G.J.Spek van de Fbe-Veluwe op dat debat te Oud-Reemst
het spits afbeet met een sheet waarop het werd voorgesteld, als zou er in winter 2013/14 in Deelerwoud NM sprake
zijn van een populatie van rond de 2000 herten. Dankzij onze schaduwtellngen uit de voorgaande winter kon
bevestigd worden dat in dit gebied sprake was van een populatie van rond de 600 herten, ongeveer gelijkmatig
verdeel over twee soorten: edel- en damhert!
Wij wezen er al eerder op en het kan niet genoeg worden benadrukt, dat Spek dit veel te hoge cijfer van 2000
herten meende af te kunnen doen als “een tikfoutje!” En zoiets is dan woordvoerder van de Veluwse FBE, die door
gedeputeerde Van Dijk wordt geprezen als de Eerste Adviseur Faunazaken! Duidelijker kon het in een publiek
debat niet worden aangetoond: het Veluwse grofwildjacht-gebeuren is een criminele activiteit die stoelt op leugen,
list, bedrog en foutieve informatie. Dit hebben wij dan ook duidelijk te kennen gegeven!
Terug nu naar het door NM gevoerde beheer in hun gedeelte van het Deelerwoud. Dat is v.w.b. de herten
voorbeeldig en ook de zwijnenstand lijkt er in evenredigheid te zijn met de som van beschikbaar habitat versus het
voedselaanbod. Daarbij echter wel de bemerking, dat er een herten- en zwijnenpassage is tussen het gebied van NM
en dat van buurvrouw Vihatu Peletier.
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3.b. Landgoed Hoog- Deelen ofwel Deelerwoud Peletier
Dit gebied grenst langs de onverharde en niet openbare Van Ingensweg aan dat van Natuurmonumenten, maar
wijkt daarvan af doordat er enkele relatief grote graslandpercelen deel van uitmaken. Deels zijn deze graslanden
periodiek in gebruik als paardenweide of worden beweid met vleesvee en schapen. Zoals eerder opgemerkt is het
gebied indirect verbonden met dat van NM door middel van een verlaagd raster met zwijnenpoortjes. Deze
passages bevinden zich in de glaciale depressie bij de pingoru ne (smeltkom) halverwege de eerdergenoemde weg.

Afbeelding 28: Verlaagd hertenraster met zwijnen- en moeflonpoortjes langs de van Ingensweg tussen
Deelerwoud NM en Landgoed Hoog- Deelen
Eigenaresse mevr. Vihatu Peletier voert een jachtluw wildbeheer maar maakt wel gebruik van enkele voerplaatsen
en afschotkansels. Al het wild dat wij zagen bleek zeer goed benaderbaar te zijn: zwijnen tot op minder dan tien
meter in dicht bebost terrein, reeën, herten en moeflons tot op minder dan 50 meter, eveneens in bebost terrein.
De dieren werden niet verontrust door de wandelaar en maakten dezelfde omtrekkende beweging die vroeger
normaal was op de hele Veluwe. Daarbij houden de dieren een passant nauwlettend in het oog en verplaatsen zich
al browsend of grazend in een halve cirkel om na enige tijd weer op het uitgangspunt terug te keren. Dit duidt altijd
op een hoge mate van rust en komt in gebieden met zware bejaging nooit meer voor.
Eenzelfde gedragspatroon stelden we vast in Deelerwoud NM, waar zelfs roedels van meer dan 50 herten
nauwelijks vluchtgedrag vertoonden zolang een afstand van circa 100 meter in acht werd genomen. Ook dit komt
elders op de Veluwe vrijwel niet meer voor.
Landgoed Hoog- Deelen grenst in het westen aan de landbouwenclave Hoog -Baarlo, die grotendeels in beheer is
bij Staatsbosbeheer en waar zich vier mobiele afschotkansels bevinden. Dit wekt bevreemding, omdat dit gebeid
aan alle kanten uitgerasterd is.
Wij stelden vast, dat edelherten vanuit Hoog- Deelen frequent het 2 meter hoge raster passeren om in de enclave te
gaan grazen, waarbij zij kennelijk tot aan de Kop van Deelen komen. Maar dit zal nooit om erg grote aantallen
dieren kunnen gaan. Ter plaatse werd overigens ook een zwijnenpoortje gevonden.
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Afbeelding 29: Passageplaats van edelherten over niet ver te laag d raster tussen Hoog- Deelen en de Enclave
Hoog- Baarlo. Via de passage langs de Van Ingensweg kunnen zo de herten vanuit Deelerwoud NM het
uitgerasterde landbouwgebied bereiken.

Feitelijk vormen dus Deelerwoud NM en Deelerwoud Peletier voor wat betreft het grofwild al jarenlang een
zoöecologische eenheid, met jaarrond voortreffelijke overlevingsmogelijkheden voor dieren die zich allang lijken
te hebben aangepast aan de grootte van hun leefgebied in relatie tot het beschikbare voedsel. Ongestructureerd
afschot zou dat hele systeem weer overhoop gooien en jaren gaan vergen om het weer te herstellen. Exact wat er
overal elders wél aan de hand is!

Zwijnerijen rond ons grofwild - Extra dossier

31

Task Force Jachtmisstanden / de Faunarecherche

3.b. Landgoed Deelerwoud Repelaer
Als derde hoeksteen van deze hecht uitziende fundering voor een toekomstig Veluws grofwildbeheer, werd het
noordelijke deel van het Deelerwoud met een bezoek vereerd. Landgoed Deelerwoud, eigendom van Jhr. .
Repelaer.

Wij kennen jonkheer Repelaer al meer dan een halve eeuw als iemand die trots is op en zorgvuldig omgaat met zijn
familiebezit. Een eigenzinnige en breed onderlegd landgoedeigenaar, die wel vraagt om bescherming tegen van
buiten komend staatsonheil, maar die categorisch weigert om dierecologen, vegetatiekundigen en andere
onderzoekers tot zijn bezittingen toe te laten
Niet omdat hij iets te verbergen heeft, maar omdat hijzelf heel goed weet hoe enorm belangrijk zijn landgoed voor
de Veluwse natuur is. Dat is immers ruimschoots voldoende bewijs! Daarom gapen er tussen Hoenderloo en
Woeste Hoeve ook consequent witte plekken op kaarten waarop de Veluwse natuur gekarteerd en in beeld werd
gebracht.
Een onaangekondigd bezoek en belanghebbende interventie is altijd aan te bevelen wanneer zuivere
dierecologische situaties in beeld moeten worden gebracht. De zondag is op de Veluwe daarvoor de meest
geschikte dag, omdat er dan gewerkt, gejaagd en noch gewandeld mag worden. Behoudens dan de voorgeschreven
tweedaagse kerkgang!
Zodoende kunnen wij bevestigen, dat alles wat jhr. Repelaer over de wildstand en het beheer van zijn landgoed
naar buiten heeft gebracht, volledig conform de waarheid is. Wie de tegenwoordige misère elders op de Veluwe
voor ogen heeft, waant zich dan ook in het paradijs zodra er enkele stappen in dit lustoord voor grofwild gezet zijn.
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Afbeelding 30: Als enige gebied op de hedendaagse
Veluwe is de wandelaar in Landgoed Deelerwoud
letterlijk te gast bij het grofwild, dat geen enkele angst
vertoont en zich makkelijk laat benaderen, zonder
opdringerig te worden.

Het landgoed bestaat overwegend uit naald- en gemend bos, maar kent ook een aantal weilanden temidden van de
bossen, waar koeien, paarden en herten vreedzaam naast en door elkaar heen grazen. “Dat moet kunnen”, vindt
jonkheer Repelaer. En daarmee zijn wij het volmondig eens. Al zagen wij liever oud-Veluwse heidekoeien in plaats
van buitenlands vleesvee.
Overigens houdt ook Repelaer er zwijnenpoortjes op na, die makkelijk afsluitbaar zijn zodat hij zelf kan bepalen
hoeveel overlopers er naar de buurvrouw mogen verkassen. Want de vaste zwijnenpopulatie lijkt zich volkomen
thuis te voelen in Landgoed Deelerwoud. En zo hoort het ook!
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Afbeelding 31: Dat Repelaer ook oog heeft voor andere medebewoners dan grofwild blijkt uit het rijkelijke
aanbod aan nestkasten aan de vervallen boerderij, waar kerkuil en steenmarter huizen, ’s avonds laatvliegers
en dwergvleermuizen rondfladderen en zelfs de das zich aan ons vertoonde.
Het moet ons van het hart, dat wij niet alleen nergens op de Veluwe zoveel variaties aan grofwild zagen als in de
twee particuliere compartimenten van het Deelerwoud, Repelaer en Peletier. Maar ook, dat de overige
zoogdierfauna zich nergens zo nadrukkelijk en mensvertrouwelijk aan ons vertoonde als in deze twee
gebiedsdelen.
In iets mindere mate was dit het geval met Deelerwoud NM. Maar ook daar scoorden, naast het veelvuldig door
ons waargenomen grofwild, de overige diersoorten aanzienlijk hoger dan in vrijwel alle andere gebieden op de
Veluwe. En ons onderzoek was Veluwebreed gebiedsdekkend!
Het moge daarom duidelijk zijn, dat de situatie welke er in het Deelerwoud heerst, een blauwdruk kan zijn voor
de zoöecologische inrichting en beheer van het hele Veluwemassief. Hobbyjacht mag daarbij geen enkele rol
spelen en afschot dient slechts waarachtig beheersmatige doelen te dienen. Alleen dan zal er toekomst zijn voor
het Veluwse grofwild, de overige fauna en de natuurlijke ecosystemen. En ook een bloeiende toekomst voor dit
hele gewest als toeristisch-economische machtsfactor!
Zwijnerijen rond ons grofwild - Extra dossier

34

Task Force Jachtmisstanden / de Faunarecherche

4.

SLOTCONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

Het al dan niet bejaagbaar zijn van dieren en de mate waarin dit plaatsvindt zijn cruciale factoren die bepalen of die
dieren zich al dan niet van nabij aan de mens vertonen. Bij ganzen. die in het open landschap leven, manifesteert
zich dit bijvoorbeeld in een hoge mate van schuwheid die resulteert in verveelvoudiging van de vluchtafstanden
t.o.v. de naderende of passerende mens.
Dieren echter die in beboste habitats leven en niet over de fysieke mogelijkheid beschikken om vliegend een goed
heenkomen te zoeken, wordt geen andere mogelijkheid gelaten dan zich bij daglicht te verbergen in dichte bossen
en kreupelhout. Dat speelt zich nu al bijna een decennium lang af op de Veluwe en maakte het grofwild nagenoeg
compleet onzichtbaar voor wandelaars, fietsers, sporters, automobilisten en andere bezoekers van de Veluwse
buitengbieden.
Door het mateloos natuurvijandige beleid van CDA en VVD, culminerend in de regelrechte afbraakpoging durende
de kabinetsperiode van Rutte 1, hebben alle beheerders van natuurterreinen de plicht opgelegd gekregen, om hun
objecten financieel volkomen uit te benen v.w.b. houtproductie en jachtverpachtingen.
Dit leidde tot een catastrofale ineenstorting van het subtiele bouwwerk van natuurlijke patronen, processen en
systemen die essentieel zijn voor het ontstaan en in stand houden van wildlevende dierpopulaties. Daarmee sloeg
men een ecologisch bouwwerk plat dat heeft kunnen ontstaan dankzij een volle eeuw gewetensvol overheidsbeleid
ten aanzien van onze natuur.
Met het toelaten van discutabele en volstrekt ongekwalificeerde hobbyisten van Fbe en Wbe’s in objecten van
Staatsbosbeheer, Geldersch Landschap, particuliere natuurterreinen, gemeentelijke boswachterijen en in
Staatsbezittingen die in bruikleen zijn bij het Ministerie van Defensie en bij de Stichting Nationaal Park Hoge
Veluwe, verliest de terreineigenaar-of beheerder namelijk ook alle zicht op mogelijk clandestien afschot van
beschermde roofdiersoorten.
Bij een volgend Veluwebreed gebiedsdekkend onderzoek zal de Faunarecherche dan ook m.b.v. getrainde
speurhonden proberen vast te stellen, in welke mate zich in de omgeving van wildkansels, hoogzitten en
andersoortige jachthutten kadaverresten van bij wet beschermde diersoorten bevinden. Daarbij zal worden
uitgegaan van alle in eigen beheer en via de Faunabescherming, Jachthutten.nl en Groen Front geregistreerde
afschotplaatsen. Dat zijn er op de hele Veluwe inmiddels ruim 1200!
Voor het hele 120.000hectaren metende Veluwemassief komt dit dus neer op exact 1 kansel of hut per iedere
vierkante kilometer bos- of heide. Hiermee achten wij de maat meer dan vol en dient alles op alles te worden gezet
om een absoluut en permanent einde te maken aan deze ongehoorde uitbenerij van ons enige aaneengesloten
terrestrische natuurgebied van waarachtige zoöecologische importantie. Daarmee is haast geboden, want er is
letterlijk geen seconde meer te verliezen!
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Afbeelding 32: Respectloos afgeknald, aan de kansel gehangen of in een laadbak gekwakt en als trofee voor zieke
geesten ten toon gespreid. Hobbyjacht in ons overbevolkte kleine Nederland is een uiting van besefgestoorde
machtswellust van enkele duizenden zelfzuchtige psychopaten. Dat maant tot grote zorg en zet onze beschaving,
wellevendheid en compassie met al wat leeft onder zware druk. Want lustmoord is barbaars, immoreel,
verwerpelijk en verachtelijk.
De Veluwe en het daar levende grofwild zijn sinds 2005/06 en dankzij confessioneel en neoliberaal afbraakbeleid
ten prooi gevallen aan niets ontziende dierenmoordenaars, die zich verschuilen achter valse fa aden, list, leugen,
bedrog en foutieve voorstelling van zaken. Zij beheren absoluut niets, maar benen met hun semiautomatische
jachtwapens de Veluwse natuur letterlijk tot op het bot uit. Voor hun lege lol, maar bovenal vanwege gemankeerde
mannelijkheid.
Zij worden in hun misdaden tegen fatsoen en civilisatie voorgegaan en beschermd door misbruikers van hoge
bestuurlijke posities, justitiële en rechterlijke ambtsdragers, personen van aanzienlijke burgerlijke statuur en
zogenaamde verhevenen van adellijke geboorte.
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Dit alles ademt de onfrisse aroma’s van een verwerpelijke bastaardering tussen negentiende eeuws feodalisme en
plat neoliberaal –confessioneel machtsmisbruik. Daarvoor zijn in een parlementaire democratie als de onze
absoluut geen rechtvaardigingen aan te voeren. De zittende politiek dient zich dan ook diep te schamen dat dit aan
het begin van de 21e eeuw heeft kunnen plaatsvinden.
Daarom wijzen wij nogmaals op de noodzaak om niet in eerste instantie in te zetten op nieuwe natuur-, flora en
faunawetgeving, maar om als eerste die oorspronkelijke wet met terugwerkende kracht tot en met 1 april 2002 te
reconstrueren en daarin alle wijzigingen bij amendement waarheidsconform te herstellen.
Want nationale wetgeving, die vanaf dag 1 na het in werking treden met het vooropgezette doel van het plegen van
eigenrichting ten behoeve van een futiele minderheid (zijnde hobbyjagers en landgebruikende boeren: in totaal
minder dan 50.000 personen) talloze malen bij amendement werd gewijzigd en die sindsdien aantoonbaar en
bewijsbaar tot extreme en zelfs criminele misstanden heeft geleid, kan en mag niet zonder inhoudelijke screening,
toetsing en minutieuze reparatie door nieuwe wetgeving worden vervangen.
Het toetsen van een nieuwe natuurwet aan het vigerende restant van de met voorbedachten rade ten eigen nutte
door een gelegenheidscoalitie aan flarden geschoten Flora en faunawet 2002, zou immers neerkomen op het
grotendeels in stand houden van zaken die zowel wetshalve als staatsrechtelijk het daglicht niet kunnen verdragen.
Op een electorale handvol hobbyjagers en klagende subsidiejachtboeren na is er NIEMAND in onze rechtsstaat
gediend bij nog meer wettelijke onduidelijkheid over de omgang met ons kostbaarste gemeenschappelijke bezit:
onze natuur.
Wij vrezen dat ontzettend veel confessionele en neoliberale politici in ons openbaar bestuur er uit verregaande
desinteresse geen idee van hebben wat onze natuur en de daarin levende planten en dieren betekenen voor de
gemiddelde Nederlander. En evenmin, welke impact dit heeft voor de nationale economie. Dat begint al bij het
nestkastje, de voertafel, de vetbol, het pindasnoer en de strooimengsels, waaraan17 miljoen Nederlanders op
jaarbasis tezamen enorme bedragen uitgeven.
Dit marktsegment ontbreekt dan ook in geen enkel e supermarkt, warenhuis, dierenspeciaalzaak, bouwmarkt en
tuincentrum. Uitgerekend deze vogels worden de laatste jaren op advies van de KNJV en LTO Nederland als
schadelijk voor de fruiteelt gedoodverfd. Feit is, dat agrariërs door hun ongebreidelde gebruik van persistente
landbouwbestrijdingsmiddelen zélf juist een onbecijferbare schade toebrengen aan de kwaliteit van ons aller natuur,
milieu, water, bodem, lucht en eveneens verantwoordelijk zijn voor de totale uitholling van de landelijke
biodiversiteit.
Bovendien leidt de alom vertegenwoordigde contaminatie met toxische residuen van al die massaal gebruikte
gifstoffen tot een voortdurende afkalving van de betrouwbaarheid van ons voedsel. Wanneer men dus een juiste
definitie zoekt van het begrip schadelijkheid dan kan men eerder bij de boer terecht dan bij onze inherent nuttige
zangvogels! En ten aanzien van de ganzen geldt feitelijk exact hetzelfde.
Elders legden wij al uit dat het verschijnen van grofwild in agrarisch productieland nagenoeg altijd wordt
veroorzaakt door moedwillig gerommel aan rasterwerk. De boosaardige mens is nu eenmaal veel schadelijker dan
het weerloze dier.
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Afbeelding 33: Door hun anti-natuur opstelling gaan confessionele- en neoliberale politici bruut op de ziel
staan van de miljoenen Nederlanders die de natuur en de wildlevende dieren een warm hart toedragen.
Daarmee zorgt onze burgerij voor een landelijke jaaromzet waarbij de bloedgelden van hobbyjagers volkomen
verbleken!
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Dag in dag uit trekken honderdduizenden landgenoten na of naast hun beroepsmatige werkzaamheden en bij het
uitlaten van hun huisdieren onze natuur in en laden zichzelf mentaal en fysiek op, zodat men vitaal en productief
blijft. In weekends, op feestdagen en in vakantieperioden worden de voor publiek opengestelde natuurterreinen
gefrequenteerd door miljoenen rust- en ruimte zoekenden en overspoelen zij de talloze
verblijfsrecreatieaccomodaties, bezoekerscentra en andere natuur gelieerde faciliteiten. Op jaarbasis worden
hierdoor landelijk tientallen miljarden euro’s omgezet.
Verenigingen, stichtingen en andere organisaties op het uitgebreide terrein van natuur, flora, fauna, landschap en
milieu tellen in ons land miljoenen leden, donateurs of begunstigers en ook daarmee is een jaaromzet van miljarden
euro’s gemoeid. Kaskrakers als Goede Doelenloterijen werden en blijven vooral zo populair, doordat veel baten ten
goede komen aan natuur en dierenwelzijn. Andermaal gaat het daarbij om een megaomzet van miljarden euro’s.
Wij vinden het dan ook bizar en ongehoord, dat gekozen volksvertegenwoordigers het bestaan, om onze inheemse
natuur te grabbel te gooien aan een electoraal te verwaarlozen aantal boeren en hobbymatige dierenmoordenaars.
Want die natuur en al wat daarin nog kan overleven behoord toe aan het totale Nederlandse volk. Daarover liet het
Europese Hof van Justitie geen enkele twijfel bestaan met hun arrest d.d. 13.09.2013,volgens welk natuur een
Maatschappelijk Belang representeert.
Met de kennis van nu kan dan ook onverbloemd worden gesteld, dat het kabinet Rutte 1 in de jaren 2010 – 2012
een coupe tegen het Maatschappelijk Belang heeft uitgevoerd en daartoe het toch al zwaar gemankeerde Ffw
instrumentarium heeft misbruikt en middels ‘aanpassingen’ naar eigen hand heeft gezet. Het CDA is daarvoor op
gepaste wijze electoraal afgestraft, maar de VVD houdt momenteel coalitiepartner PvdA in een bestuurlijke
wurggreep. Andermaal ten koste van het Maatschappelijk Belang! Maar daaraan laten neoliberalen zich bitter
weinig gelegen liggen!

Afbeelding 34: jacht als bedrijfsuitje: laten wij onze natuur nog langer misbruiken door pretschieters?
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Afbeelding 35/36: Of kiezen we voor een rasterloze en wildrijke Veluwe?
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Afbeelding 37: Zodat de symbiose tussen mens en dier eindelijk weer hersteld kan worden.

Dat is broodnodig in ons overbevolkte land!
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