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Hoe die te voorkomen, te bestrijden en te verhalen

Task force jachtmisstanden/de Faunarecherche stellen zich primair ten doel om misstanden welke voortvloeien
uit het met voeten treden van de oorspronkelijke Flora en fauna wet, op te sporen en voor het voetlicht te halen.
Daarbij werken wij samen met alle personen en organisaties die in de bres springen voor een verantwoorde,
respectvolle en beschaafde omgang met alle dieren die deel uitmaken van onze wildlevende fauna.

Task Force jachtmisstanden/ de Faunarecherche september 2014

Deel 4 FAUNASCHADE

2

Task force jachtmisstanden/ de Faunarecherche

Deel 4 FAUNASCHADE

3

Task force jachtmisstanden/ de Faunarecherche

INLEIDING
Faunaschade of wildschade, wat is dat eigenlijk?
“Wildschade!” Toen wij destijds aan het eind van de jaren ’50 onze eerste schreden zetten op het boeiende
terrein van de veldbiologie, was dit woord nog maar amper uitgevonden en door wetenschappelijk onderzoek
ook meteen ontzenuwd en tot de juiste proporties teruggebracht.
Dat had althans moeten gebeuren, nadat een onderzoeker van de toenmalige Plantenziektekundige Dienst had
vastgesteld, dat het begrazen van agrarische percelen door wilde ganzen gedurende het winterhalfjaar zelden
leidt tot reële en kwantificeerbare opbrengstderving. Dit onderzoek wees namelijk in veel gevallen juist het
tegendeel uit. Op wintergraan leidde de begrazing meestal tot een veel royale uitstoeling van het gewas, zodat er
doorgaans juist sprake was van niet onaanzienlijke meeropbrengsten. Daarover hoorde men de klagende boeren
echter nooit!

Afbeelding 1 a/b: Van groot tot klein en ongeacht de soort of ondersoort prefereren alle ganzen korte eiwitrijke
vegetaties. Daarnaast versmaden zij morsgranen, valaardappelen en bietenresten niet omdat deze veel
koolhydraten bevatten. Ons agrarische platteland is zodoende voor deze dieren een voedzaam luilekkerland met
altijd gedekte tafels.

Afbeelding 2 a/b: Hoewel alle ganzen liefst grazen op kort gras of in juist opgroeiend graan, bezoeken zij ook
wel wat hogere vegetaties. Wanneer die langer zijn dan enkele tientallen centimeters zullen ganzen ze
normaliter links laten liggen. Maar als zij lokkende akkers pal tegen hun broed- en ruiplaats aantreffen en dat
voedsel is lopend zonder barrière bereikbaar, dan ontstaat een geval van oorzaak en gevolg . Dit zien wij op veel
plaatsen in ons land en is zeer eenvoudig te voorkomen!
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Ondanks het feit, dat Dr. Wim van Dobben dus al in 1956 vanuit een rijksdienst vaststelde dat het met die schade
nog wel meeviel en ook zogenaamd molest aan gewassen door andere watervogels, zangvogels of zoogdieren
zelden tot structurele opbrengstderving bleek te leiden, stelde het landbouwministerie zonder vorm van
behoorlijk proces een Wildschadecommissie en een Jachtfonds in, dat merkwaardigerwijze ten dele werd gevoed
vanuit de hobbyjachtwereld.
Aan het eind van de jaren ’60 begonnen wij met onderzoek aan overwinterende ganzen in het Westduitse
Niederrheingebied en waren verrast om daar van boeren te vernemen, dat zij juist blij waren met de
winterbegrazing van de Siberische riet- en kolganzen. Zowel op Getreide (= wintertarwe) als op graslanden
gedijde het gewas door de begrazing veel beter dan wanneer die begrazing achterwege bleef.
Analoog daaraan werden er in ons land door verschillende onderzoekers wetenschappelijke studies verricht naar
de invloed van winterbegrazing op akkers en weiden en die tijd- en geldverspilling zet zich feitelijk tot op het
huidige moment voort. Maar nooit slaagde men erin om duurzaam optredende structurele gewasschade en/of
ondraaglijke opbrengstvermindering vast te stellen!
Afbeelding 3 a/b:
Vooral vanaf de jaren
’70 en ’80 bewezen
meerdere wetenschappelijke dissertaties
de onschuld van de
ganzen. Maar omdat
het Faunafonds zichzelf
in stand wenste te
houden en boeren hun
sluiksubsidie en jachtpachtinkomsten niet op
wilden geven, werd alle
bewijsmateriaal door
LNV weggemoffeld,
verzwegen en ontkend.
Het is tijd dat er met
die botte leugens en
misdaden wordt
afgerekend!
Hoewel veel van deze studies zijn uitgemond in academische dissertaties en de onbesproken deugdelijkheid van
deze bewijsstukken dus onomstotelijk vaststaan, hebben het Ministerie van LNV, de agrarische belangenverenigingen en de KNJV kans gezien om – eveneens tot op de dag van vandaag – al die bewijsstukken volkomen
te negeren. Wél durft onze overheid dit land tegenwoordig zonder gene een Kenniseconomie te noemen. Je moet
het vuige lef maar hebben!
Dat ganzen en andere in het wild levende dieren agrarische gewassen, of beter - de oogstresten daarvan- eten, is
al sinds de middeleeuwen bekend. Maar nooit in de geschiedenis van de mensheid was het agrarische platteland
zo productief als tegenwoordig en werden er zulke kolossale megahoeveelheden voedsel bij de oogst verspild.
Niet omdat de oogstmachines ondeugdelijk zijn, maar omdat het oogsten volgens de boeren nooit snel genoeg
gaat.
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Afbeelding 4: Er blijven tegenwoordig
megahoeveelheden voedsel op het land
achter als gevolg van haastige
oogstmethoden en slordig manoeuvreren.
Het doet dan wel erg kleingeestig aan om de
in de natuur levende dieren hun aandeel
daarvan te misgunnen.

Dieren verspillen niets en zij ‘lezen’ letterlijk de aren die boeren en loonwerkers platrijden bij hun frequente
spuitronden door het opgroeiende graan. Toch worden zowel de ganzen – die dus voor meeropbrengsten zorgenals de houtduiven intensief bejaagd omdat zij de graanopbrengst in negatieve zin zouden beinvloeden. Maar dat
is aperte en bewijsbare foutieve voorstelling van zaken, die alleen maar de belangen van jagers – en via de
pachtopbrengsten natuurlijk die van de klagende boeren- dient!

Afbeelding 5: Vroeger ‘lazen’ boeren de
aren en werd er geen korrel verspild. Nu
ligt het akkerland na de oogst nog mudvol met voedsel. “Te duur om na te
oogsten!” Maar wél onze inheemse
fauna de verdomhoek in rammen en als
Plaag doodverven!
Nét zoals iedere naoogstende menageriehouder kan bevestigen, zijn er van een gemiddelde graan-, mais- of
aardappelakker na het vertrek van de oogstmachines zonder enige moeite nog enorme hoeveelheden
morsgranen, maiskolven en valaardappelen te vergaren. Dat hoogkwalitatieve voedsel blijft allemaal op de velden
achter omdat men het te duur vindt om handmatig te oogsten. Dan liever onschuldige dieren als schadeposten
criminaliseren en door de almaar groeiende jachtlijst steeds hoge pachtinkomsten toucheren!
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Afbeelding 6 a/b: Het wordt door de agrarische en
jachtwereld voorgesteld als zouden onze broedende ganzen
zich uitsluitend op boerenland voeden. Ook dat is een
onwaarheid. Zowel grauwe- als canadese ganzen zijn de
natuurlijke beheerders van riet- en biezenmoerassen die zij
open en gevarieerd houden.
Wij namen niet per abuis het voorbeeld Ganzen om uit te leggen en aan te tonen wat er in werkelijkheid aan de
hand is en waarom zélfs het woord “faunaschade” al misleidend en leugenachtg is. Want niet de totale fauna
van Aardmuis tot Zeehond, van Adder tot Zandhagedis, van Aal tot Zeelt, van Atalanta tot Zandoogje en van
Appelvink tot Zanglijster is verantwoordelijk voor enig locaal en periodiek ongerief ten twijfelachtig nadele de
altijd hun Zorgplicht verzakende boerenstand.
Het gaat in het beste geval om een handvol van de duizenden diersoorten die tezamen onze inheemse fauna
vormen. En in veruit de meeste gevallen IS er helemaal geen sprake van reële, aantoonbare en kwantificeerbare
derving aan opbrengst en omzet, maar worden de wet en de goedgelovigheid van onbekwame bestuurders
misbruikt ter verkrijging van sluiksubsidie.

Afbeelding 7: Het is geen wonder
dat ons faunabeer zulk een
zwijnenstal is geworden. Nét zoals
het veenbaggeren in ons lage land
vroeger gelijke tred hield met de
natuur, maken boeren ook hier
weer een modderzooi van. Want
door hun oeverloze egoïstische
klaagzang verwerden steeds meer
beschermde dieren tot semiautomatisch kanonnenvlees voor
immorele lustmoordenaars.
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“Subsidie”, inderdaad! Dat begrip is immers het allereerste wat een agrarische zuigeling mét de moedermelk naar
binnen slurpt! En het is de variabele doch vaste inkomenspost geworden op ieder boerenbedrijf, hoewel wij VVDer Jozias van Aartsen in 1996 al hoorden roepen dat hij een einde zou maken aan die wilde geldsmijterij in een
bodemloos ondankbare put.
Die onverdraagzaamheid jegens de natuur en de grijpgraagheid uit de gemeenschapskas waren er de oorzaak van
dat ook de terecht beschermde meerkoet en smient weer op de afschotlijsten prijken. Want die eten gras en zijn
dus immers schadelijk? Klare onzin en pure ladenlichterij.
Talloze malen hoorden wij boeren hun gal spuwen over taxateurs die niet onmiddellijk kwamen wanneer men
opbelde over acuut molest van de landerijen (lees: overbemeste graslanden) door deze grazende dreumesen. Als
zo’n taxateur meldde dat zijn komst wel; een paar dagen op zich kon laten wachten dan was het hek van de dam.
“Morgen?” “Overmorgen?” “Na het weekend pas?” “Man, dan is er niks meer van te zien!”
Wij bedoelen maar!
En wij beweren geenszins dat er in het koude jaargetijde of in een laat voorjaar niet enige voedselconcurrentie
kan zijn van deze en andere grazende watervogels. Concurrentie met ingeschaard vee wel te verstaan. Maar
omdat koeten en smienten alleen grazen op zeer kort gras gaat het dan nagenoeg uitsluitend om
voedselconcurrentie met schapen.
Echter: voor het houden van schapen ontvang de boer vanuit Brussel een royale ooipremie en dikwijls schaart hij
die dieren in op dijktaluds, oeverlanden, uiterwaarden, gorzen of kwelders. Allemaal gebieden met hoofdfunctie
natuur waar smienten en koeten welkom behoren te zijn. Onze overheid en volksvertegenwoordiging lijken wel
krankzinnig om levende sierraadjes als smienten bij nacht en ontij aan flarden te laten knallen door een horde
gewapende barbaren!

Afbeelding 8: Oeverloze en doorgaans totaal ongegronde
klaaglitanieën van boeren brachten meerkoet en smient
weer op de jachtlijst. Omdat zij in de winter vanzelf weer
aangroeiend kort gras nog wat korter grazen. Ons land,
haar regering, maar vooral CDA, VVD, LTO en de KNJV
moeten zich ogen en oren van het hoofd schamen!
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Zoals de lezer intussen zal bemerken, is het verdraaid lastig om het door de jaren heen met honderden miljoenen
gemeenschapsguldens en -euro’s gesteunde afschotbeleid te voorzien van een houdbare fundering. Die zal er
ook nooit komen, omdat alles immers is geënt op sluiksubsidie en onterechte afschotvrijstellingen.
Daarom attenderen wij onze overheid er graag op, dat zij voor wat betreft de omgang met trekvogelpopulaties
zoals die bij ons het winterhalfjaar doorbrengen, niet naar eigen meug en goeddunken haar wanbeleid ten uitvoer
kan brengen.
Ons land ratificeerde namelijk gedurende de afgelopen halve eeuw een groot aantal internationale verdragen, die
in VN-verband werden afgesloten tussen alle landen waardoorheen en waarin deze diersoorten migreren en
overwinteren.
Het is niet aan een toevallige regeringscoalitie van een van de kleinste landen uit deze ‘conventionele
trekvogelalliantie’, om te bepalen of een diersoort al dan niet de avifaunistische status Trekvogel toekomt. Dat
moge men bij de VVD en de PvdA denken, maar dit kan, mag en zal niets veranderen aan de bindende
verplichtingen welke er uit het ratificeren van die VN- verdragen voortvloeien.
Als Vogelbescherming,WNF en Bird Life International dat ook al niet doen, dan zullen wij ons ook met dit dossier
bezig houden. De mondiale imagoschade mag dan aan het Binnenhof gecashed worden!
Tot dusver had deze inleiding betrekking op vogels, maar er zijn natuurlijk meer dieren die als schadelijk voor
land- en tuinbouw worden afgeschilderd en die louter daarom (zelden) te pas en (nagenoeg altijd) te onpas
afgeschoten mogen worden.
Op die lijst prijken bijvoorbeeld soorten als konijn en haas. Niet vanwege het eten van enorme hoeveelheden
gras, maar omdat zij in boomgaarden en-kwekerijen het verzaken van de Zorgplicht belonen met bastvraat.

Afbeelding 9. Konijnen en hazen zijn schadelijk verklaard omdat
zij ’s winters knagen aan de bast van fruitbomen en
boomkwekerijplantsoen. Met een simpele gaasafrastering is dat te
voorkomen, maar jachtrechtverpachtingen leveren meer op.
Knagende paarden schiet men (nog) niet af, maar in menige
bongerd en boomkwekerij staan wel reeënkansels. Want
“schadeafschot” mag jaarrond!

Zo komen we als vanzelf dus weer terecht bij het grofwild, waarover in de eerste 3 nota’s uit deze serie al veel
werd gezegd en getoond. Kern daarbij is en blijft, dat het leeuwendeel van de schade welke op het conto van het
grofwild wordt geschreven, feitelijk is terug te voeren naar gerotzooi met rasters, roosters en hekwerken.
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Want omdat het grofwild wordt geacht ingerasterd te blijven in leefgebieden waar zij geen schade kunnen
aanrichten, dreigden er immers langdurige perioden in het jaar op te treden waarin er helemaal niet gejaagd mag
worden. Zoals het in een beschaafd land ook hoort en feitelijk allang jaarrond het geval zou moeten zijn.

Afbeelding 10: Het voorkomen van
zwijnenschade in akkerland hoeft geen boer de
kop te kosten. Met drie simpele schrikdraadjes
blijven de dieren aan de goede kant van de
afrastering
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HOOFDSTUK 1. WAT IS FAUNASCHADE DAN WEL?
Zolang als de mens land- en tuinbouw bedrijft en er fruitgaarden op na houdt worden de natuurlijke bewoners
van het buitengebied, dat zich vroeger letterlijk bijna tot in steden en dorpen uitstrekte, ervan beticht dat zij
schade aanrichten aan ingezaaid gewas, opgroeiende planten en aan de vruchtzetting, rijping en oogstbaarheid
van bes-, peul- en steenvruchten.
In vroeger tijden echter namen boeren en tuinders zulk ongerief voor lief en beschouwden het als een
vanzelfsprekendheid, die onlosmakelijk was verbonden aan het bewerken en oogsten van de landerijen. Vogels
en zoogdieren hoorden gewoon bij het toenmalige leven van de landman. Men plaatste hooguit aangeklede
poppen als vogelverschrikker bij het kwetsbare gewas en daarbij bleef het eeuwenlang.

Afbeelding 11 a-b: De boerderijen in dorpen of langgerekte lintbebouwingen en daarachter de eindeloos
uitgestrekte landerijen. Zo was ons lage land tot amper 50 jaar geleden. Van structurele gewasschade door
vogels of hazen had niemand ooit gehoord.
De kentering daarin kwam aan het einde van de negentiende eeuw maar is helaas in ons taalgebied nauwelijks
gedocumenteerd en indien dat zo is soms ver bezijden de waarheid. In 1897 schrijft de Friese jurist Herman
Albarda bijvoorbeeld in de avifaunistische verhandeling Aves Neerlandica, dat de Rietgans Anser fabalis arvensis
veel schade zou doen aan graslanden en akkers.
Dit was flagrante nonsens, want de door hem bedoelde Taigarietgans Anser f.fabalis was juist een vogel van het
ouderwetse moerige beekdalgrasland waarin absoluut geen schade was aan te richten. Toen niet en ook nu nog
niet! Maar toch zou zo’n volstrekt misplaatste bewering in een lijst van in Nederland voorkomende vogels
rampzalige uitwerkingen hebben.
Direct na de Tweede Wereldoorlog begon op ons platteland de wederopbouw en die ging gepaard met snel
groeiende onverdraagzaamheid tegenover natuurlijke medegebruikers. Hoewel boeren in toenemende mate
staatssteun ontvingen vanuit Den Haag en de Benelux, begon men geld te ruiken uit geveinsde
schadecompensaties. Toen al!
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Afbeelding 12 a/b: Door het Plan Mansholt veranderde ons oude polderlandschap in een steriel en fantasieloos
tekentafelproduct met lineaalrechte boerderijstraten en diep ontwaterde percelen.
Hoewel wetenschappelijk onderzoek dus medio jaren ’50 uitwees, dat het letterlijk kon vriezen of dooien en dat
op akkers de balans duidelijk doorsloeg naar meeropbrengsten na winterbegrazing door ganzen, zorgden
overheid en jagers er – zo als we al zagen - voor dat er een jachtfonds werd ingesteld, dat in de halve eeuw die
volgde een giga-kapitaal aan gemeenschapsgelden zou doneren in de bodemloze agro-put.
Direct na het ontstaan van deze rijks grabbelton waaruit onbeperkt gemeenschapsgelden bijeen te harken waren,
begon het aantal schadeklachten als vanzelf in een glijdende schaal een soort alpenlandschap te vertonen. Het
dooide zo nu en dan, maar de weg naar de eeuwige sneeuw leek solide geplaveid te zijn. Ten nadele van onze
grasetende fauna. Toen al!
Daardoor waarschuwde toenmalig KNJV-directeur Michaelis er al rond 1966 voor, dat het fout zou aflopen als
jagers en boeren de overwinterende ganzen geen rust zouden gunnen. Hij schetste een beeld waarin de dieren
voortdurend op de vlucht zouden zijn voor mensen en stelde, dat dit hen in ons overbevolkte land letterlijk de das
om zou doen!
Helaas overleed deze visionaire bestuurder enkele jaren later aan hartstilstand tijdens de jacht op het Kamper
eiland, terwijl vrijwel op datzelfde moment op het Sneekermeer de KNJV-secretaris Van Veen bij de keileembult
Greate Griene tijdens het aanleggen op een groepje tafeleenden overboord sloeg en niet meer boven kwam. In
later tijden hebben we vaak met weemoed naar zulk een middag terugverlangd!
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Afbeelding 13 a/b: Alsof het ineens waardeloos was
geworden geselde men ons unieke polderland en
roeide – royaal gesubsidieerd - alles uit wat daar al
eeuwenlang in leefde. Zoals de mondiaal
onvervangbare weidevogelgemeenschap, waardoor
ons land wereldvermaard was!
Want toen boeren eenmaal midden tussen hun bedrijfspercelen woonden en dus letterlijk in de groene ruimte
die de levenslong is van de miljoenen landgenoten, begonnen zij zich openlijk te storen aan de natuurlijke mee eters van de almaar productievere gras- en akkeropbrengsten.
Zij hadden zich intussen verzekerd van niets ontziende belangenbodyguards als CBTB, KBTB, ABTB en uiteindelijk
LTO Nederland en lieten zich er toe overhalen om alles wat niet direct in klinkende pecunia’s rendeerde te vuur
en te zwaard te laten bestrijden.
Daarvoor huurden zij gewapende hobbyisten in, die tegen betaling van almaar hogere pachtprijzen ervoor
zorgden, dat niet alleen de oogstbare dieren, maar vooral ook de – voor een rijke biodiversiteit essentiële - RUST
naar de Mallebiezenpollen werd geschoten.
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……………….EEN MOORDORGANISATIE!!!!!
Afbeelding 14 a-o: De oogst van een halve eeuw gesubsidieerd uitvreten van onze natuur. Dit zijn nog maar
enkele van de weidevogelsoorten, die door onze agri-moloch verpletterd werden. Landbouw en veeteelt? Hoezo
een onmisbaar onderdeel van onze nationale economie?
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Vanaf het moment namelijk waarop onze overheid zwichtte voor de eisen van het landbouwsyndicaat en begon
met het uitkeren van allerhande sluiksubsidies voor iets waarvoor helemaal niet betaald zou hoeven te worden –
i.c. het bij landwerkzaamheden ontzien van bij wet beschermde diersoorten - was het hek van de dam.
Met aanwending van obscure fondsen liet men enkele boerenzonen en dochters een academische studie volgen
en bracht hen vervolgens als werknemer onder in een Stichting die zich zogenaamd zou inzetten voor een beter
landbouwmilieu, Dat was het begin van het einde van onze onschatbaar kostbare weidevogelgemeenschap! Want
die stichting mengde zich in het al aanwezige conglomeraat deugdelijke onderzoekinstituten en wist, vanwege de
agrarische roots, talloze onderzoekopdrachten binnen te halen!
De resultaten van die zogenaamde onderzoeken leidden steevast naar oplossingen die alleen maar profijtelijk
waren voor de opdrachtgevende sector zelf. Opponenten werden botweg genegeerd en de zogenaamd
wetenschappelijke adviezen speelden uitsluitend boerenbelangen in de kaart.
Afbeelding 15: Centrum Landbouw en Milieu. Geef
het ieder naam die u wenst, maar noem het nooit een
onafhankelijk, onpartijdig en niet vooringenomen
adviesbureau.
Uit de koker van dit boerenrookgordijn werden in de jaren ‘90 de nestpremies voor weidevogels bedacht en door
het confessioneel overheerste LNV gretig vorm gegeven. Boeren kregen voortaan klinkende munt uitbetaald voor
ieder nest van een weidevogel dat zij op hun landerijen lieten liggen totdat een provinciale ambtenaar het had
geregistreerd.
De baten daarvan varieerden van 40 tot 60 gulden. In 2002 zorgden CLM en LTO ervoor dat die
sluiksubsidiebedragen werden verhoogd tot 40 resp.60 euro. Wij kennen heel wat boeren die zich direct na het
vertrek van zo’n ambtelijke melkkoe heel wat minder weidevogelvriendelijk betoonden.
Percelen waarop veel betaalde nesten lagen werden dikwijls zelfs nog dezelfde dag met round up bespoten,
enkele dagen later omgeploegd en met nieuwe raaigrasmengsels ingezaaid. Op dat zwarte land begonnen de
vogels dan doodleuk met een vervolglegsel en na enkele weken werd de controleur opgeroepen om de nieuwe
lichting ‘gespaarde nesten’ af te komen rekenen.
Wij kennen vooral in Noord-Holland nogal wat melkveebedrijven en -maatschappen die daar tienduizenden
euro’s mee toucheerden, terwijl er geen kuiken groot kwam. Eén van die weidevogelmelkers was gevestigd in een
driehoek tussen een drukke provinciale weg, een drukke ontsluitingsweg en een drukke spoorlijn.
Door steeds te zorgen voor ‘zwarte’ percelen werden letterlijk de weidevogels uit een aanpalend drijfnat
reservaatgebied weggelokt, omdat de vogels in het kille voorjaar warme zwarte percelen prefereren boven koude
natte graslanden. Zo is vrijwel onze totale weidevogelstand binnen twee decennia naar de testikels gejaagd!

Afbeelding 16: Rollen, slepen, injecteren,
maaien, draineren, doodspuiten, omploegen,
nieuw inzaaien, maaien, injecteren etc. En
tussen iedere activiteit door even de controleur
bellen en lekker cashen voor kansloze weidevogellegsels. Ziedaar het agrarisch natuurbeheer vanaf het begin van de jaren ’90 .
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HOOFDSTUK 2. ONGEPAST VERTROUWEN
U begrijpt het al. In deze nota gaan we u niet vervelen met gejeremieer van boeren die plaatselijk in enkele van
hun kuilgraslandpercelen een paar centimeter eiwitrijk gras menen mis te lopen doordat er smienten, koeten,
ganzen of zwanen hun bescheiden aandeel hebben genomen. En die dat zélf al grazend meteen vergoedden door
er snel opneembare mest voor terug te geven.
Het is overigens een kenmerk van het moderne overbemeste monocultuurgras, dat het dermate snel aanwast dat
boeren wel tot 6x of vaker per groeiseizoen kuilgrassneden kunnen blijven oogsten. Veel daarvan ligt in het
daaropvolgende voorjaar nog onder zeil, als de nieuwe oogst aanstaande is en het vee met jong mals gras wordt
gevoerd of de wei in kan.
Alle levende organismen die voor zulke overcomplete kuilen de vernieling zijn ingejaagd, stierven dus een zinloze
dood! Maar het wil kennelijk niet tot boeren doordringen dat winters van 6 maanden of langer niet voorkomen.
Integendeel: mede door de eigen mega-uitstoot van broeikasgassen wordt het winterhalfjaar zelfs ingekort tot
een krap kwartaal! Waar blijft toch al dat oude kuilgras?

Afbeelding 17: Aan het eind van ieder winterseizoen
heeft de moderne melkveeboer nog genoeg kuilgras op
voorraad voor nog een extra kleine ijstijd. Het kan dus
best wat minder intensief en met wat meer oog en
begrip van de talloze natuurlijke medebewoners van
ONS buitengebied!

Omdat men bij CLM wel kortzichtig maar ook erg inventief is, bedacht men naast de nestpremie nog een ander
desastreus monstrum: het agrarisch natuurbeheer! Het zou tot 2014 duren voordat de Raad voor de
Leefomgeving en Infrastructuur dat naar drijfmest, Round-up en imidaclopryd walmende misbaksel als pure
zwendel zou ontmaskeren.
Wij wisten dat natuurlijk al van meet af aan en hebben er door de jaren heen bij frequente herhaling op gewezen
en voor gewaarschuwd. Dat was echter altijd tegen dezelfde politieke dovenmansoren waaraan de teloorgang
van onze moeizaam verworven beschaving toegeschreven mag worden.
In 2012 stond de agrarisch natuurbeheerclub Water, Land en Dijken model voor de ware aard van zulk geldgeil
volk toen men, bijgestaan door de prominente CDA-ers Joop Atsma en Jaap Bond, ruim 10.000 weerloze ganzen
liet vermoorden omwille van een doorzichtige en ontmantelde leugen.
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Afbeelding 18: In 2012 toonden de subsidie-malverserende boeren van Waterland hun ware gezicht en lieten op
hun van Staatsbosbeheer gepachte natuurweilanden duizenden ganzen vergassen. Als we over agro-schade
spreken: dit is wat ons betreft alleen maar te compenseren door absoluut en definitief te stoppen met het
pamperen van boerenbedrijven. Béter: laat hen alle onterecht van de samenleving gejatte kapitalen met 100 %
rente terugbetalen. Want Zij maakten Ons landschap, Onze natuur en Ons leefmileu kapot!
Samen met vele anderen hebben we hier al vanaf het einde van de jaren ’80 bij voortdurende herhaling op
gewezen en gewaarschuwd voor de dubbele bodems van alles wat boeren tegen riante betaling zogenaamd ten
behoeve van de natuur en de fauna doen. Let wel: wij generaliseren niet en weten drommels goed, dat er een
paar procent van alle agrariërs is die onbaatzuchtig rekening houden met de natuur.
Dat is uitermate belangrijk omdat er daardoor toch nog ecologische eilandjes overblijven in een door mest en gif
totaal verloederd buitengebied. Maar zeg nu zelf: wat zijn een paar procent gewetensvolle boeren op de circa
40.000 grondgebonden hyper-intensieve agrobedrijven die ons land nog telt?
Dit alles maakt wél in één klap duidelijk hoe de hazen werkelijk lopen in een land van amper 37.000 km2 waarin
17 miljoen mensen een menswaardig leven moeten kunnen leiden. Dát zou dan ook zevenendertigduizend maal
béter door onze gekozen overheid als speerpunt kunnen worden gehanteerd, in plaats van het oeverloos
monetair pamperen van notoire ladelichters en het najagen van eindeloze economische groei-hersenspinsels!
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Afbeelding 19 a/b: De hazen lopen al een halve eeuw subsidiekreupel op ons platteland, maar onze gekozen
volksvertegenwoordigers laten hun lepels nog alijd hangen naar confessionele humbug en neoliberale
winstidiotie. Maar er komt een moment dat die sloot niet meer haalbaar blijkt te zijn en we allemaal in de plomp
belanden. Sterker: dat moment staat al op de stoep!
Nu we het toch over hazen hebben is het wellicht aardig om een zijsprongetje te maken naar de verzwegen
uitwerkingen van al het boerengerotzooi in een publieke ruimte waarin, naast uitgemoorde weidevogels , zwaar
vervolgde ganzen en vergiftigde roofvogels, nog talloze andere bedreigde diersoorten leven.
De landelijke populatie van de haas bijvoorbeeld is sinds het begin van de eeuw al met meer dan 50%
verminderd. Daarover luidde in 2009 de Vereniging voor Zoogdierkunde en Zoogdierbescherming de noodklok en
startten bezorgde natuurvrienden in het toenmalige Agrarisch Dagblad het forum “ De haas heeft het moeilijk”,
dat nog altijd te raadplegen is via de site van De Boerderij.
Hoewel de KNJV destijds, alweer bijna 5 jaar geleden, beloofde om actie te ondernemen en de haas voortaan te
zullen ontzien, is er in ons land nog nooit zo intensief gejaagd als op dit ogenblik overal het geval is. Vrijwel geen
enkele boer – die aan jagers de jacht verpacht- houdt bij landwerkzaamheden rekening met hazen en andere
dieren die zich in de vegetatie verborgen houden.

Afbeelding 20 a/b: Hoewel er nergens geschreven of gedrukt staat dat jagers de handen niet uit de mouwen
mogen steken om het wild te redden, kwamen wij uitsluitend vrijwillgers van IVN, BFW, Vogelbescherming en
talloze andere burgerinitiatieven tegen bij nazorg van weidevogellegsels en zoeken naar hazenlegers en reekalfjes. En de boer? Hij racete op zijn minipostzegel voort met ongehoorde snelheid en het verstand op nul!
Al meer dan 40 jaar geleden trokken bezorgde landlieden aan de bel en ontwikkelden de zogenaamde
“wildredder” die voorop de tractor of maaimachine gemonteerd kon worden. De overheid moedigde gebruik
hiervan aan en het Faunafonds subsidieerde de aanschaf met belastinggelden.
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Maar hoe gaat dat met boeren? Hoewel ze ons bij talloze gesprekken te velde vaak urenlang met oh-onzin van
ons werk afhouden, moet alle landwerk in een roef gebeuren. Dan is tijd ineens geld en doen levenslang
verminkte en aan gort gemaaide of plat gereden dieren er niet meer toe. Want morgen….komt er immers weer
een dag om de natuur nog verder uit te benen!

Afbeelding 21a/b: Hoewel de overheid- naast de honderden miljoenen voor weidevogelbescherming- ook de
aanschaf van wildredders subsidieerde, liggen die apparaten massaal weg te rotten in loodsen op boerenerven.
Niet omdat ze niet functioneel zijn, maar omdat het monteren en amoveren tijd kost!
Wat niet weet, wat niet deert. Vroeger wandelde een boer regelmatig zijn landerijen rond en wist vaak precies
waar hij het nest van patrijs, slobeend, kievit, grutto of wulp en het leger van haas of ree kon verwachten. Maar
sinds bijna al het maaiwerk aan loonwerkers wordt uitbesteedt die ongeschoolde pubers of werkloze
bouwvakkers op hun machines laten raggen, wordt er bijna nergens nog rekening gehouden met de natuur. Tijd is
immers geld!
Het moge zo zijn, dat de melkprijs in een halve eeuw niet op reële basis is meegegroeid met inflatie en
investeringscoëfficiënt, maar dat ligt niet aan de natuur maar aan de boeren zelf, die zich door hun eigen
coöperaties en organisaties tot in het beenmerg leeg laten zuigen. Van ABTB tot ZLTO denken die
brancheorganisaties voornamelijk om de eigen portemonnee. Boeren kun je immers alles wijsmaken!
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Afbeelding 22 a-c: Als wij in een maairijp raaigrasperceel van vijf bunder moeiteloos alle 12 nesten van grutto’s
kunnen vinden, dan kan het er bij ons niet in dat een tractorchauffeur vanuit zijn cabine een reegeit met
kalveren niet opmerkt. Maar het hersenloze uitschot regeert al jarenlang op ons platteland en denkt totaal
nergens meer over na. Daarom kachelt onze biodiversiteit dag na dag stormenderhand achteruit en zijn wij op
dat gebied het slechtste jongetje van de hele EU klas!
De gemiddelde hedendaagse Nederlander heeft nog nooit een ree in het wild gezien. Dat komt niet doordat ons
land niet geschikt zou zijn voor een fatsoenlijke reeënstand, want zodra men bij Denekamp, Dinxperlo, ’s
Heerenberg, Wyler, Gennep, Venlo of Herkenbosch onze oostgrens is gepasseerd moet het wel raar lopen als er
niet al gauw zo’n dier in beeld komt. Vaak zelfs een heel roedel.
Dat er bij ons zo weinig van d deze prachtige dieren zijn, ligt aan dus niet aan ons buitengebied zelve, wat daarin
is ruimte voor net zoveel reeën als er per oppervlakte-eenheid leven in het wat Homo sapiens betreft even
dichtbevolkte Nordrhein Westfalen. De magere stand is louter een gevolg van het feit, dat boeren eisen dat deze
dieren ‘kort gehouden’ worden.
Maar dit is nog maar het halve verhaal. Want dat er zich overdag zo weinig reeën aan wandelaars, fietsers,
joggers en automobilisten laten zien, is louter een gevolg van de intensieve jacht die er ondanks de erbarmelijk
slechte stand op deze dieren wordt gemaakt. Iedere Wbe telt immers vele leden en die willen allemaal ieder jaar
minstens een ree op tableau brengen!
Ogenschijnlijk verwarren we nu de hobbyjacht met het thema “Schade” van deze nota, maar dat is niet zo. Want
boeren verpachten hun landerijen aan jagers en vangen daarvoor ondershands een klein vermogen. Zij hebben
dus geen baat bij afschotbeperking en net zoals bij het onbezonnen weidevogelmelken slachten zij ook hier weer
op termijn hun eigen kip met kostbare eieren! Daarbij verzwijgen zij miljoenen euro’s aan neveninkomsten en dat
is weer schadelijk voor ons allemaal!
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Afbeelding 23: The unhappy many! Hazen, konijnen, egels,
mollen, woelmuizen, veldmuizen, woelratten, muskusratten,
wezels, hermelijnen, bunzings, korenwolven, vossen, wilde
eenden, zomertalingen, slobeenden, krakeenden, kuifeenden,
bergeenden, knobbelzwanen, grauwe ganzen, brandganzen,
Canadese ganzen, nijlganzen, velduilen, bruine kiekendieven,
grauwe kiekendieven meerkoeten, waterhoentjes, fazanten,
kwartels, patrijzen, kwartelkoningen, scholeksters, kieviten,
watersnippen, grutto’s, tureluurs, kemphanen, kluten,
kokmeeuwen, stormmeeuwen, visdiefjes, noordse sterns,
veldleeuweriken, graspiepers, gele kwikstaarten, witte
kwikstaarten, holenduiven, kleine karekieten, rietzangers,
bosrietzangers, sprinkhaanrietzangers, grasmussen,
roodborsttapuiten, paapjes, kneutjes, rietgorzen, geelgorzen,
ortolanen en grauwe gorzen, u noemt het en wij vonden door
weiderol, weidesleep, maaibalk, cyclomaaier, klepelmaaier,
bosmaaier, mestinjector of sleepslang vernietigde restanten
van deze dieren of hun nesten of jongen. DAARDOOR kachelt
dus de biodiversiteit in ons land dag na dag achteruit!
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Maar de Nederlandse samenleving wordt nog op veel meer terreinen misbruikt en tekort gedaan door altijd
klagende maar nooit nadenkende boeren. Bovenstaande dodenlijst is te omvangrijk om gevisualiseerd weer te
geven en deze nota ook nog overzichtelijk te houden. Maar er zijn moeiteloos nog tientallen diersoorten aan toe
te voegen.
Als we er ook nog de moedwillig kapotgemaakte herpetofauna, de grotendeels verwoeste aquatische fauna en de
al merendeels uitgeroeide macrofauna bij betrekken dan wordt het een boekwerk van meer dan 100 pagina’s.
Zélfs als we de foto’s tot Nano formaat verkleinen! En dan laten we de tot op het bot uitgemergelde flora van
onze buitengebieden nog buiten beschouwing! Allemaal uitgeroeid door onze “kostbare” boeren!!!
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3. IN DE WIND GESLAGEN WAARSCHUWINGEN
Politiek en openbaar bestuur kunnen ons en al die talloze andere bezorgde Nederlanders niet in de haren wrijven,
dat er niet tijdig en bij veelvuldige herhaling is gewaarschuwd voor de totaal op hol geslagen landbouwmoloch en
de desastreuze uitholling van het complete ecosysteem.
Terwijl boeren zich er vroeger op voorstonden dat zij hun metier IN en in samenspel Mét de natuur beoefenden,
kalfde vanaf de jaren ’70 het agrarische onderwijs in zorgwekkend tempo af. Waar oudere landlieden veelal goed
op de hoogte waren van de aard en leefwijze van dieren en planten die op hun bedrijf voorkwamen, ging het
vanaf ca. 1970 alleen nog maar over méér, méér, méér productiviteit.
Wij herinneren ons nog goed, hoe wij rond1976 in Friesland verbijsterd waren dat graslanden met tientallen
weidevogelnesten botweg werden bespoten met parathion, een aanrakingsgif dat door de huid heen dringt, in de
bloedbaan komt en bij zekere contaminatie dodelijk is. Niet alléén voor emelten!
Nagenoeg alle nesten op zulke percelen bleken verontrustend veel schiere eieren te bevatten of helemaal
vergiftigd te zijn. Aan het eind van het broedseizoen gaf men de “swarte roek” (zo noemt men in Friesland alle
kraaiachtigen) en de “haneskroabbe (kiekendief) er de schuld van dat er geen kuiken was groot gekomen.

Afbeelding 24: Er is al tientallen jaren geen maat noch deugdelijk toezicht en handhaving op het excessieve
gebruik van pesticiden en de invloed daarvan op ons leefmilieu en onze gezondheid. Inmiddels sterft 1 op de 2
Nederlanders aan enige vorm van kanker, maar de veroorzakers daarvan liggen nog steeds op het
spreekwoordelijke kerkhof.
Het was dus niet enkel alleen het almaar zwaardere materieel waarmee men onze toen ook al langer dan een
eeuw door “de vooruitgang” bedreigde natuur te lijf ging. Ook door de voortdurende blootstelling aan de meest
toxische landbouwchemicaliën kwam de biodiversiteit zwaar onder druk te staan.
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Van Bourtange tot Retranchement verwerd ons land zodoende tot een fantasieloze eenheidsworst met de smaak
van mestoverschot en persistente allesdoders. Voor die laatste categorie golden vroeger strenge veiligheids- en
gebruiksnormen en mochten gewassen niet méér dan bepaalde ppm’s aan toxische residuen bevatten voordat zij
op de markt gebracht mochten worden.
Wij vonden dat destijds een geruststellende gedachte. Want wij stonden erbij en keken ernaar toen een
fruitkweker aan de periferie van ons Achterhoekse dorp bij het vullen van de spuitwagen de dop van de
parathionverpakking van de rand van het vulgat stootte.
Gelukkig bleek er een zeef in de vultrechter te zijn ingebouwd, zodat de man zonder nadenken zijn rechtermouw
opstroopte en op zoek ging naar het belangrijke kleinood. Dat lukte en met een tevreden gezicht draaide hij de
afsluiting weer op het levensgevaarlijke flesje, droogde zijn hand en onderarm aan zijn overall en reed de
boomgaard in. Na een aantal malen zigzaggend heen en weer te zijn gereden parkeerde hij de stapvoets rijdende
tractor frontaal in het pompgebouwtje. Drie dagen later werd hij begraven!

Afbeelding 25 a-d: Sinds ons land Kenniseconomie heet te zijn,
is in Wageningen alles mogelijk. Oud-LNV collega’s Bosveld
en Blaquiére kwamen op de loonlijst van Bayer, Basf en
Syngenta en verkochten eer en geweten aan het grootkapitaal.
WURbaas Aalt Dijkhuizen was aaltjestrots en werd Nederlands
eerste surrogaatwetenschappelijke grootverdiener. Land, volk
en onze gezondheid hadden het nakijken. Want aan elke natte
wind hangt tegenwoordig in de Food Valley een stinkend
prijskaartje.
Hoewel dergelijke vergiftigingssterfgevallen, op dezelfde wijze als dat met jachtongevallen en agrarische
zelfmoorden gebruikelijk is, angstvallig buiten publiciteit en statistiek worden gehouden, is het aantal doden dat
aan een van deze drie oorzaken te wijten is, niet meer op alle handen van de spelers van tien voetbalteams na te
tellen.
Bosman en Blaquiére zijn helaas bij lange na niet de enige wormstekige appels die tussen Grebbeberg en hotel de
Wereld het rechte pad bijster raakten en ons land, volk en de natuur een monsterlijk slechte dienst bewezen. Wij
kunnen daar ook Alterra onderzoeker David Kleyn aan toevoegen, die in 2012 zonder enige houdbare
wetenschappelijke evidentie via de Volkskrant (dus niet via een dissertatie of een citerende publicatie in een
scientific magazine) wereldkundig maakte, dat vergassen de enige juiste methode zou zijn om ganzenpopulaties
duurzaam te verkleinen.
Ongelukkigerwijze voor deze charlatan voerden wij in dat voorjaar in opdracht van zusterorganisatie
Ganzenbescherming Nederland onderzoek uit in Waterland. Ook op landerijen waar “doctor” Kleyn actief was.
Niet alleen was zodoende de leugen makkelijk te achterhalen, maar ook vast te stellen in wiens betaalde opdracht
deze baarlijke onzin naar buiten werd gebracht. Inderdaad: LTO Nederland!
Voor al deze ellende is tevoren uitvoerig gewaarschuwd door deskundigen van naam en faam, die dikwijls deel
uitmaakten van raden van advies die door dezelfde overheid waren ingesteld, die de doorwrochte adviezen
vervolgens ongelezen door het toilet trok. Want niet voor niets heeft men immers uit de States het
neoliberalisme ingevoerd en moet letterlijk alles te koop zijn. Kwaliteit en deugdzaamheid doen er allang niet
meer toe. De schoorsteen moet roken!
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Afbeelding 26:Het is de hoogste tijd dat het in een nutteloze agro-oven roosteren van
gemeenschapsgelden eindelijk de nek wordt omgedraaid.
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HOOFDSTUK 4. WAT IS DUS FAUNASCHADE?
De beantwoording van deze vraag lijkt ons na al het voorgaande niet erg moeilijk. Want niet onze inheemse fauna
is de veroorzaker van alle problematiek die zich al sinds een royale halve eeuw alom in ons land openbaart, maar
deze dieren werden en blijven daarentegen het weerloze-, verguisde- en financieel uitgemolken slachtoffer!
De veroorzakers-, plegers- en inners daarvan zijn de boeren, die van ons hele buitengebied een met foeilelijke
boerderijen, megastallen en mestvergisters volgeplempte dumpplaats maakten voor varkens-, geiten-, schapen-,
kippen-, kalkoenen- , nertsen- , zilvervossen-, chinchilla-, konijnen-, struisvogel-, kalver- en koeiendrek.
ZIJ verwoestten ons onschatbaar waardevolle cultuurlandschap en gaven ons er steriele tekentafelhumbug voor
terug.

Afbeelding 27: De industrialisering van ons buitengebied is in volle gang en kent geen grenzen. Toch spreken
alle bestemmingsplannen van “agrarisch gebied met grotere of kleinere landschappelijke- cultuurhistorischeen/of natuurwetenschappelijke betekenis.” Die industriële rotzooi hoort niet te kunnen in een klein en
overbevolkt land.
ZIJ plempten onze landelijke buitengebieden vol met industriële stallen, schuren en zinloos onrendabele
windturbines. Omdat zij ook daar weer silagewagens vol gemeenschapsgelden mee konden en kunnen
binnenhalen en bij hun Rabobank inkuilen!
ZIJ zijn de godganse dag in touw om iedere spriet overbemest gras minsten 8x per groeiseizoen te kunnen
maaien, schudden, wiersen en binnenhalen en verstoken daarmee supertankers vol rode diesel.
ZIJ produceren met hun vee, mest en machines op jaarbasis meer ammoniak- en koolstofdioxide-uitstoot dan de
totale Nederlandse burgerbevolking.
ZIJ vervuilen bodem, water, lucht en leefklimaat en maken grote delen van ons land nagenoeg onleefbaar voor
mens en dier.
Zij verpachten de jacht op hun landerijen en zorgen er door hun leugenachtige beschuldigingen en
feitenverdraaiingen voor dat onze inheemse fauna in de verdomhoek wordt gedrukt en tot plaag wordt
bestempeld.
ZIJ laten toe dat pachtende hobbyjagers tegen forse ondershandse betaling op hun landerijen wildvreemde
pretknallers onze fauna laten uitmoorden.
ZIJ zijn er de veroorzakers van, dat ons land bovenaan staat op de internationale lijst van het niet naleven van bij
Conventie overeengekomen bescherming- en beheerafspraken.
En ZIJ zijn er schuldig aan dat Nederland, na Malta, het hoogst scoort op de Europese lijst van
biodiversiteitsverlies!
Het lijkt ons dus wel duidelijk.
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Boeren zijn HET probleem en al het andere leven in onze buitengebieden is daarvan nu al een halve eeuw
weerloos slachtoffer geworden.
De maat is meer dan vol.
De 17 miljoenkoppige burgerij is er niet voor de boeren en die amper 50.000 agrariërs zijn er allang niet meer
voor de burgerij.
Zij exporteren zowat alles wat zij produceren en wij en onze natuur mogen daarvan de megakosten ophoesten en
alle verwording van de leefbaarheid van ons land slikken. De schade daarvan beloopt honderden miljarden euro’s
op jaarbasis!
Er is al tientallen jaren geen renderende agro-sector meer in dit land. Onze groenten, fruit, tarwe, rogge en talloze
andere voedingsproducten worden van heinde en verre aangevoerd.
Precies zoals zij hun veevoer al tientallen jaren over zee importeren en daarmee het tropisch regenwoud en het
mondiale klimaat verwoesten.
De maat is overvol.
Waarachtige faunaschade bestaat niet in dit land.
Het is een lasterlijk bedenksel van boeren en jagers
Ruim baan voor onze natuur en fauna!
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HOOFDSTUK 6. HOE NU DUS VERDER?
Dankzij de jarenlange foutieve voorstelling van zaken die consequent vanuit de agrarische sector en hun
lobbyclubs wordt geschetst en het ronduit criminele marchanderen van gekozen volksvertegenwoodigers en
bewindslieden van confessionele huize, kon ons buitengebied verworden tot een troosteloze aaneenschakeling
van boerenbedrijfsgebouwen met daaromheen lineaalrechte productiepercelen.
In zo’n landschap valt voor normale mensen feitelijk niet te leven en zoals we hiervoor al zagen, heeft ook een
groot gedeelte van onze eens zo karakteristieke vogelbevolking de strijd tegen het losgeslagen onbenul
smarteloos verloren. Boeren gaan echter stoïcijns door met hun vernietigende ratrace en de overheid
criminaliseert burgers die opkomen voor hun democratische rechten en hun streven naar een leefbaar land voor
zichzelf en hun nakomelingen.

Afbeelding 28: Burgerinitiatieven tegen de vernietiging van het leefmilieu van onszelf en onze kinderen zijn een
democratisch Recht, maar worden door CDA en VVD bestreden, gecriminaliseerd of gewoon genegeerd!
Dat dit alles zulke afgrijselijke vormen kon aannemen is in hoge mate te danken aan voortdurende machinaties
vanuit het CDA. Dit agro-gestuurde machtsbolwerk liet in 1984 kuip- en konkelaar Gerrit Braks als minister van
LNV het Besluit beperking varkenshouderij afkondigen, gevolgd door een ijskoude sanering van die hele sector. Zo
werd ruim baan gemaakt voor de volgende fase.
Enkele jaren later klapte Braks – tégen de staatsrechtelijke etiquette in – dus uit de Ministerraad tijdens de
besluitvorming over de toen noodzakelijk geachte stop op de bouw van nieuwe varkenssstallen. Wat destijds
gebeurde was exemplarisch voor het criminaliteitsgehalte van het rooms-katholieke cohort binnen het CDA.
Toen namelijk duidelijk werd dat een meerderheid verdere uitbreiding van de sector zou verhinderen, zorgde
Braks er – tijdens en sanitaire pauze- voor dat de achterban werd geïnformeerd. Niet telefonisch, want mobieltjes
waren nog geen gemeengoed, maar via gebarentaal. Prompt bleven in het zuiden des lands talloze
gemeentehuizen tot ver na middernacht geopend ten behoeve van indieners van uitbreidingsverzoeken.
Nieuwbouw is daarom tot op de huidige dag gewoon mogelijk!

Afbeelding 29: Van alle naoorlogse landbouwministers was Braks – behoudens de in 2002 aangetreden Cees
Veerman – wel de bedenkelijkste. Zijn vader en broer baatten destijds in Odiliapeel een bouwbedrijf uit dat was
gespecialiseerd in varkensstallen!
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Dat het aanzien en de leefbaarheid van ons totale platteland volkomen zijn verloederd, is dus in belangrijke mate
toe te schrijven aan deze ongehoorde daad van confessioneel geïnitieerde witteboorden-criminaliteit. Het ware
dan ook goed voor de toekomstige leefbaarheid van ons land, als het CDA als machtsfactor zowel landelijk als
regionaal voorgoed buiten spel gezet zou worden!

Afbeelding 30 a/b: Braks schuwde
het niet om persoonlijk hem
onwelgevallige ambtenaren op
non-actief te stellen of om hen
spreek- en publicatieverboden op te
leggen. Boeren waren belangrijker
dan vogels!

Het eerste overkwam de Waterlandse terreinbeheerder Ton Pieters nadat hij zich tijdens een ministerieel bezoek
kritisch had uitgesproken tegenover de Brabantse bouwvakkerszoon. Na de woorden “wij hebben een probleem
mijnheer Pieters” stelde deze vrome katholiek alles in het werk om de plichtsgetrouwe hardwerkende anbtenaar
te ruineren. Dat is niet gelukt!
Ook op ons richtte Braks zijn laag bij de grondse confessionele pijlen en strooide royaal met spreek- en
publicatieverboden. Maar door de toenemende virtualisatie van het communicatienetwerk was dat uiteraard al
op voorhand tot mislukken gedoemd.
Wij houden echter wel een blijvende smaak van rotting en bederf over aan de roomslistige periode Braks, die
later nog eens dubbbeldik werd over gedaan door de Goudswaardse gereformeerde akkerbouwer Cees
Veerman.Geen wonder dus dat het faliekant verkeerd afliep met onze natuur.
De beste manier om de moedwillig gecreeërde impasse te doorbreken en ons natuur- en faunabeleid –dat
immers kan bogen op méér dan een eeuw zorgzaam en plichtsbewust overheidshandelen - weer in de rails te
hijsen en vanaf het rangeerterrein opnieuw in gang te zetten - is echter niet om in arrogante zelfgenoegzaamheid
verwerpelijke wetvoorstellen te gaan omkatten tot een zogenaamde Mooi Nederland-variant, zoals thans plaats
lijkt te vinden.
De schade die werd aangebracht gedurende het eerste kabinet Rutte door een totaal losgelagen Groningse
rabauw, had natuurlijk allang door de huidige coalitie hersteld kunnen en moeten worden. Het is dan ook
immoreel en verwerpelijk van de PvdA, dat men de oppositie, de electorale achterban en de integrale
samenleving misleidt en zwaar tekort doet door NATUUR niet bovenaan te stellen op de lijst van topoprioriteiten
voor een béter, mooier en leefbaarder Nederland!
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Afbeelding 31a/b:
Kauwend op een
paardenbloemstengel,
zowat de enige plant die
nog weet te overleven in
onze troosteloze cultuursteppe, kan Henk Bleker
trots zijn op zijn kortstondige politieke carrière.
Hij gaat – samen met
collega’s Veerman en
Schreijer - de vaderlandse
geschiedenis in als de
eerste politieke Christen
die openlijk de hele
schepping wilde laten
afknallen en flamberen!

Wij – maar vooral de zittende politiek –
dienen zich erg goed te realiseren, dat
de huidige malaise in het natuur- en
faunabeleid niet anders is dan een
laatste krampachtige stuiptrekking van
het CDA, volmondig gesteund door de
VVD, die op het platteland als
confessionelenstofzuiger geldt en vooral
daaraan haar verkiezingsuitslag te
danken heeft.

Er zijn in de jaren 2002 – 2012 tussen die
twee partijen heimelijke afspraken
gemaakt, om zoveel mogelijk natuur
terug te roven ten behoeve van de al
volkomen failliete Nederlandse agrosector. Iedere gekozen
volksvertegenwoordiger die hierin
meegaat maakt zich schuldig aan landverraad. Want onze toch al schaarse natuur is ons kostbaarste bezit, dat aan
alle Nederlanders toebehoort!
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Afbeelding 32 a/b: Ongeacht of men dit doet in
familie- of groepsverband, onze natuur en wat
daarin nog leeft vormt een onschatbaar
waardevolle bron van nieuwe energie en
levensvreugde voor miljoenen Nederlanders.
Op dát grote maatschappelijke belang moet
nieuwe natuurwetgeving primair gericht zijn!

Talloze malen werd ons land in het afgelopen decennium teruggefloten , berispt of met geldboetes bestraft door
het Europese Hof, wegens het niet nakomen van verplichtingen die voortvloeien uit en cruciaal zijn voor het
Europese lidmaatschap. Daardoor scoort ons land uitermate slecht v.w.b. de zorg voor de leefomgeving, de
natuur, het milieu en de biodiversiteit.
Wij wezen er al eerder op, dat Nederland na Malta de Europese koploper is in het verlies aan biodiversiteit. Men
moet als politicus wel erg ver bezijden het pad van gezond verantwoordelijkheidsbesef zijn beland, om hieruit
niet een keihard signaal “tot hier en geen millimeter verder” te kunnen extraheren.
Zulke onverantwoorde leden kent helaas een belangrijk deel van onze huidige regeringscoalitie. Wij doelen
hiermee op de VVD die, alle internationale waarschuwingen en EU-normen m.b.t de CO2 –uitstoot en de fijnstofemissies in onze atmosfeer ten spijt, alles botweg naast zich neer legt en zelfs direct langs bebouwingskernen de
snelheid op autowegen tot 130km/u verhoogde.

Afbeelding 33 a-e: Het is maar wat men maatschappelijk verantwoord noemt . De VVD- bekend om grote
gezinnen en snelle auto’s – wil liefst van ons hele land een racecircuit maken. Om het welzijn van mens en dier
bekommert men zich niet in het minst. “Na ons de zondvloed” is immers dé neoliberale lijfspreuk!
Deel 4 FAUNASCHADE

34

Task force jachtmisstanden/ de Faunarecherche

Toch doet zich hierbij een bizarre contradictie voor. Want in hun ‘spare time’ verpozen diezelfde neoliberalen
graag op doodstille golfterreinen, waar zij zich in slaktrage caddy’s van hole tot bunker voortbewegen. Als het
moét kan het dus zelfs bij zoefhazen erg piano aan!
Naast golfen vermaken verontrustend veel leden van het gezeten corpsballenconglomeraat zich met het afknallen
van dieren waarover ze doorgaans niet meer weten dat dat zij, mits goed toebereid, aanzienlijk beter te pruimen
zijn dan de Hanos-, Sligro- of Macroplofkip die de buren plachten te consumeren. Want ons bunt zunig en
goedkoop is pas duurkoop als je er ongenadig ziek van wordt!

Afbeelding 34 a-c: Hoewel ons overvolle land
slechts een grondoppervlak van circa
37.000km2beslaat, eigende ‘het establishment’
(zijnde minder dan 5% van de bevolking) zich
een onwaarschijnlijk aantal terreinen toe en
legde daar golflinks aan. Enfin, wij zien hen
liever aan de club dan aan de trekker!

Naast golfen, bowlen, zeilen en jetskiën houdt dus een onfris aantal meer of minder welgestelde liberalen zich
bezig met de hobbyjacht. Dit veelal geaffecteerd sprekende beschavingssurplus maakt naar onze schatting circa
47 % uit van het ledenbestand van de KNJV. De rest zijn voornamelijk confessionelen.
Hoewel de ledenlijst van dit subversieve genootschap angstvallig geheim wordt gehouden , mag worden
aangenomen dat dit er hoogstens nog 16.250 zijn. Er is namelijk al jarenlang een sterker verval door natuurlijke of
noodlottige sterfte dan dat er zich nog jonge aanwas aanmeldt. Dit ondanks het feit dat men al bijna 10 jaar bezig
is om in wettelijk verplichte lesuren basisscholieren te indocrineren of botweg jeugdlid te maken.
Natuurlijk helpt het niet erg wervend als een directeur van een zich achter een Koninklijke facade verschuilend
moordsyndicaat wordt betrapt op stroperij tijdens de jacht op kleine rietganzen aan Fluessen/Heegermar en
Aldegaesterr Brekken. Die arctische ganzensoort MAG niet eens bejaagd worden, want is al vanaf 1972
beschermd!
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Afbeelding 35: Terwijl wij al jarenlang op jacht zijn naar de stropende ‘faunabeheerders”die in ZW- Friesland
kleine rietganzen afknallen en in het zwad smijten, hielden alerte agenten daar in februari 2014 de stropende
KNJV-directeur Douwe Boersma aan bij een heterdaadje. Wij waarschuwen al jaren voor het twijfelachtige
allooi van die immorele Amerfoortse leugenaarsbende.
Terugkomend op het thema van deze nota is het evident, dat gewassschade door onze fauna pas omvangrijk is
geworden nadat hobbyjagers door het tweede kabinet Balkenende waren omgekat tot faunabeheerders. Graag
memoreren wij daarom hier nogmaals de triomfantelijk toongegeven uitroep van toenmalig KNJV-directeur
Alferink ter gelegenheid van de installatie van de Fbe Noord-Brabant.
Bij die gelegenheid besloot de voorman van ons meest subversieve hobbygenootschap zijn toespraak namelijk
met de woorden: `Vrinden, wij weten het allemaal: “FAUNABEHEER IS UITSLUITEND JACHT!”
Amper twee jaar later meldde men de eerste zogenaamde overpopulaties bij ganzen en zwijnen, steeg het door
het Faunafonds uitgekeerde compensatiebedrag exceptioneel en mochten jagers dag en nacht hun hobbymatige
moordlust gaan botvieren op steeds meer dieren die deel uitmaken van onze inheemse fauna!
Wij legden al eerder uit hoe door infiltratie op bestuursniveau onomstotelijk werd vastgesteld, hoe en door wie er
zwijnen werden uitgezet in Peel en Kempen. En tevens, dat daarbij andermaal de eerste doelstelling was: het
doen ontstaan van landbouwschade en het op die wijze verkrijgen van jaarrond e afschot- ontheffingen!
Daarom dient de hobbyjacht per direct en definitief een halt te worden toegeroepen, moeten dierpopulaties in de
gelegenheid worden gesteld om hun natuurlijk populatieniveau te herstellen en te stabiliseren en moeten
agrarische ondernemers bij wet verplicht worden om hun gewassen met de in ruime mate voorhanden zijnde
schrik- en verjaagmiddelen tegen van buiten komend onheil te beschermen. Zoals dat hoort in een land dat zich
beschaafd en geciviliseerd waagt te noemen!

Afbeelding 36: Als Mark Rutte de natuurvernietigende
sporen van zijn 1e coupeplegende walgcoalitie niet
voor altijd vereeuwigd wil zien in de Vaderlandse
civilisatiegeschiedschrijving, dan lijkt het ons
verstandig om met en namens de hele huidige coalitie
afstand te nemen van de walgelijke dierenmassacres
waaraan VVD en CDA zich al tien jaar op rij schuldig
hebben gemaakt en waarin zij de PvdA meesleepten!

Ons land WAS beschaafd, maar CDA en VVD
maakten er een zwijnen stal van!
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Nederland na 20 jaar neoliberaal medebestuur!
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